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De barometer kon het grillige gedrag van onze Vreelandse weer-
goden de afgelopen maand maar moeilijk bijhouden. Zo draaide 
het Oranjecomité nog overuren vanwege de slechte weersvoor-
spellingen op Koningsdag, zo steeg het kwik nog geen week later 
tot tropische temperaturen. De brugwachter had opeens zijn han-
den vol aan de genietende boot- en fietsgasten die zich in drom-
men onder en over de brug manoeuvreerden. Op die dagen zijn 
we extra dankbaar dat de brug niet van alarmbellen en slagbomen 
is voorzien en dat de brugwachter definitief mag blijven. Uiter-
aard doen wij uitgebreid verslag over Koningsdag in Vreeland en 
leest u over het lintje dat dorpsgenoot Peter Nagtegaal kreeg. In 
de blog van deze maand schrijft Frederique Olland over het ‘koes-
teren van je goedgelovigheid’ vanuit haar expertise als kinderthe-
rapeut en mediacoach. Verslaggeefster Marie-Anne van Stijgeren 
ging op bezoek bij bakkerij de 7 Heerlijkheden en Connie Lohuis 
spreekt met dorpsgenoot Nanci Hogenboom. Ook onze andere 
redactieleden en vaste rubriekenschrijvers hebben de pen weer 
fijn laten vloeien en er zijn weer leuke tips en wetenswaardigheden 
binnengekomen die wij graag delen. Naast de schrijvende redactie 
drijft de Vreelandbode op onze penningmeester Monique Dries-
sen en Kiki Molewijk die de advertenties beheert. Zonder een ge-
zond financieel beleid en onze trouwe adverteerders geen krant in 
Vreeland. Maar ook de input van tips en meningen van iedereen 
in en om ons dorp is van groot belang om dit gratis maandblad 
levendig en evenwichtig te houden. Blijft u ons voeden?

De laatste weken heeft het bestuur zich, sa-
men met vele Vreelanders, intensief ingezet 
voor enkele belangrijke zaken voor ons dorp, 
te weten de ontwikkeling van een haven aan 
de Bergseweg, het onderzoek naar alternatieve 
ontsluitingswegen voor Greif en de mogelijk-
heid om de fabriek te verplaatsen. Deze on-
derwerpen zullen op 24 mei tijdens de verga-
dering van de Raadscommissie in Breukelen 
aan de orde komen. Om zich hierop voor 
te bereiden bezochten leden van 
de Raadscommissie Vreeland op 
woensdag 11 mei jl. om de ver-
keerssituatie ter plaatse met eigen 
ogen te aanschouwen. De raadsle-
den werden door enkele bewoners 
en bestuursleden van de Dorpsraad rondge-
leid. In het dorpshuis vond aansluitend een 
bijeenkomst plaats waar alle aspecten van de 
problematiek uitgebreid werden belicht door 
de wethouders, Greif en de omgevingsdienst 
ODRU. De raadsleden werden vervolgens 
in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en 
dat deed men veelvuldig! Aanmelden om in te 
spreken tijdens de vergadering kan via griffie@

stichtsevecht.nl.
Het nieuwe stedenbouwkundige plan voor het 
CSV-terrein is eindelijk klaar. Er ligt een voor-
stel om 12 (starters)koopwoningen te bouwen 
van ca. € 200.000. Op 18 mei is door de ge-
meente een inloopavond georganiseerd.

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat onze 
penningmeester Peter Nagtegaal op 
26 april benoemd is tot lid in de orde van 

Oranje-Nassau. Het bestuur is van 
mening dat Peter deze prachtige 
onderscheiding dubbel en dwars 
heeft verdiend. In een interview 
met Peter wordt dieper ingegaan 
op alles wat hij tot nu toe voor de 

gemeenschap en voor Vreeland in het bijzon-
der heeft gedaan (zie pagina 11).
Peter maakt sinds 2007 deel uit van het bestuur 
van de Dorpsraad en zorgt er onder andere 
voor dat de financiële zaken en ledenadminis-
tratie op rolletjes lopen. Wij kennen Peter als 
bescheiden en zeer betrouwbaar mens die altijd 
voor anderen klaarstaat. Een hele fijne vent om 
mee samen te werken. Hoera voor Peter! !
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Bericht 
van de 

Dorpsraad

Ontwikkelingen in Vreeland                      

Door Connie Lohuis en Pauline van der Hoeden 

Rond zes uur werden we al gewekt door de ‘sub-
tiele’ klanken van vuvuzela’s; dan weer ver weg 
en opeens weer heel dichtbij. Net genoeg om ons 
uit de slaap te houden. Dit stond toch niet in het 
programmaboekje? Ach ja, opeens wisten we het 
weer, ook dit hoort bij Koningsdag in Vreeland!

Om half negen hoorden we de herauten 
langskomen. Dit jaar hadden ze versterking 
van een grote kleurrijke groep CSV kinderen 
met hun zelfgemaakte lawaai-instrumenten. 
De paraplu’s waren niet nodig en werden 
ingeklapt onder de arm gehouden. We slaak-
ten een zucht van verlichting en vertrokken 
snel naar het Dorpshuis. Olaf Morel van het 
Oranje Comité stond op het podium en pakte 
de microfoon. “Vreelanders, wat een stra-
lend weer is het. Geen regen, geen hagel, geen 
sneeuw. We zijn wakker geblazen door de he-

rauten.” Olaf legde uit dat de vrijmarkt in de 
gymzaal was en dat we na het zingen van het 
Wilhelmus, ondersteund door Muziekvereni-
ging De Vecht, van het Bourgondische ontbijt 
konden genieten. 
Maar eerst ging het oranje getinte bomvolle 
Dorpshuis nog even applaudisseren voor onze 
Peter Nagtegaal die net lid van de Orde van 
Oranje Nassau is geworden, omdat hij zich 
al jaren inzet voor de gemeenschap én vooral 
ook voor vluchtelingen. Op de hoge tafels lag 
de tekst van de eerste twee coupletten van 
het Wilhelmus. Wethouder Pieter de Groene  
pakte nog even de microfoon. Hij bedankte 
het Oranjecomité en alle sponsoren, wenste 
ons een mooie dag en zong nog wel even het 
Wilhelmus mee. Ja, uit zijn hoofd, zoals het 
hoort!
Even later staan we aan tafel met een vrolijk 
uitgedoste Grace Inklaar. “Vanmiddag ga ik 
nog even ‘vreemd’ want ik ga naar Loenen. 

Daar treden de streetdancers 
van DOS op en als voorzitter 
van DOS wil ik daarbij zijn.” 
Grace gaat een broodje halen 
en wij botsen bijna op tegen 
heraut Margriet Darwinkel, 
die spontaan een oranjebit-
tertje aanbiedt. 
En eerlijk gezegd smaakt dat 
uitstekend. Margriet: “Ik ben 
uit het Oranjecomité gestapt 
en dan is het gebruikelijk dat 
je het volgende jaar heraut 
wordt. Leuk toch!?”

Lees verder op pagina 4

Koningsdag met een onverwacht zonnetje

  Wiskunde bijles? 
             Bob Tops       Vreeland   
                      06 - 51 59 42 48 
                   bob.tops@hetnet.nl 



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
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ALLSAFE Mini Opslag
Anouk Pruim Grafