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Robin Hood in Freeland Wood groot succes

Het was weer een mooie, actieve maand in Vreeland met als hoog-
tepunt de geweldige uitvoering van de musical Robin Hood. U 
maakt kennis met Manus Hoogeveen, Kirsten Drooger, Tom de 
Groot en Jip Witteveen. Marlies Cordia heeft weer een interes-
sante en politiek gezien actuele boekentip voor u. De Kinderpost 
is altijd een feestje voor jong en oud. Ook krijgt u diverse tips voor 
workshops, concerten en lezingen. Lekker veel leesplezier dus 
voor de herfstige dagen die eraan zitten te komen!       De redactie. 

Op 25 en 26 september konden we genieten van 
een groot spektakel op Pondarosa. Het bekende 
verhaal van Robin Hood was herschreven tot 
een musical. Zo paste het goed bij de geschiede-
nis van Vreeland, en bij alle festiviteiten van het 
jubileumjaar. 

De cast bestond uit 60 Vreelanders, die met 
enorm veel enthousiasme een prachtig stuk 
hebben laten zien. Daarbij was er swingende 
muziek van de Loenetix en het koor. Jocelyn 
Vlaar en Annemaartje van de Minnen heb-
ben zo prachtig a capella gezongen dat me-
nigeen tranen in de ogen kreeg.

Het decor was gemaakt rond het kasteel van 
Pondarosa. Daarachter, in de Dorssewaardse 
polder, waren kampvuren, dorpelingen met 
kookpotten en de schuilplek van Robin Hood 
en zijn maten. De langzaam ondergaande 
zon kleurde de lucht warm oranje, waartegen 
Robin op zijn paard mooi afstak. Het gevecht 
op de dijk werd daardoor nóg spannender. 
Spectaculair was het, met de vuren, de mu-
ziek, de beelden. Het geluid en het licht, fraai 
gedaan door Hans Duran, maakten er een 
professionele voorstelling van. Annemarie 
Greefhorst speelde broeder Tuck: “Ik vond 
het geweldig om mee te doen! Ik heb veel nieu-
we mensen ontmoet, en de saamhorigheid in 
de groep was fantastisch. We hadden tijdens 
het schrijven veel plannen waarvan we niet 
wisten of het haalbaar was, maar alles bleek te 
kunnen! Het kasteel van Johan Beukenboom, 
de echte paarden die een belangrijke rol speel-
den, de koets, alles zag er geweldig uit. Het 
was heel bijzonder om mee te doen, ik mis het 

echt.” Ook Ankie Bots, een van de edelvrou-
wen, is heel enthousiast: “De toneelfamilie 
is heel hecht, en dat is nog steeds zo. Ik heb 
genoten van de voorbereiding en het optre-
den! Tijdens de repetities groeide het stuk, 
het werd steeds beter. Sandra heeft ons heel 
goed begeleid. Volgend jaar wil ik zeker weer 
meedoen.” Karolien Verèl vond het bijzonder 
om te zien dat op het laatste moment ieder-
een nóg een stap extra zette om de puntjes op 
de i te krijgen. Ze is tijdens de voorstellingen 
als Vrouwe Marianne met Robin getrouwd. 
Tijdens de afterparty heeft bisschop Nico de 
Jong hen officieel gescheiden, waarna beide 
acteurs met hun wettige echtgenoten verder 
door het leven gaan. Rogier Sluyter, die Robin 
Hood speelde, noemt ook de goede sfeer in 
de groep. Hij heeft na 23 jaar in het dorp toch 
weer nieuwe mensen leren kennen, ook on-
der “oerVreelanders”. De afterparty, waarbij 
de film werd vertoond, was een mooie avond, 
een warm bad. Hij doet graag volgend jaar 
weer mee, hoewel, “na de eerste oefenavond 
ben je al bang voor de heimwee wanneer alles 
achter de rug is”!       M.S.
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Het spektakel van Robin Hood heeft nog een juridisch staartje ge-
kregen. Boer Johan Beukeboom, eigenaar van Pondarosa, heeft van 
de gemeente Stichtse Vecht een boete van 15.000 euro gekregen we-
gens het zonder vergunning gebruiken van het fort voor de uitvoe-
ring. Tussen de gemeente en de organisatie is gesteggel ontstaan over 
het gebruik van het fort door een koor tijdens de twee uitvoeringen. 
Volgens Sandra Boogert is er door de gemeente na een inspectie (te-
lefonisch) een ontheffing verstrekt als er voldoende toezichthouders 
zouden zijn en voldoende blusmateriaal. Op de dag van de eerste uit-
voering zou deze toestemming weer zijn ingetrokken. De organisatie 
besloot toch tot gebruik van het fort “omdat we overtuigd waren van 
de veiligheid en het last minute niet meer anders en goed te organi-
seren was”, aldus Boogert. Er liep al een vergunningsaanvraag voor 
gebruik van het fort. Boogert en Beukeboom vinden de opgelegde 
boete buitenproportioneel en hebben een brief gestuurd naar de ge-
meente met tekst en uitleg. Ook staat op 18 oktober een rechtszaak 
van Beukeboom tegen de gemeente gepland. Inmiddels loopt er een 
verzoek om deze zitting uit te stellen omdat Sandra Boogert op dat 
moment in het buitenland verblijft. Voor actueel nieuws: houdt u 
de website van de Vreelandbode in de gaten.                            M.A.v.S.

Juridisch vervolg Robin Hood

Foto’s: Yves Duran
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Colofon

Vechtzooitjes
Middeleeuwse kleding terugbrengen
Wil iedereen die nog middeleeuwse kleding 
van theaterschool Kleine Kunst thuis heeft 
deze zo spoedig mogelijk afgeven op school 
(ma t/m vr van 8.00 – 17.00 uur). Bedankt! 
Juf Sandra

Met enige spoed gezocht: Atelier (of be-
drijfsruimte die als atelier gebruikt kan wor-
den) in of nabij Vreeland voor geïnspireerd 
kunstenaar die nog maar net in dit mooie 
dorp is komen wonen. 
Reactie: Sander 06-51066988.

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.: 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 Loenen a/d Vecht
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

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
19-23 okt.  Herfstvakantie CSV
29 okt. Lezing historische Water-foto’s,  
 Dorpshuis, 19.00 uur
31 okt.  Brugborrel, 17.00 uur
1 nov. Autowassen op Bergseweg 2 
5 nov.  ALV Dorpsraad, 20.00 uur
8 nov. Autowassen op Bergseweg 2 
11 nov.  St. Maarten
15 nov.  Kinderconcert MV de Vecht
21 nov.  Sinterklaas in Vreeland
11 dec.  Kerstmarkt en afsluiting 
 Vreeland 750

11 okt Dhr. C. Boers Terwolde
18 okt   Ds. E. J. van Katwijk Ned. den Berg 
 Doopdienst
25 okt   Ds. C. J. van Leeuwen-Assink   
 Almere, Dienst van Schrift en Tafel
1 nov    Dr. G. Speelman Breukelen
8 nov    Ds. W. Jonker   Muiderberg       
 Dankdag voor Gewas en Arbeid

Kerkdiensten
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 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

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

www.schumacherschilders.nl
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Op een mooie ochtend in september ging ik op 
zoek naar Manus, de man die zijn eigen jenever 
stookt. In Vreeland, zelfgestookte jenever: dat 
wil ik meemaken. 

Aan het begin van  de Vredelantstraat staan de 
tuindeuren uitnodigend open, muziek swingt 
naar buiten en een aantal katten ligt zich loom 
te likken. Aan zijn tuin doet hij niet veel maar 
zijn woonkamer is heel gezellig. Het lijkt een 
beetje op een bruin café met kleine tafeltjes en 
stoelen daaromheen. Het zand op de vloer is 
volgens Manus tegen de vlooienbeestjes en de 
spinnenwebben heeft hij expres laten hangen 
om een plaag van kleine motjes een halt toe 
te roepen. (Werkt prima, geen motje gezien.) 
Er staan en hangen verschillende muziekin-
strumenten die een bohemien leven doen ver-
moeden maar verder is het vooral overzich-
telijk en opgeruimd.  Dat is volgens Manus 
boven wel anders. Een puinhoop, zo zegt hij, 
waar hij sinds zijn vrouwtje vier jaar geleden 
is overleden nauwelijks meer komt. Jenny, ze 
was zijn grote liefde. Zij heeft hem gekluisterd 
aan Vreeland, als zij er niet was geweest was hij 
allang weer onderweg. De jaren na haar over-
lijden waren zwaar. Hij werd omver gewalst 
door een stoomtrein aan emoties, kon letter-
lijk niet meer op zijn benen staan maar nu is 
hij weer aan het opkrabbelen.

Een turbulent leven
Manus is een goede prater. Vele facetten van 
zijn leven komen aan bod. Hij werd geboren 
in Hilversum Oost, een achterbuurt waar 
hij streetwise van werd. Zijne echte naam is 
Herman Willem Hoogeveen, een Saksische 
naam volgens Manus: “Saksen is een ge-
bied dat loopt van Utrecht tot diep in Polen. 
In Nederland heb je niet alleen Hollanders, 
Limburgers en Friezen maar ook Saksen en 
daar ben ik er één van.”
Een aantal jaren was hij vrachtwagenchauffeur  
met voornamelijk ritten naar het oosten, een 
prachtig vrij beroep als cowboy van de weg. 
Daarna zette hij zijn eigen autohandel op. 
Repareerde auto’s en verkocht slooponderde-
len. Hij had een woonwagen op een stuk grond 
waar hij ook zijn bedrijf mocht voeren. Het was 
een leven met werk, vrienden en muziek ma-
ken waar een novemberstorm in 1989 abrupt 
een einde aan maakte. Die storm vernielde al-
les wat hij had. Niet alleen zijn woonwagen en 
zijn bedrijf maar ook zijn toenmalige vrouw 
ging er vandoor. Manus bleef achter met een 

zoontje van vijf en besloot uiteindelijk dat er 
een betere en een meer permanente oplossing 
moest komen. Dat werd een vast huis, het huis 
in Vreeland waar hij nu 25 jaar later nog steeds 
woont.

Jenever en wodka stoken
Zijn familie stookt al honderden jaren wodka 
en jenever. En brouwt bier. Behalve voor eigen 
gebruik werd het ook gebruikt als smokkel-
waar. “Mijn familie had jarenlang een huisje 
dat precies op grens stond van Holland en het 
Stichtse land. Het heette het ‘zouthuisje’ om-
dat met name zout (maar ook wel peper) als 
ruilmiddel werd gebruikt. “
Wat Manus stookt is legaal: “Je mag zelf al-
cohol stoken, bier brouwen en wijn maken. 
Ik heb er zelf de gemeente bij gehaald om te 
laten zien waar ik mee bezig ben. Wodka bij-
voorbeeld is een prachtig product, leuk om 
zelf te maken maar voor mijzelf zit er nog een 
bedoeling achter. Ik wil mensen stapsgewijs 
laten kennis maken met bepaalde biochemi-
sche processen. Om ze te laten zien wat je uit 
de natuur kunt halen en wat je met de natuur 
kunt doen. Er zijn vele Vreelandse producten, 
denk aan appels, kersen, honing enz. waar  je 
een toekomstige ‘Vreelandse Slok’ van zou 
kunnen maken. Het Vreelands Waterke dat 
gedronken wordt in Dresden. Hoe mooi zou 
dat zijn!”                 
Manus bestudeert al vele jaren de wonderbare 
werking van destillaten. Hij weet er veel van 
en heeft er uitgesproken ideeën over. Graag 
wil hij die kennis delen met de Vreelanders. 
“Sinds Jenny’s dood heb ik mijn werkzaam-
heden gestaakt en mijn bedrijf gesloten maar 
ik zou het inmiddels wel fijn vinden de draad 
(hobbymatig) weer op te pakken en zodoende 
opnieuw iets voor mijn omgeving te kunnen 
betekenen. Dat zou kunnen in de vorm van 
workshops of kennisuitwisseling, desnoods bij 
mij thuis.” Welkom ben je bij Manus altijd en 
je zult je vast niet vervelen!                            R.B.

Manus en het Vreelandse Waterke

Op 29 oktober organiseert de Historische 
Kring Loenen een fotoavond met als thema 
Water. Hiermee haakt de HKGL aan bij het 
jaarthema van de stichting Vechtsnoer, het 
overkoepelend orgaan van alle culturele instel-
lingen in de Vechtstreek. Er zullen prachtige 
beelden te zien zijn van allerlei aspecten van 
het thema Water, zoals mooie Vechtgezichten, 
doorgebroken sluizen, de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal, bijzondere brug-
gen of overstromingen. Alle natuurlijk uit 
Vreeland, Loenen of andere kernen van onze 
voormalige gemeente Loenen. Maarten 
Bootsma zal de beelden toelichten en de tra-

ditie is dat het publiek naar hartenlust mee 
kan commentariëren en de beelden van extra 
informatie kan voorzien! De avond duurt van 
19-20 uur en is in het Dorpshuis te Vreeland. 
Van harte welkom.

Lezing met oude Water-foto’s



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
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Waarom het altijd oktober is
In de Vreelandbode is een aantal keer het Santé-
blog van redactielid Marie Anne van Stijgeren 
geplaatst. Deze maand heeft Marie Anne haar 
ruimte bij Santé aan haar zus gegeven omdat zij 
in het kader van Oktober Borstkankermaand een 
mooi stuk over haar leven ná borstkanker heeft 
geschreven. De redactie deelt het graag met u. 

Op 1 oktober is de ‘Borstkankermaand’ be-
gonnen. Een maand volop in het teken van de 
ziekte borstkanker.  Waarbij awareness, geld 
voor nieuw onderzoek en -behandelmethoden 
volop in de publiciteit staan (grappig, ik typte 
per ongeluk publicitiet..). Iedere oktober merk 
ik dat ik deze maand lastig vind. Ik ben even stil 
gaan staan bij het waarom: 
Op 24 december 2012, op 42 jarige leeftijd, 
12 dagen na mijn zojuist afgesloten huwelijk,  
is een massa van 3.5 cm in mijn linkerborst 
ontdekt. En 4 aangedane klieren in de oksel.  
Borstkanker. “Wij worden niet blij van tumo-
ren die de neiging hebben  te gaan reizen”, zei 
een doodserieus kijkende oncologe, doelend op 
de uitzaaiingen in mijn oksel wat deze ziekte 
een beduidend minder goede prognose geeft. 
“Wat u te doen staat is uw agenda leeg halen 
voor het komend jaar, en alle behandelingen 
die wij uit de kast trekken, ondergaan. Te weten; 
Borstamputatie + okselkliertoilet (vrij vertaald: 
ze halen alle klieren uit je oksel), bestraling, 
chemo en naar de laatste inzichten 10 jaar anti-
hormonale therapie in de vorm van tabletten. 
En oh ja, de vervroegde Overgang. U hebt uw 
koppie erbij te houden, en de moed niet te ver-
liezen.” Niet alleen ik was erg aangeslagen, mijn 
man (waarvan ik niet mocht zeggen dat hij een 
kat in de zak had getrouwd), mijn kinderen en 
stief-kinderen, mijn lieve zus, mijn ouders en 
vrienden. Allemaal leden ze mee. Mijn kinde-
ren huilden toen ik kaal werd. Mijn man zag ik 
zichzelf vermannen. Mijn zus kwam zorgelijk 
lief zorgen. 
Het was geen strijd, geen gevecht, geen battle. 
Ik ben geen survivor.  Ik heb eigenlijk niets ge-
daan, behalve wat de dokter zei: mijn kop recht 
op mijn romp houden en alles lijdzaam verdra-
gen. Ik heb veel pijn gehad. Niet alleen om mijn 
wonden en behandelingen maar nog meer over 
het verdriet wat ik mijn kinderen in de eerste 
plaats en mijn naasten zag hebben. In novem-
ber 2013 waren alle behandelingen afgerond. 
Ik ben dus zo iemand waar het in de borstkan-
kermaand over gaat. Behalve met lieve lotge-
noten en met Zus en Man praat ik er niet veel 

meer over. Bijna drie jaar na de diagnose zijn er 
geen tekenen van ziekte maar is de kanker alles 
behalve uit mij. Iedere dag wordt ik geconfron-
teerd met de pijnen, littekens, bijwerkingen, op-
vliegers, oedeemverschijnselen en beperkingen 
voortkomend van deze ziekte en behandeling. 
Maar dat is het minste. Iedere dag ben ik mij be-
wust dat er een kans bestaat dat deze ziekte een 
retourtje geboekt heeft, en mij wederom zal be-
zoeken. Iedere dag ‘scan’ ik mijn lichaam als ik 
opsta: waar doet het pijn, hoe voelt het vandaag 
aan, wat is er anders dan gisteren? En heb ik de 
afgelopen twee jaar al voor duivelse dilemma’s 
gestaan: Want wanneer ga je met een pijntje in 
je rug naar de huisarts als dit je aangekondigde 
dood kan zijn? Wanneer durf je röntgenfoto’s 
te laten maken? Hoe ga je om met de paniek 
en angst die zo maar om niets de kop kan op-
steken? En daar bovenop: Mijn kinderen leven 
met het bewustzijn dat zij hun moeder weleens 
kunnen verliezen. Toen afgelopen maand een 
jongetje uit groep 8 aan mijn zoon vroeg: “Hey 
Rijk, waar ben jij het meeste bang voor?”,  huilde 
hij en zei: “Dat mijn moeder doodgaat aan kan-
ker.” Iedere dag is het dus voor mij Oktober. En 
omdat ik echt een hekel heb aan klagen, praat ik 
er weinig over. Ik heb mijn bedrijf weer opge-
bouwd, en eerlijk is eerlijk, groter en sterker dan 
ooit. Ik werk fulltime, heb samen met mijn man 
4 kinderen. Ik sport, rijd paard en bezoek iedere 
voetbalwedstrijd van zoon. Mijn haar wordt al 
langer en er heeft een schitterende borstrecon-
structie plaatsgevonden. Ik zal nooit meer de 
oude zijn. Wel de nieuwe. 
En op 1 oktober hebben mijn man en ik de 
sleutel van ons nieuwe huis gekregen. Het huis 
waar we nu wonen, met de badkamer waar ik 
voor het eerst de kanker heb ontdekt, waar de 
spiegels hangen waarin ik mijzelf geamputeerd, 
kaal en doodziek heb moeten aanschouwen. Dit 
huis met de tuin waarin ik dagenlang de chemo 
heb liggen uitwasemen. Dit huis met de slaap-
kamer waar ik zoveel tijd in heb doorgebracht 
vanwege ziekte. Dit huis ga ik verlaten. Voor het 
eerst voelt 1 oktober als 1 mei. 
En hoop ik oprecht dat de dag er zal komen dat 
borstkanker nog maar 1 maand, of zelfs maar 
1 dag,  en uiteindelijk wellicht helemaal niet in 
iemands leven zal zijn. En kinderen nooit meer 
bang zijn hun moeder te verliezen. Deel dit be-
richt met iedereen opdat mensen het ware, niet-
roze gezicht van borstkanker kunnen zien. En 
leef, net zoals ik vandaag, alsof het 1 mei is. 

Eline Bisselink-van Stijgeren

Peuterspeelzaal Vechtkroost is op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk vinden één of meer 
ochtenden met de leidsters mee te draaien. 
“Van jong tot oud, iedereen die enthousiast is 
om met peuters te werken kan zich aanmel-
den”, zegt Froukje Boersma, bestuurslid van 
Vechtkroost.
De peuterspeelzaal in Vreeland zoekt vrijwil-
ligers die op de dinsdag, woensdag of  don-
derdag willen meehelpen. Op die dagen is 
er een kleinere groep met één leidster. De 
groepen zijn kleiner geworden door het lage 
aantal geboortes in 2012 en 2013. Niet alleen 
in Vreeland, maar in heel Nederland zijn er – 
door de economische crisis - veel minder kin-

deren geboren. Sinds de jaren tachtig was het 
aantal geboortes nog nooit zo laag.
De leidsters worden nu regelmatig een hand-
je geholpen door  hulpouders. “Enig om te 
doen”, vertelt een hulpmoeder. “Deze leeftijd 
is zo leuk. De peutertjes van 2 en 3 jaar spelen 
voor het eerst echt met elkaar, ze zijn ontzet-
tend nieuwsgierig en enthousiast.” Knutselen, 
voorlezen, liedjes zingen, gezellig met z’n allen 
eten en drinken, buiten spelen. “Elke ochtend 
is het weer een feestje.”
Wie interesse heeft om als vrijwilliger bij peu-
terspeelzaal Vechtkroost aan de slag te gaan, 
kan een mail sturen naar mail@vechtkroost.nl 
of bellen: 0294 – 234 556.

Peuterspeelzaal zoekt vrijwilligers



KERST!
Nog even en de Kerstdagen staan al weer voor de deur.

De Nederlanden is Eerste Kerstdag open voor lunch & diner en
Tweede Kerstdag voor diner. Wij serveren een 4 gangen Kerstlunch 

á 90.00 per persoon en een 10 gangen Kerstdiner á 125.00 per persoon.
Aanvang lunch 12.00u en aanvang diner 19.00u. 

Reserveer nu via 0294 232326 of info@nederlanden.nl

KERSTMARKT
Tijdens de Kerstmarkt in Vreeland op vrijdag 11 december 2015

hebben wij een kraampje met Oesters & Prosecco. 
Kom je gezellig langs?

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

UNIEKE BIERPROEVERIJ 
IN LOKAAL ZUID 

ZATERDAG 31-10-2015
17.00 - 19.00 UUR!  

ZIE ONZE FACEBOOK SITE 
VOOR MEER INFO. 

VOORAF AANMELDEN 
IS NOODZAKELIJK !! 
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De Vechtplassencommissie heeft op zaterdag 26 
september 2015 de 9e ‘Ton Stork vechten voor 
de Vecht’-penning uitgereikt aan ons redactie-
lid Juliette Jonker-Duynstee. Deze erepenning 
wordt elke twee jaar toegekend aan iemand die 
zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de Vechtstreek op het gebied van natuur, 
cultuur of landschap. 

“Ik ben er echt vreselijk blij mee en trots op”, 
aldus Juliette. “Voor Vechtstreekliefhebbers 
is deze penning wel de hoogst haalbare eer”. 
De penning is gegeven vanwege haar inzet 
om met haar brede kennis van de Vechts-
treek en met veel enthousiasme de kwaliteiten 
van het gebied te  promoten. Zij onderzoekt 
kunst- en bouwhistorische achtergronden 
van monumenten en draagt o.a. als gids en 
door lezingen deze kennis over aan bezoekers, 
bewoners en bestuurders in de streek. Maar 
ook als webmaster van de websites www.ven-
steropdevecht.nl en www.zichtopdevechts-
treek.nl en als co-auteur van diverse boeken 
draagt zij bij aan het vergroten van de kennis 
over de Vechtstreek. “In mijn rubriek ‘Vree-

land Vroeger en Nu’ in de Vreelandbode wil 
ik de Vreelanders van alles vertellen over de 
geschiedenis van het dorp, zodat ze steeds een 
beetje meer weten, steeds een beetje met ande-
re ogen naar de omgeving kijken en misschien 
steeds wel een beetje trotser worden en zuinig 
blijven op de schoonheid van de omgeving”. 
Ook op televisie wordt de kennis soms ver-
spreid: op 24 september was Juliette te gast 
bij Jort Kelder in het programma ‘Hoe heurt 
het eigenlijk’, waar zij al varend over de Vecht 
achtergrondinformatie gaf over de buiten-
plaatsen en de omgeving. Op Uitzending ge-
mist is deze aflevering terug te zien. 

Ton Stork-penning voor Juliette Jonker

Al bij binnenkomst in het 
Dorpshuis hoor ik een luid ge-
lach uit het zaaltje rechts ko-
men. Hier is het gezellig, dat is 
wel duidelijk. De klaverjasclub 
viert vandaag een extra feeste-
lijke middag. 

In het kader van het 
100-jarig bestaan van 
Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken biedt 
directeur Bert van Rossum de 
club taart en extra prijzen aan. 
Dit jaar sponsort de woningbouwvereniging 
elke maand op een kleinschalige en persoon-
lijke manier een goed doel of een vereniging 
in Stichtse Vecht en deze maand is dus de 
Vreelandse klaverjasclub aan de beurt. De ges-
te wordt zeer op prijs gesteld, en het feit dat hij 
deze middag mee klaverjast is een extra bonus. 

Elke woensdagmiddag gezellig samenzijn
De klaverjasclub bestaat al meer dan 50 
jaar. Ooit begonnen in het oude ‘Dorpshuis’ 
in het voormalige gemeentehuis aan de 
Raadhuislaan, komen de leden sinds de ope-
ning van het huidige Dorpshuis hier elke 
woensdagmiddag van 14 tot 17 uur samen. 
Er wordt geklaverjast, natuurlijk, maar ook 
gepraat en gelachen. “We doen het voor de 
gezelligheid, het is hier geen wedstrijd” aldus 
mevrouw Hannie Steenbrink die al lange tijd 
een deel van de organisatie voor haar rekening 
neemt. 

Nieuwe leden welkom
Momenteel bestaat de club uit 14 personen. 
Dit jaar is van vier mensen afscheid genomen, 
ofwel door overlijden, ofwel door verhuizing. 
Klaverjassen doe je met zijn vieren aan een ta-
fel, dus er kunnen minimaal twee leden bij! Nu 
wordt dit tekort elke week ingevuld met inval-
lers, die maar al te graag een middagje meespe-
len. “Het heeft een beetje een stoffig imago, de 
klaverjasclub, maar het is gewoon hartstikke 
gezellig” vertelt een enthousiaste Lex Hardes. 
De kosten zijn € 3,- per middag, waarvoor je 
ook nog eens twee kopjes koffie/thee met koek 
krijgt en er is een prijsje voor de winnaar. Als 
je een keer niet komt, hoef je niet te betalen. 
Hoe laag kan een drempel zijn? Vreelanders 
van 50 of 55 plus die zin hebben in een gezel-
lige woensdagmiddag-klaverjasmiddag kom 
gerust een keer langs om kennis te maken. U 
bent van harte welkom! Meer informatie kunt 
u krijgen bij mevrouw Steenbrink: 231937. J.J.

De Klaverjasclub, kom erbij!

Vanaf 26 oktober gaat Meike van den Akker, 
theatermaker en poppenspeler de kinder- 
theaterlessen van juf Sandra, Kleine Kunst 
Vreeland overnemen. De afgelopen weken 
heeft zij al een aantal lessen gegeven en dat was 
erg inspirerend! De lessen zijn ook in de toe-

komst op CSV De Ridderhof, op de maandag-
middag. Zij start met drie verschillende groe-
pen: 15.30 tot 16.30 uur, 16.30 tot 17.30 uur en 
van 18.00 tot 19.00 uur. Wil je je inschrijven, 
mail naar meikevandenakker@gmail.com.

Theaterlessen Kleine Kunst



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

Skin Care

“Wat is jouw intentie voor deze les, wat brengt 
jou hier op de mat vanavond” klinkt de pret-
tige stem van Kirsten Drooger, eigenaresse 
van Kayaveda, praktijk voor yoga en ayurve-
da. ‘Rust en energie’, popt meteen op in mijn 
hoofd, bij deze eerste yogales. Laat dat nou pre-
cies zijn wat deze yogavorm geeft! Met rustige 
ademhalingsoefeningen en zachte bewegin-
gen creëren we ruimte in ons hoofd en in ons 
lijf en vullen we tegelijk onze energievoorraad 
aan. Ayurvedische yoga speelt in op je eigen 
gestel en op de seizoenen. Nu, met het wisse-
len van de seizoenen en het aanbreken van de 
herfst, is er veel ‘vata’, wind, in de atmosfeer. 
Met oefeningen die je naar de aarde brengen, 
geven we tegenwicht aan dat teveel aan vata en 
brengen zo meer balans in geest, lijf en leden. 
Dat is dan ook haar doel, want volgens haar 
site is het Kirsten’s streven “mensen te verrij-
ken met zelfinzicht en gezondheid. Ze helpt je 
bij het herstellen van je innerlijke balans voor 
een fijner, leuker en lichter leven.”

Kirsten geeft al 10 jaar yogales en massages 
en is ayurvedisch therapeut. In haar persoon-
lijke begeleiding geeft zij voedings- en leefstij-
ladviezen, werkt met kruiden en massages. 
Sinds 2,5 jaar woont zij met haar man en twee 
kindjes (de jongste is een paar maanden oud) 
aan de Middenweg, in een huis waar tevens 
een bedrijfsruimte bij zit. Ideaal dus voor het 
bedrijf van haar man, die een meubel- en au-
tostoffeerderij runt. En ideaal voor haarzelf, 

want er is ruimte genoeg voor een prettige 
werkruimte voor de yogalessen en één-op-
één-begeleiding. En door de contacten die 
zij in Vreeland opdeed op de peuterspeelzaal, 
waren deze les bijna alle dames uit Vreeland 
afkomstig. Dus het was niet alleen rustgevend 
en verkwikkend, maar ook nog eens vreselijk 
gezellig daar aan de Middenweg!              J.J. 

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Kayaveda, praktijk voor yoga en ayurveda

Wanneer de zon felrood ondergaat, zeggen we 
wel eens; ‘Oh wat een mooie zonsondergang’. 
En het ziet er dan ook echt mooi uit, maar de 
reden waarom de zonsondergang er zo fraai 
uitziet, is helemaal niet mooi. Sterker nog: hoe 
mooier (lees roder) de zonsondergang, des te 
erger is het. De mate waarin de zon rood kleurt 
wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid 
stofdeeltjes die in de lucht zitten. Wanneer 
de lucht zeer vervuild is met fijnstof, worden 
lichtdeeltjes van de zon met een blauwe, gele 
of groene kleur veel meer verstrooid dan die 
met een oranje of rode kleur. Je ziet dus wat 
overblijft: de rode en oranje kleuren. Je zou 
kunnen zeggen, dat het geknoei met de emis-
siewaarden van dieselauto’s bij Volkswagen 
(en andere firma’s?) er mede verantwoorde-
lijk voor is, dat we van het avond (of ochtend) 
rood kunnen genieten.

De hemel boven Vreeland leert ons ook iets 
over de lucht in Vreeland. Sinds jaar en dag 
proberen we meer inzicht te krijgen in de fijn-
stofvervuiling in ons dorp als gevolg van de 
20.000 auto’s die dagelijks over de N201 rij-
den. Bij navraag naar specifieke getallen
refereert de gemeente naar computermodel-
len, die aangeven dat de fijnstofemissies in 
Vreeland net onder de door de EU geaccep-
teerde grenswaarden liggen. Het principe van 
zo’n berekening is eenvoudig: je kijkt naar de 
gemiddelde uitstoot per auto en vermenigvul-
digt dat dan met het aantal auto’s, je voegt nog 
wat wind en regen toe en je gaat ervan uit dat 

het fijnstof vooral in de buurt van de vervui-
lende weg zelf neerslaat. Dat levert een getal 
op en wanneer dat de maximaal toegestane 
waarde niet overschrijdt, dan is alles helemaal 
veilig. Maar wat, wanneer nu blijkt dat de 
emissiewaarden van de meeste Volkswagens 
een factor 40 (!) hoger liggen, en het ook voor 
de hand ligt, dat andere producenten van die-
selauto’s het niet 40 keer beter doen, is het dan 
niet zo, dat de fijnstofbelasting langs de N201 
hoger is dan dat die computermodellen tot nu 
toe voorspelden? Moet er niet weer eens aan 
de knoppen gedraaid worden?

Het zou zo zinvol zijn om gewoon eens ter 
hoogte van de CSV een fijnstofmeting door te 
voeren. Helaas is dat niet zo gemakkelijk. In 
het verleden heeft de gemeente Loenen gewei-
gerd om een fijnstofmeting in Vreeland uit te 
voeren (de computermodellen gaven immers 
aan dat alles prima in orde is). Daar komt bij 
dat de N201 een Rijksweg is en deze valt onder 
de Provincie. De Provincie geeft aan wel be-
reid te zijn een fijnstofmeting door te voeren, 
echter alleen wanneer daartoe een verzoek van 
de GGD wordt ingediend en de GGD is bereid 
dat te doen, wanneer de gemeente daartoe op-
dracht geeft. Het is wellicht een goed idee om 
niet langer naïef naar de N201 te blijven kij-
ken en te hopen dat het wel allemaal zal mee-
vallen: “In Breukelen is het immers nog veel 
erger”. Dat klopt - in Peking ook. Daar zijn de 
zonsondergangen dan ook nog mooier.    

H.L.

Hemel boven Vreeland
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 Wij helpen u verder bij het realiseren 
 van al uw persoonlijke doelen.
 
 Zoals:
 - de sterke en zwakke kanten van uzelf leren kennen;
 - in harmonie met uzelf komen;
 - relatieproblemen  onderkennen en verhelpen;
 - rouwverwerking;
 - sollicitatiebegeleiding;
 - studieproblemen.

 Neem vrijblijvend contact op: 
 moire-coaching.nl
 tel. 0616774163

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Lieve kinderen van Vreeland. We hebben 
fantastisch nieuws. Op 15 november komt 
Jan Klaassen weer naar Vreeland. Natuurlijk 
neemt hij Katrijn mee én een mysterieuze 
gast. In een spectaculaire muziek theatershow 
laat Jan zich weer van zijn meest ondeugende 
kant zien. Katrijn heeft haar handen vol aan 
Jan en de mysterieuze gast!

Muziekvereniging De Vecht zorgt voor de 
spetterende muziek bij de levende poppen-
kast. Extra speciaal omdat dit hun eerste con-
cert is met de nieuwe kersverse dirigent Erik 
Kluin. Wat een eer voor hem om meteen met 
Jan Klaassen op te mogen treden.
Als Jan zich dan maar netjes gedraagt…….
Het kinderconcert vindt plaats in Theater 
CSV Ridderhof, Niftarlakelaan 7 te Vreeland.
Entree in de voorverkoop: Kinderen € 4,- en 

ouders € 9,- Aan de deur: Kinderen € 5,- en 
ouders € 10,- Voor de voorstelling is er gra-
tis koffie, thee en limonade. Wees er snel bij, 
want de plaatsen zijn beperkt. Wil je verze-
kerd zijn van een plekje? Reserveer dan op 
reserveren@muziekverenigingdevecht.nl

Jan Klaassen en de zangwedstrijd

Wie wil een vluchteling helpen bij het 
inburgeringsproces en de integratie in Stichtse 
Vecht? Het zal u niet ontgaan zijn, maar de 
vluchtelingenstroom naar Europa is nog in 
volle gang. Dagelijks komen vele vluchtelingen, 
alleenstaanden en gezinnen met kinderen, vanuit 
oorlogsgebieden de grens naar Europa over.
 
Welzijn Stichtse Vecht heeft in overleg met de 
gemeente Stichtse Vecht de maatschappelijke 
begeleiding van nieuw gekomen vluchtelingen 
in Stichtse Vecht op zich genomen. Vanaf 1 juli 
2015 gaat Welzijn Stichtse Vecht in de komende 
jaren daarom hulp verlenen aan vluchtelingen 
bij de participatie aan de samenleving, zodat 
zij actief kunnen  deelnemen aan onze 
samenleving. Zij begeleiden hen tijdens hun 
traject van inburgering, waarbij de vluchteling 
kennis van de Nederlandse samenleving opdoet.
Voor deze begeleiding zoeken wij nieuwe 
collega vrijwilligers, van alle leeftijden, voor de 
hele gemeente Stichtse Vecht.
De vrijwilliger begeleidt vluchtelingen die 
een verblijfsvergunning in Nederland hebben 
gekregen en in de gemeente Stichtse Vecht zijn 
komen wonen.
Via zware omzwervingen komen zij alleen, in een 
groep, als single of als gezin bij ons in Nederland 
aan. Zij melden zich bij de politie en via de COA 
(Centrale Opvang Asielzoekers) en tijdens een 
verblijf in een asielzoekerscentrum wachten zij 
op een verblijfsvergunning. Nadat de IND heeft 
besloten dat zij voor een verblijfsvergunning 
in aanmerking komen, worden zij aan een 
bepaalde gemeente in Nederland toegewezen. 
Elke gemeente overlegt met de plaatselijke 

woningbouwvereniging en de plaatselijke 
begeleiding van vluchtelingen over het plaatsen 
van de nieuwkomers. De woningbouw meldt 
dat er een woning beschikbaar is, de gemeente 
plant dan een afspraak met Welzijn Stichtse 
Vecht en de vluchteling.
Wij als Welzijn Stichtse Vecht vangen deze 
mensen op vanaf de eerste dag in de gemeente. 
We helpen hen een huurcontract te tekenen, 
bij de gemeente de inschrijving te doen en de 
aanvraag van hun uitkering rond te krijgen. 
We wijzen hen de weg in de gemeente bij 
het inrichten van hun huis en we starten 
hun administratie op. Daarna helpen wij 
nog ongeveer een jaar om de vluchteling te 
ondersteunen bij het inburgeren (zorgen dat 
de inburgering gaat starten, dat ze de taal gaan 
leren, hun maatschappelijke leven goed op gang 
komt, hun geldstroom duidelijk wordt en door 
hen goed wordt beheerd.) Dit alles is prachtig 
werk, je helpt een mens met nieuwe hoop en 
een veilige toekomst.
Voor dit proces hebben wij vrijwilligers nodig. 
Wij zoeken vrijwilligers die tijd en zin hebben 
om dit werk te doen, je helpt iemand een 
nieuw leven te geven en goede en veilige jaren 
tegemoet te gaan. Je ontvangt veel dankbaarheid 
en leert andere culturen en gewoontes kennen. 
Je doet je werk zelfstandig, maar je wordt ook 
in je werkzaamheden goed begeleid door de 
projectleider en projectmedewerker.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact 
opnemen met de projectleider Maatschappelijke 
begeleiding Statushouders/vluchtelingen van 
Welzijn Stichtse Vecht.
Wilhelmien Giessen, w.giessen@welzijnsv.nl

Wie wil vluchtelingen helpen?
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De Vechtstreek Classic, een vriendenrally met 
klassieke auto’s beginnend en eindigend in de 
Vechtstreek, heeft dit jaar € 9000,- opgebracht 
voor het goede doel: stichting Kanker in Beeld. 
De rally was op alle fronten uiterst geslaagd, met 
42 equipes, veel bijzondere auto’s, een prachtig 
parcours en een stralende zon. Jan Willem Jon-
ker en Erwin Knetemann hebben toegezegd 
ook volgend jaar weer de Vechtstreek Classic te 
organiseren. Voor foto’s en een filmpje van de 
dag: www.vechtstreekclassic.com.

Mooie opbrengst Vechtstreek Classic
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Saai?
Het is oktober, jullie gaan al weer een paar 
weken naar school, de herfst is begonnen, ie-
dereen zit weer in hun normale ritme. Het lijkt 
bijna een beetje saai..... Maar..... Dat was het 
zeker niet! De kinderen van Vreeland hebben 
weer veel gedaan, gezien en meegemaakt. 
In deze kinderpost lezen jullie verhalen van: 
Sam, Lucas, Chrisje, Joeke, Yente, Elisa, Nadieh 
en alle kinderen van groep 8.
Veel leesplezier!

Schoolreisje door groep 6
Sam Fremeijer
Op donderdag 17 september ben ik op school-
reis geweest. We gingen met de bus naar de Ju-
lianatoren. In de bus hebben we gezongen. Het 
duurde een uur voordat we er waren. Maar 
toen we van de snelweg af kwamen, zagen 
we dat het niet lang meer duurde. Toen we er 
waren begon het heel hard te regenen. Toch 
gingen we snel in het park. En daarna ging ik 
en mijn groepje met de moeder van Orry mee, 
naar de centrale plek. Dat is de plek waar je bij 
elkaar komt als er wat is. En daarna ging ik in 
een helikopter die door het hele park gaat. En 
toen ging ik in de botsauto’s. Die was binnen 
dus toen hadden we geen last van de regen. 
En daarna ging ik met juf Mirjam in de acht-
baan dat ging best hard. Daarna ging ik in het 
spookhuis. En toen gingen we weer naar huis. 

Lucas Buiter
Toen we in de bus stapten duurde het heel lang 
want we waren ingesloten. Want naast ons zat 
een andere bus en voor ons stond een auto 
geparkeerd. En dat ging ook van onze school-
reis tijd af. Maar we weren er toch heel lang. 
En als eerst ging een beetje bespreken waar je 
heen kon als je pijn had. En daarna gingen we 
in de achtbaan met ons groepje daarin zaten 
ik, Delowan, Tom, Emiel, Chrisje en Yvette. En 
daarna mocht je alleen ik ging met Laszlo toen 
gingen we in de een ding dat ging steeds om-
hoog en naar beneden daar zaten ook Titus, ik, 
Laszlo, Flynn en Delowan. En die atraksie noe-
men we de ballekraker want er zat een stang 
bij onze kruis en daar kwamen we heel hard 
tegen aan. Toen gingen Laszlo en ik en nog een 
paar meisjes naar het spookslot maar dat was 
echt niet eng. En we zijn in een soort ding ge-
weest dan zat je in een bakje dat rond draaide. 
En we gingen in een schietbootje die gaat heel 
hoog en dan laat hij los en dan vlieg je in het 
water! En nog heel veel meer dus ga er heen.
Einde

Robin Hood door groep 6
Chrisje Vermeiden
Op vrijdag 25 september gingen met de groe-
pen 6, 7 en 8 naar Robin Hood. Het was op de 
boerderij Pondarosa. We gingen op de fi ets er 
naar toe. Toen we er waren zagen we een kas-
teel toen we naar binnen mochten gingen we 
zitten. Het duurde wel even voor dat de show 
begon. Toen het begon waren we natuurlijk 
stil. Er kwam een paard voorbij er zou nog 
een koets komen maar die kwam alleen in de 
avond. Het was bij het fort. Het ging niet rege-
nen maar ik had het wel koud. Er waren ook 
dorpsbewoners die zaten in een hoek. Aan het 
einde was er een peil en boog wedstrijd en Ro-
bin Hood deed vermomd mee. En hij won en 
de prijs was trouwen. Dus toen hij gewonnen 
had ging hij trouwen. Dat was grappig om te 
zien en er deden ook 2 anderen mee maar die 
schoten mis dus Robin Hood mocht trouwen 
en daarna gingen we weer naar school fi etsen 
en toen waren we uit. 

Joeke Morel
Op 25 september gingen groep zes, zeven en 
acht naar de Robin Hood show. We moesten 
om een uur ‘smiddags verzamelen in de klas. 
Iedereen moest een fi ets bij zich hebben. Toen 
gingen we alle klassen stonden klaar om te 
gaan naar de boerderij De pondarosa. Het was 
niet in zo’n heel groot stukje fi etsen maar als 
er een auto aan kwam moesten we allemaal 
aan de kant. Er was een beetje chaos met het 
parkeren van de fi etsen want er moesten heel 
veel fi etsen geparkeerd worden. Gelukkig ging 
alles goed. 
Toen we aankwamen zagen we een heel groot 
kasteel het was helemaal opgebouwd. Het zag 
er heel mooi uit. Toen we het kasteel in gingen 
zagen we het dekor. Het was super mooi en 
er waren allemaal mooie kleding en er waren 
heel veel mensen er was ook een meneer die in 
zijn eentje een hele band moest doen hij had 
er volgens mij geen moeite mee. Er was ook 
een meneer die het geluid deed helemaal in z’n 
eentje knap hoor! Er waren ook vrouwen in 
hele mooie jurken aan ik vond dat heel mooi. 
Er was natuurlijk ook een Robin Hood. Er zou 
ook een paard met een koets komen maar die 
koets was er niet toen was de voorstelling afge-
lopen het was heel leuk. 
Einde!

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
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Een brief voor meneer Mimoun

Zomaar op een dinsdagmiddag hing dit brief-
je op de deur bij meneer Mimoun. 
De redactie van de Vreelandbode ging op on-
derzoek uit en kwam bij twee lieve meiden uit 
groep 7 terecht.... Yente en Elisa vertellen ons 
hieronder waarom zij het briefj e op de deur 
van meneer Mimoun hebben opgehangen:

Project vlucht
Groep 8 van basisschool CSV Ridderhof is 
bezig met een vluchtelingen project. Wij ver-
zamelen zoveel mogelijk geld voor de mensen 
die uit hun eigen land zijn gevlucht voor de 
oorlog. Deze mensen bezitten alleen maar een 
rugzak met een paar spullen erin. Wij willen 
ze helpen en als jij dat ook zou willen schrijf 
je dan in. 

Er staat bij de ingang van CSV Ridderhof een 
tafeltje met een pot waar je geld in kan doen 

ook willen wij activiteiten organiseren. Wij 
hebben op dat tafeltje ook een formulier lig-
gen waar je je naam en telefoon nummer ach-
ter kan laten. Als we dan iets organiseren bel-
len we je op en vragen we of je mee kan doen. 
Maar helaas kwamen we er laatst achter dat 
er geld gestolen was en dat willen wij voorko-
men. Dus wij vragen jullie om er geen geld uit 
te pakken en eraan te denken dat wij genoeg 
geld hebben en er best iets van kunnen missen.
Wij hopen om met dit geld veel vluchtelingen 
te helpen. We sturen het geld naar het Rode 
kruis en zij sturen het naar de vluchtelingen 
over de hele wereld.                   Groetjes groep 8

Over “sterren en vreemde gasten”
Vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober was 
het zover. Het moment waarop de kinde-
ren van Th eaterschool Kleine Kunst hun rol 
mochten spelen, het podium op. Laten zien 
wie ze waren, het moment waarop ze hadden 
gewacht. Hun text kennen. Een groot feest. De 
musical heette Sterren en vreemde gasten. Het 
ging over een chic hotel dat altijd verlangde 
naar een ster. Er ging natuurlijk het een en an-
der mis. En iedereen deed hard zijn best om 
het hotel op orde te houden, ook al waren er 
niet zulke aardige gasten, en die Brull (was 
baas van het hotel) kon ook behoorlijk geïr-
riteerd zijn. Hij was behoorlijk streng tegen 
iedereen, behalve zijn schijnheilige dochter 
Anita. Zij was erg brutaal tegen iedereen, be-
halve haar vader. Verder was er ook een Franse 
kok, zij maakte de heerlijkste gerechten. En 
er was ook een mysterieuze gast. Hij kon niet 
goed praten omdat hij een keeloperatie heeft  
gehad. Maar dat zorgde voor onrust. Ook was 
er een boeren familie in het hotel. De boeren 
kinderen zorgden voor wat meer problemen. 
Ook als had je Wieteke nog. Een doodgewone 
vaste klant met een behoorlijke puberdochter. 
Er waren ook nog oude dames in het spel. Zij 
dachten dat de bingo zou beginnen. De V.I.P. 
in het spel was Gladys Green. Ze had gewel-
dige goede stylistes. Als zij niet iemand tot 
model, of in ieder geval als mooi meisje kun-
nen veranderen, dan weet ik het ook niet meer. 
Je had natuurlijk ook de kamermeisjes en de 
receptioniste. Zij deden goed hun werk. Is er 
een klacht? Zij helpen jullie. Maar wie ons echt 
heeft  geholpen is de theater juf Siwanthi. Zij 
heeft  ons gepusht en veel getraind en zo is er 
een top musical uitgekomen! 
Uiteindelijk heeft  het hotel toch 3 sterren ge-
kregen. Nadieh ten Dam

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.

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363



10 oktober 2015 De Vreelandbode

Neem een kijkje op:
www.hoorspelfabriek.nl

Voor meer informatie:
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  

De winter komt eraan! 
Met een nieuwe coupe 

kunt u er weer tegen aan! 

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

In de zomervakantie zijn 
op de basisschool CSV Rid-
derhof 172 zonnepanelen 
geplaatst. Sinds 4 september 
j.l. zijn ze in gebruik. Gert 
de Boer, directeur van de 
school, heeft een jaar lang het 
stroomverbruik bijgehou-
den: het schoolgebouw ver-
bruikt 50.000 kilowatt (kw) 
stroom per jaar. Met deze 
cijfers is de school op onder-
zoek uitgegaan. Het beste is 
om quitte te spelen met het 
stroomverbruik en de op te wekken stroom, 
alles wat meer wordt opgewekt, verdwijnt in 
het algemene stroomnetwerk en levert dus 
bijna niets op. Met een stroomverbruik van 
50.000kWh zijn 172 panelen nodig, deze kun-
nen het schoolgebouw van voldoende stroom 
voorzien. Na 8 jaar is de investering weer te-
rugverdiend! Binnenkort wordt de slimme 
meter geïnstalleerd, daarmee kan iedereen 
precies aflezen hoeveel kwh stroom er gele-
verd en verbruikt is. Op een speciale website 
kan er zowel afgelezen worden wat de dage-
lijkse, wekelijkse en maandelijkse levering en 
verbruik is, maar ook wat de bijdrage aan het 

milieu is, zoals de besparing van CO2 uitstoot.
De kinderen op school vinden het onderwerp 
stroom nog lastig te begrijpen, dus heeft mees-
ter Michiel in de weekopening een levendige 
voorstelling gemaakt om het begrip stroom 
en zonnepanelen uit te leggen. Na een demon-
stratie met een schemerlamp bij een maquette 
van de school en een zaklamp bij een autootje 
met zonnecellen, riepen zelfs de kleuters in 
koor dat ze het nu snappen. Mocht u interesse 
hebben om meer te weten over het verbruik 
en de opwekking, dan bent u van harte wel-
kom Gert de Boer hierover een bericht te stu-
ren: info@csvridderhof.nl.                          W.T.

Zonnepanelen op CSV Ridderhof

Marlies Cordia

Rashid Novaire, ‘Zeg maar dat we niet thuis zijn’.
In Diemen-Zuid is net een oude man gestor-
ven, Mohammed Jahangir. Hij is een gevluchte 
Koerd, maar niet uit Irak zoals hij de IND heeft 
verteld, maar uit Iran. En daar, in zijn geboor-
tegrond, wil hij begraven worden. Hij schrijft 
mails aan Milan den Hartog, een jonge derti-
ger, die bij een begrafenisondernemer werkt. 
De mails komen in de spambox van Milan te-
recht, maar ook bij de zoon van de overledene, 
de volledig geassimileerde Afran, die hier wat 
zenuwachtig van wordt. Het leugentje om bes-
te wil, zoals Mohammed het noemt, waardoor 
hij als asielzoeker in Nederland opgenomen is, 
breekt de familie nu op. Want de ambassades 
van Iran en Irak zijn niet de makkelijkste om 
administratieve veranderingen door te voeren. 
Milan heeft wel vaker gevallen van repatriëring 
bij de hand gehad, altijd gedoe, maar dit is wel 
een heel ingewikkeld geval.  Komt nog bij dat 
dit de laatste week is van zijn werkzaamheden 
in de uitvaartbusiness. Want Milan wil voor 
zichzelf beginnen, hij droomt van een zaak 
in bedjasjes voor vrouwen.  Zodat ze het niet 
koud krijgen als ze in bed liggen te lezen. Zijn 
baas wil hem niet laten gaan en verzint van 
alles om Milan te kunnen behouden voor de 
zaak. Hij stuurt zelfs de meest bevriende col-
lega Elisa op Milan af. Milan en Elisa zijn wat 
zoekende in hun relatie, is het vriendschap of 
wordt het meer? Complicaties, complicaties. 
De laatste week heeft nog meer in petto voor 
Milan. Zo gaat hij op bezoek bij de ouders van 
een Molukse jongen die met zijn motor ver-
ongelukt is. Zij geven hem een Aldi-tas mee, 
die ze absoluut niet meer in huis willen heb-
ben. Hij laat zich overrompelen en neemt de 
tas mee naar huis, iets wat absoluut tegen de 

regels is. En vindt 
daarin naast een 
motorjack en nog 
wat andere spullen 
30.000 euro. Een 
fijn startkapitaal 
voor zijn bedjas-
jes-project, maar 
dat kan natuurlijk 
helemaal niet. En 
daarnaast heeft hij 
het probleem van 
de verdwenen oma. 
Een Marokkaanse familie beweert dat de kist 
met oma in Marokko leeg aangekomen is.  En 
oma wilde niet in Marokko begraven worden, 
maar in Brabant. Milan, die in een droom op 
zijn eigen grafsteen de tekst ‘Doodsoorzaak: 
een gebrek aan begeleiding’ kon lezen, wordt 
het wat te veel. Hij hunkert naar liefde, naar 
mensen die zich eens om hem bekomme-
ren in plaats van omgekeerd. Zijn vader, een 
Servische vakantieliefde van zijn moeder, kent 
hij niet. Hij is opgevoed door twee moeders, 
liefdevol, maar afstandelijk. Ook zij geeft dus 
niet thuis wat emotionele binding betreft. Het 
boek is opgedeeld in zeven dagen, ongeveer het 
maximum wat er voor staat tussen sterven en 
begrafenis.  Als aan het eind definitief lijkt dat 
de Koerdische vader niet naar Iran kan, heeft 
de dode vrede met Nederland. En Milan heeft 
meer intense betrekkingen met mensen in 
deze week gehad dan in al die jaren daarvoor. 
Het is een licht boek over zware onderwerpen. 
In deze tijd vol onbegrepen asielzoekers is het 
een boek dat er toe doet. Waar je om moet 
glimlachen, maar ook over na blijft denken.
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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 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

In februari 2016 gaat Jip Witteveen (15) uit 
Vreeland met 19 andere middelbare scholieren 
op expeditie naar de Filipijnen. De reis naar dit 
derdewereldland staat in het teken van de arm-
ste mensen helpen en is onder begeleiding van 
Worldmapping. 

Worldmapping is een Nederlandse organisa-
tie die jongerenexpedities naar ontwikkelings-
landen organiseert. Voor deze reizen moeten 
de jongeren geld inzamelen. De Worldmap-
pers organiseren bijvoorbeeld sport- en spel-
middagen, gaan mee helpen klussen, bezoe-
ken scholen en sloppenwijken. De stichting 
Be More werkt samen met Worldmapping. 
Be More bestaat uit vrijwilligers die lokaal 
aanwezig zijn. Worldmapping organiseert via 
onder andere Be More projecten in de Filipij-
nen voor de inwoners. 
Jip vertelt; “Nu ik in de 4e klas vwo op het 
A. Roland Holst College zit krijg ik de kans 
om deze reis te gaan maken. Met de expedi-
tie zal ik ervaren in wat voor goede omgeving 
wij zijn geboren en leven, maar ook hoe leef-
tijdsgenoten het in andere landen veel minder 
kunnen hebben. Van deze expeditie zal ik veel 
leren, alleen al door te ervaren hoe het leven 
kan zijn onder primitieve omstandigheden. 
Maar wat ik het mooiste vind aan deze reis is 
dat je met kinderen persoonlijk contact gaat 
maken, door te helpen en activiteiten te gaan 
doen. Dit lijkt me zo geweldig om mee te ma-
ken. Dat je dingen gaat zien die je normaal al-
leen op tv ziet. Ik vind de armoede altijd heel 
erg in zulke landen, maar ik kan me er niet 
echt iets bij voorstellen. Hopelijk zie ik nu 

echt hoe het is in zulke landen en krijg ik dus 
ook de kans om die mensen te helpen, wat ik 
heel mooi zou vinden om te doen. “
Tijdens de expeditie komen de jonge reizigers 
in aanraking met alle kanten van de Filipijnen. 
Van de rust van verlaten stranden tot de cha-
otische drukte van de stad, van de vijfde ver-
dieping van een luxe winkelcentrum tot on-
der water met walvishaaien, van de Chocolate 
Hills tot de stinkende vuilnisbelt. Bij de pro-
jecten zetten ze zich vooral in voor kinderen, 
jonge mensen en kwetsbare gezinnen. Ze gaan 
o.a. naar een vuilnisbelt waar gezinnen wonen 
en organiseren voor hen een dag met leuke 
activiteiten. Ditzelfde willen ze gaan doen bij 
een klein schooltje en een kliniek waar men-
sen met een beperking leven.
“Mijn ideeën om het geld in te zamelen zijn 
veel acties te voeren in het dorp en de regio 
waar ik woon.” Zo wil ze meedoen aan de 
nieuwjaarsduik en op zaterdag 1 en 8 novem-
ber  organiseert Jip een autowasservice aan de 
Bergseweg nr 2 van 9 tot 17 uur. “Ik ga ook 
dozen neerzetten naast een lege-flessen-auto-
maat in supermarkten waar mensen dan hun 
statiegeldbonnetje in kunnen stoppen of nog 
een kleine donatie kunnen doen. Ditzelfde 
heb ik ook gedaan bij In en Oud op de Breed-
straat. Dus als je nog een kleine donatie wilt 
doen, dan kan dat bij In en Oud. Ik vind het 
heel belangrijk dat ik het geld zelf inzamel en 
met een goed gevoel deze reis ga maken.“
    P.v.d.H.
Voor meer informatie of een donatie
Jip.witteveen@gmail.com 
www.worldmapping.nl
http://blog.worldmapping.nl/jipwitteveen
NL70 INGB 0674 2628 32 tnv J I P WITTEVEEN

Jongeren op expeditie naar de Filipijnen

Het cursusproject Loenen heeft weer een 
gevarieerd aanbod weten samen te stellen van 
cursussen lezingen en workshops in Vreeland 
en omgeving. Tijdens de informatiemiddag 
in september waren veel docenten aanwezig 
en kwamen belangstellenden alles te weten 
over al het interessants dat zij kunnen volgen. 
Wijnkenner en importeur Joop Bremer gaf 
die middag al een heerlijk voorproefje van een 
‘Vreelandse’ Tour de France: twee informatieve 
en smaakvolle donderdagavonden waar voor 
alle wijnliefhebbers veel valt te proeven en te 
leren over Franse wijnen. De avonden zijn in 
Het Dorpshuis op 22 en 29 oktober. 
Zelf een fotoalbum maken op de laptop en 
alle fijne kneepjes leren om hier iets moois 
van te maken? Dit kan op maandagavond 
2 en 16 november in Het Dorpshuis. Voor 
de liefhebbers staat ook een bezoek aan 
Drukkerij Albelli in Den Haag op het 
programma op vrijdagmiddag 20 november.  
Niet noodzakelijk, wel erg interessant en 
informatief!

Bij Marina Books in Nigtevecht worden tijdens 
vier donderdagavonden de basistechnieken 
voor boekbinden aangeleerd. Eigen boekjes 
maken, inbinden en boeken van een nieuwe, 
steviger kaft voorzien, het zit er allemaal bij. 
Deze cursus start 29 oktober.
Aikido biedt een manier van bewegen, 
ontspannen en inspannen in vaste en 
natuurlijke patronen. In Loenen, gymzaal 
Graaf Florisschool, start de serie van vijf 
proeflessen op dinsdagavond 3 november. 
Heerlijk om eens te proberen!
Op dinsdagavond is nog plaats bij de cursus 
Italiaans voor gevorderden in ’t Web in Loenen. 
Dit betekent gedegen basiskennis uitbreiden 
in een enthousiaste groep deelnemers. De 
cursus start 3 november. Twijfel over het 
niveau om aan te haken? Mail of bel ons even 
en we brengen u voor overleg graag in contact 
met de docent. 
Meer informatie en opgeven: 
www.cursusprojectloenen.nl of 
bel 0294 – 232325 Ciska van Leusden.

Cursussen in Vreeland en omgeving



Wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Dat 
is duidelijk  te zien in het huis van nieuwe 
dorpsgenoot Tom de Groot (27) in de Otto 
van Schonauwenstraat. Een eigengemaakt 
televisiemeubel, een zelf ontworpen lamp en 
een fraai vormgegeven salontafel (van een 
‘plak’ van een brede boomstam) onderstre-
pen het vakwerk  van een zeer begenadigd 
klusser en vakman. Nieuwe vloeren, elektra 
en loodgieterswerk: Tom creëerde zijn eigen 
paleisje in Vreeland.

Toen zijn vrouw Nadeche en Tom het huis 
in Vreeland betraden (ongeveer 2 jaar gele-
den) was het interieur erg gedateerd. Negen 
maanden lang werkte het koppel (met behulp 
van vrienden) elke zaterdag en minstens een 
avond in de week om hun nieuwe stolpje he-
lemaal naar hun zin te verbouwen. Dat Tom 
een opleiding ‘Hout en Botenbouw’ achter de 
rug heeft, hielp daar zeker bij. “Op een dag 
waren mijn toenmalige vriendin en ik er klaar 
voor om een huis te zoeken. Ik toetste een 
aantal criteria in op Funda: een open haard, 
een hoekhuis en een tuin op het zuiden. En 
dit huis kwam er uit. Er was eigenlijk maar 
een huis in de wijde omgeving dat voldeed 
aan onze eisen dus dat was niet zo moeilijk,” 
zo vertelt Tom, werkzaam als kraanmachi-
nist, aan zijn (ook al zelfgemaakte) eettafel 
op een herfstachtige namiddag.

Ouderlijk huis
Dat het kersverse echtpaar  ‘ergens in deze 
buurt’ wilde wonen was duidelijk. Tom 
groeide op in Baambrugge en Nadeche in 
Mijdrecht. Ze trouwden beiden vanuit hun 
ouderlijke huis. “Toen we de papieren voor 
ons huwelijk  op het gemeentehuis in orde 
gingen maken, bestond die categorie niet. 
Vanuit huis trouwen doet eigenlijk niemand 
kennelijk meer. Maar wij hechten aan chris-
telijke normen en waarden’, zo vertelt Tom. 
De kerk speelde ook al een rol tijdens zijn 

jeugd in Baambrugge. De verse Vreelander 
groeide op als grote broer van vier jongere 
zusjes. “Dat heeft zijn voor- en nadelen. Er 
kwamen  altijd leuke vriendinnetjes over de 
vloer”, zegt hij met een grijns van oor tot oor, 
“Maar ik heb helaas  ook alle Sisi-films moe-
ten aanschouwen, tot in den treure.” Tom be-
nadrukt dat er in zijn familie door iedereen 
hard gewerkt wordt. “Mijn vader heeft een 
eigen bedrijf in uitlaatgas- en lasdampafzui-
ging. Hij exporteert zijn product over de hele 
wereld. Mijn moeder was meestal thuis en 
werkte binnen schooltijden als kraamverzor-
gende. Als kind vanaf 12 jaar werkte ik ook 
al veel op de boerderij van mijn neef. Voor 
school en na school, de koeien verzorgen en 
uitmesten bijvoorbeeld. Dat was voor mij heel 
normaal.” Naast werken en school  voetbalde 
Tom in zijn vrije tijd, iets wat hij nog steeds 
doet in een vriendenteam in Kockengen.

Kerk
Vanaf jongs af aan bezoekt Tom de kerkdien-
sten van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk 
in Loenen. “Door ons wordt strikt vanuit de 
Bijbel geleefd, zeg maar. We zingen wel de 
nieuwe opwekkingsliederen en er is wel eens 
een bandje in de kerk maar er staat een echte 
dominee op de kansel. Ik voel me daar goed 
bij. Er is wel eens een tijd geweest, rond mijn 
achttiende, dat ik niet zoveel zin had om te 
gaan. Toen kwam er een jongerenbeweging 
die speciale kerkdiensten organiseerde, bij-
voorbeeld met een band. Ik was daarbij be-
trokken: regelde koffie en tafels en stoelen 
en dergelijke. Dat heeft me toen geholpen. 
Het werd steeds meer een bewuste keuze. 
Het geeft me nu rust. Bijvoorbeeld mijn opa 
overleed. Hij ging ook altijd bij ons naar de 
kerk. Ik weet nu dat hij in de hemel is en dan 
is het voor mij ook klaar. Een best leven heeft 
hij nu. Ik hoef er dan niet lang om te treuren. 
Ik ga elke zondag naar de kerk en het is daar 
een vrij kleine groep, ik beschouw ze als mijn 
tweede familie.” Vooroordelen ten opzichte 
van niet-gelovigen heeft hij niet. “Als men-
sen met bepaalde voorkeuren naar Gaypride 
in Amsterdam willen gaan, vind ik dat pri-
ma! Als er homoseksuelen naar onze kerk 
willen komen, zullen wij ze nooit afwijzen. 
Persoonlijk vind ik de gay-parade meer over 
feesten gaan dan over homo-emancipatie 
maar ik vind dat ook oké.”
Indirect heeft Tom zijn vrouw, met wie hij 
vorig jaar juni trouwde, ook via de kerk le-
ren kennen. “Ik bracht een blaadje rond van 
de Christelijke Plattelands Jongeren (CJP), 
waarvan ik bestuurslid was. Op een dag liep 
ik bij de bloemist binnen waar zij stage liep. 
We raakten aan de praat. Later kwam ik haar 
weer tegen op een feest en van het een kwam 
het ander.” Inmiddels woont het stel al weer 

door Marie-Anne van Stijgeren

Tom de Groot

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

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
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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Aan Tafel op 28 okt. in Loenen
De Raad van Kerken Loenen/Vreeland organiseert op woensdag 
28 oktober weer ‘Aan Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in ’t Kampje aan de Driehovenlaan. Iedere alleengaande inwo-
ner van Loenen, Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis is van har-
te welkom. De maaltijd kost slechts 5 euro voor drie gangen inclu-
sief koffie of thee. Geef u op bij Maaike van Schaik (0294-233385)
of Joseph Toonen (06-81897848). Opgeven t/m 22 oktober. 

Cadeautip voor Sint

Geef het Vreelandboek!

Te koop bij de Dagwinkel
en In & Oud

www.hetvreelandboek.nl



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

Het seizoen is weer begonnen! De biljart, de klaverjas, 
de bingo, de zang, de senioren klaverjas, de koersbal-
verenigingen, allen kunnen ze weer leden gebruiken. 
Kom en kijk of er een clubje bij is waar u zich prettig bij voelt! 

Sporten bij DOS Vreeland kan ook in Loenen 
en Abcoude! DOS Vreeland verzorgt al sinds 
haar oprichting in 1952 sportieve activiteiten in 
Vreeland zoals kleutergym, meiden- en jongens 
turnen, streetdance en badminton. 

Sinds een aantal jaren verzorgen zij ook free-
running en boksen.  Freerunning is een spec-
taculaire sport, waarbij je je zo snel mogelijk 
verplaatst over en met obstakels. Denk bij-
voorbeeld aan muren, daken en relingen, op 
grote hoogte of bijzondere locaties; vrijheid, 
springen, klimmen en salto’s maken! 
Bij boksen is het hele lichaam in actie: je bouwt 
snel aan je prestatievermogen, conditie en zelf-
vertrouwen. Boksen is niet alleen voor kracht-

patsers; iedereen kan leren boksen! 
Maar DOS Vreeland vind je ook buiten 
Vreeland. In de gymzaal van Loenen kun je 
terecht voor judo; judo is een van oorsprong 
Japanse zelfverdedigingskunst. Inmiddels 
wordt het wereldwijd beoefend en is judo een 
Olympische sport. En de meiden van selec-
tieturnen, komen zelfs voor hun oefeningen 
helemaal in Abcoude. 
Ben jij enthousiast geworden en wil je ook 
gaan sporten? Bij DOS Vreeland mag je twee 
keer gratis meedraaien om te kijken of de sport 
bij jou past! Zie voor een overzicht en infor-
matie over tijden en locaties de website dos-
vreeland.nl. 

Sporten bij DOS Vreeland 
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even in Vreeland en woont er verderop in het 
dorp ook een zwager van Tom. Toch moet 
het Vreeland-gevoel nog een beetje groeien. 
‘We hebben niet zoveel vrije tijd en werken 
hard. Ik lees graag de Vreelandbode, dat wel,  
En als bloemiste hielp mijn vrouw ook bij 
de Vreeland 750-viering. Ik denk dat je echt 
meer Vreelanders leert kennen als je kinde-

ren hier ook naar school gaan.” Dat komt 
mooi uit want aan het einde van het gesprek 
onthult Tom mooi nieuws: in maart wordt er 
een nieuw Vreelandertje geboren aan de Otto 
van Schonauwenstraat.
 
Tom de Groot geeft het Dorpsgenoot-stokje 
door aan Herman Oggel.

De Vechtplassencommissie en de Vrienden 
van de Vecht organiseren, samen met IVN 
Vecht en Plassengebied, de leergang Vech-
tologie over Kunst en Bedrijvigheid in de 
Vechtstreek. Data: 22 oktober: Kunst in de 
Vechtstreek in de 18e en 19e eeuw door Jaap 
Versteegh,  29 oktober: Bedrijvigheid in de 
Zuidelijke Vechtstreek door Hans van Bem-
mel, 19 november: Kunst in de 17e eeuw in 
Maarssen & Eigentijdse Kunst in de Vechts-

treek door Gary Schwartz, Jaap Versteegh en 
Barbara de Clercq, 3 december: Loosdrechts 
Porselein door Rik van Wegen, 9 december: 
Excursie naar Sypestein. De lezingen worden 
gegeven van 20-22 uur in Boom & Bosch, 
Markt 13, Breukelen. De kosten voor deze mo-
dule bedragen € 80,- per deelnemer. Vrienden 
van de Vecht betalen € 70,-. U kunt zich aan-
melden door een mail te sturen naar aanmel-
den@vecht.nl. Meer info: www.vecht.nl

Vechtologie: Kunst en Bedrijvigheid

Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan 
gaat de KCOV Amsterdam – het koor van de 
Vreelanders Connie Lohuis en Gerdjan Rapati 
– de Hohe Messe van Bach uitvoeren in het 
Concertgebouw. En wie jarig is, trakteert. 
Daarom mogen Vreelanders met korting naar 
dit concert. Bach heeft in zijn laatste compo-
sitie al zijn vakmanschap en muzikaliteit nog 
éénmaal gebundeld. Het resultaat is een feeste-
lijk stuk muziek dat de toehoorders van begin 

tot het eind in zijn greep houdt: een absoluut 
muzikaal hoogtepunt dat door de luisteraars 
van radio4 hoog op de ‘Hart-en-Ziellijst’ is ge-
plaatst.
Noteer 21 november in je agenda en stuur 
Gerdjan een mailtje (gerdjan@strakblauw.nl) 
als je naar dit concert wilt komen. Je betaalt 
geen €35 per kaart, maar €32,50. En je krijgt 
via hen ook betere plaatsen dan via de kassa 
van het Concertgebouw!

Met korting naar de Hohe Messe

Misschien weet niet iedereen dat, maar de ge-
meente rekent erop dat de burgers zelf met hun 
klachten over de leefruimte naar de gemeente 
gaan. Dan moet je denken aan overhangend 
groen, zwerfvuil, losliggende bestrating, de-
fecte straatverlichting etc. Je kunt dan op de 
site www.stichtsevecht.nl. onder 
het kopje ‘afval en kliko’s’ drukken 
op ‘doe melding leefruimte’.
Maar wat er vervolgens met die 
melding gebeurt is vaak een kwestie 
van afwachten. Bovendien wordt 
lang niet alles aan de gemeente ge-
meld. Daarom houdt de Dorpsraad eens per 
jaar samen met de gemeente en de politie een 
schouw van alle straten in Vreeland. Onveilige 
situaties hebben daarbij de hoogste prioriteit, 
maar ook inventariseren we bij voorbeeld hoe 

hoog het onkruid staat. De gemeente maakt 
dan een plan van aanpak (want ze hebben 
meer kernen te onderhouden), waar wij na-
tuurlijk nauwlettend op toezien. Die schouw 
staat eind oktober/begin november weer voor 
de deur. 

Het helpt als je ons nu al zou willen 
melden wat er bij jou in de straat 
niet deugt. Doe dat dan vóór dins-
dagavond 20 oktober via info@
dorpsraadvreeland.nl of op onze 
facebookpagina.

Noteer ook vast in je agenda dat we op don-
derdag 5 november een thema avond in het 
Dorpshuis organiseren. Waarover? Dat hou-
den we nog even onder de pet. Maar het is iets 
wat alle inwoners van Vreeland aangaat. 

Jaarlijkse schouw Vreelandse straten

Bericht 
van de 

Dorpsraad



“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
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De collecte voor KWF Kankerbestrijding in 
Vreeland heeft €1695.27 opgebracht. Wie de 
collectant gemist heeft, kan alsnog een gift over-
maken.

Met het geld dat onze collectanten hebben 
opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich 
inzetten voor minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven voor kan-
kerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar 
samen met patiënten, onderzoekers, artsen, 
donateurs en vrijwilligers. 
Samen moeten én kunnen we kanker over-
winnen. Dankzij onderzoek is de gemiddelde 
5-jaars overlevingskans  gestegen van 25% in 
1949 tot 62% in 2013. Helaas zijn we er echter 

nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 
mensen aan kanker. Er is nog een lange weg 
te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft 
daarom heel hard nodig. De KWF-afdeling 
Vreeland bedankt bij dezen iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan de collecteweek. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat kanker geen 
dodelijke ziekte meer is. Heeft u de collectant 
gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? 
Dat kan.
-  Doe een eenmalige donatie via de machti-

gingskaart die de collectant heeft achterge-
laten

- Doneer online via kwf.nl/doneren
-  Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 

euro

Collecte KWF Kankerbestrijding

In de oude boerderij “Breeëvecht” aan de 
Nigtevechtseweg, woont sinds oktober 2014 
familie de Graaf. Al geruime tijd hebben 
Vincent en Simone de grote wens om een 
eigen melkveebedrijf te runnen. Vincent, 
opgegroeid als boerenzoon in Naarden, en 
Simone, een boerendochter uit Ransdorp, wa-
ren opslag verliefd toen ze “Breeëvecht” voor 
het eerst bezochten. Deze boerderij voldoet 
aan alle wensen: voldoende ruimte buiten, de 
mogelijkheid om een nieuwe stal te bouwen, 
een fijn huis, dichtbij het dorp en een pret-
tige school voor hun dochter Esmee (6 jaar) 
en zoon Jorrit (4 jaar). Voordat de boerderij 
in 1899 is gebouwd stond hier een buitenhuis, 
genaamd “Breeëvecht”. Alleen de pilaren van 
de toegangspoort en de 2 eeuwen oude kastan-

jebomen zijn van het buitenhuis overgebleven. 
Veel materialen van het buitenhuis zijn ge-
bruikt voor de opbouw van de boerderij, waar-
door zowel in de boerderij als in het huis een 
aantal niet-typische materialen te vinden zijn. 
Afgelopen mei is het onderhoudswerk be-
gonnen, de oude stallen zijn gesloopt en een 
nieuwe wordt gebouwd. Nog voor de winter 
moet de stal klaar zijn zodat de ruim 100 melk-
koeien verplaatst kunnen worden van de ou-
derlijke boerderij van Vincent naar Vreeland. 
Het gezin de Graaf is erg blij in Vreeland te 
zijn terechtgekomen, het voelt hier thuis. De 
kinderen groeien naast de koeien op tussen 18 
schapen, 3 katten, 2 konijnen, een prachtig uit-
zicht en beide een klas vol leuke kinderen om 
mee te spelen.           W.T.

Aan tafel bij....

Vincent, Simone, Esmee en Jorrit de Graaf

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 
bestaat 100 jaar en viert dat met de uitgave van 
een schitterend boekwerk (51 pp.) over 100 
jaar sociale woningbouw in onze omgeving. 
Twee hoofdstukken zijn aan Vreeland gewijd, 
beide zijn geschreven door Juliette Jonker. 
Eén over de jaren van wederopbouw en uit-
breiding (een bewerking van dit onderwerp 
uit het Vreelandboek) en één over de bouw 
van de HATeenheden in het oude gemeente-
huis. In 1979 fuseerde woningbouwvereniging 
Vredelant met de Loenense woningbouwver-
eniging tot Vechtparel. Deze fuseerde in 2000 
met de in 1915 opgerichte woningbouwver-
eniging Breukelen tot de huidige Vereniging. 
Bijzonder dat een eeuw lange geschiedenis nu 

gebundeld is. Het boek bevat prachtige histo-
rische en recente foto’s en verhalen van het 
ontstaan van woonwijken op de plekken van 
buitenplaatsen of boerderijen, de restauratie 
en herbestemming van monumentale gebou-
wen en de bouw van een woonzorgcentrum of 
de Molukse wijk. En het goede nieuws is dat 
het boek gratis af te halen is op het kantoor 
van Vecht en Omstreken aan de Poeldijk 2 in 
Breukelen. 
De Woningbouwvereniging doet nog meer 
tijdens hun eeuwfeestjaar en sponsort elke 
maand in elke kern van de gemeente een vrij-
willigersgroep of activiteit. Deze maand was 
de Vreelandse klaverjasclub aan de beurt. 
Daarover leest u elders in deze Vreelandbode.

Boek over 100 jaar sociale woningbouw

Aan tafel bij....



Spelers, zangers en andere creatievelingen ge-
zocht! Na het succes van de musical Grease in 
2014 en het openluchtspektakel ‘Robin Hood 
in Freeland Wood’ is theaterschool Kleine 
Kunst op zoek naar spelers, zangers, decor-
bouwers en andere creatievelingen die mee 
willen doen in een volgend toneelstuk. Er 

wordt geoefend van januari t/m eind maart 
op de woensdag en/of de donderdagavond in 
Vreeland. Meedoen? Kom dan naar de kennis-
makingsavond op donderdag 5 november om 
20.00 uur in de brede school CSV Ridderhof 
aan de Niftarlakelaan. Meer informatie: info@
theaterschoolkleinekunst.nl

Vorige maand las u al in deze rubriek over het 
Spookhuisje, dat onlangs zo mooi gerestau-
reerd is. Aanhakend daarop deze bijzondere 
historische foto uit het einde van de jaren ’60, 
waarop u het huisje ziet in een flauwe bocht 
van de Raadhuislaan. Een totaal andere situa-
tie dan nu! In die tijd was hier nog geen verbin-
ding naar de provinciale weg. Deze provinciale 
weg was aan de oostkant van de Vecht ontslo-
ten via de Lindengracht, aan de westkant via 
Duinkerken. De Singel en de doorbraak van 
de Raadhuislaan langs het Sperwerveld naar 
de provinciale weg waren er toen dus nog 
niet. Met het steeds drukker wordend verkeer 
waren deze twee opgangen van en naar het 
dorp zeer gevaarlijke kruisingen geworden. 
Na een dodelijk ongeluk is in 1970 besloten 
tot de aanleg van het fietstunneltje onder de 
Provinciale weg en een nieuwe ontsluitings-
weg, de huidige straat langs het Sperwerveld 
en het Spookhuisje.  

Wegverlegging
Op de oude foto loopt de Raadhuislaan 
dus in een flauwe bocht naar de Kleizuwe. 
Achter de bomen is een voetbaldoel te zien. 
Voetbalvereniging Sperwer was toen nog zeer 

actief op dit veld. Het spookhuisje stond direct 
langs de weg. Met de doorbraak naar de pro-
vinciale weg is dit stuk weg dus een groot deel 
verlegd en is het Boerenlaantje een stuk door-
getrokken. In het streekarchief in Breukelen 
liggen dan ook diverse stukken betreffende de 
aankoop van percelen grond voor het verleg-
gen van de weg. 

Veel te zien in de buurt
De omgeving van het spookhuisje is nog meer 
veranderd dan alleen de ligging aan de weg. 
Er is in 2014 een monument geplaatst ter 
herinnering aan 200 jaar Koninkrijk met een 
schaakbord op de bovenkant (u weet toch dat 
het bijbehorende schaakspel te leen is bij het 
Pannenkoekenhuis??) Er is in 2015 een bank 
geplaatst als afscheidscadeau van de VIV, er 
is een hondenpoepprullenbak neergezet en 
er staan twee electriciteitshuisjes. Vanaf eind 
dit jaar komt hier nog het nieuwe Vreeland 
750 monument bij, dat de komende maanden 
op het grasveldje tegenover het spookhuisje 
wordt geplaatst. Een mooie plek, direct aan 
de ingang van Vreeland en uitkijkend op het 
Sperwerveld, waar ooit het machtige kasteel 
Vredelant heeft gestaan.              J.J.

Vreeland vroeger...

De Raadhuislaan

...en nu

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 �

Italiaanse koff 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

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

Nieuwe musicalsterren gezocht!
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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
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Vrijdag 11 december wordt het feestjaar 
Vreeland 750 op feestelijke wijze afgesloten. 
Aansluitend aan de kerstmarkt wordt ieder-
een welkom geheten in de Grote Kerk, waar 
met foto’s, muziek, zang en voordrachten 
teruggeblikt wordt op dit fantastische jaar. 
Het publiek kan nog een keer genieten van 
sommige ‘highlights’ uit het jaar en natuurlijk 
zingen we gezamenlijk enkele middeleeuwse 
kerstliederen! Na afloop van de bijeenkomst 

lopen we onder muzikale begeleiding geza-
menlijk richting het Sperwerveld, waar het 
kasteel-monument bij het Spookhuisje ont-
huld zal worden. 
Dus trek voor de laatste keer dit jaar uw mid-
deleeuwse jurk of pak uit de kast en vier sa-
men met alle Vreelanders het succes van dit 
jaar. In de volgende Vreelandbode leest u alle 
details, de precieze tijden en de definitieve in-
vulling van het programma. 

Afsluiting feestjaar Vreeland 750

Vorig jaar gooide de wind helaas roet in het 
eten, maar dat mag de pret dit jaar niet druk-
ken! Op 11 december vanaf 15 uur vindt de 
Vreelandse Kerstmarkt plaats op de Breedstraat 
en Duinkerken! En ditmaal 
georganiseerd door een deels 
nieuw organisatiecomité.
Engeline van Ee is gelukkig 
weer van de partij om er voor 
te zorgen dat er 45 prachtige 
kramen verrijzen. Maar Karin 
van Dis en Sandra Boogert 
hebben hun stokjes over ge-
dragen aan Wietske Tammes 
en Kiki Molewijk. 
Ongetwijfeld wil het hele dorp 
Karin en Sandra heel hartelijk 
bedanken voor het neerzetten 
van een geweldige Kerstmarkt! Wietske en Kiki 
stappen in een geoliede machine en hebben er 
dan ook alle vertrouwen  in dat er dit jaar weer 

een magische markt wordt neergezet.
Zo zullen de Kerstman en zijn rendier Vreeland 
ook dit jaar weer aandoen. Zij kunnen weer 
struinen over een goedgevulde kerstmarkt, met 

kramen met hapjes, drankje, 
accessoires, (kerst)cadeau-
tjes en nog veel meer, ter-
wijl zij genieten van prach-
tige kerstmuziek en van het 
prachtige kerst-dorp.  Ook 
de mannen worden dit jaar 
niet vergeten en voor ver-
maak van de (kleine) kinde-
ren wordt gezorgd! 
Wilt u ook deelnemen aan 
deze  prachtige markt? Dat 
kan! Er zijn nog enkele kra-
men beschikbaar!  

Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar info@kerstmarktvreeland.nl of kijken op 
www.kerstmarktvreeland.nl!

Kerstmarkt Vreeland vrijdag 11 december

Op vrijdag 30 oktober draait de Franse komedie ‘La Famille Bélier’.
In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste dochter 
Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar ou-
ders en bij het managen van de familieboerderij. Filmhuis Loenen 
is gevestigd in de Vecht & Angstelkerk, Rijksstraatweg 139 Loenen 
Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis.

Filmhuis Loenen 

Alle Vreelanders zijn van harte uitgenodigd 
om het einde van het seizoen met de dagelijkse 
bediening van de van Leerbrug te komen inlui-
den.  Traditiegetrouw wordt dit ‘gevierd’ met 
een borrel naast de brug op de laatste zaterdag 
van oktober. 

Dit jaar extra reden om te vieren omdat de be-
woners van Vreeland het verlossende bericht 
kregen dat de brugwachter bij de van Leerbrug 
mag blijven. Iedereen neemt zelf glazen, drin-
ken en/of wat hapjes mee. Vanaf 17.00 uur, 
komt allen! 

Brugborrel zaterdag 31 oktober

Op zaterdag 14 november staat Lokaal Zuid 
in het thema van de Mokumse Bingo.
De nieuwe Vreelandse inwoners Dennis en 
Albert missen maar één ding uit Amster-
dam: de bingo op de Zeedijk. Na goed over-
leg met Paul Zuidervaart is daar een oplos-
sing op gevonden. Ras-Amsterdamse Coby 
van Dam presenteert haar wekelijkse bingo 
op de Zeedijk nu in Lokaal Zuid in Vreeland!

Paul verzorgt een heerlijke stamppot voor 
slechts 10 euro en daarna breekt het bingo-
feest in alle heftigheid los, met zang en veel 
Amsterdamse humor!
Kaarten voor het stamppot-buffet zijn bij 
Lokaal Zuid te verkrijgen. Reserveer op 
tijd want het belooft een heerlijk hilarische 
avond te worden!

Albert Kampjes en Dennis de Jong

Lezers schrijven  
Mokumse Bingo op 14 november


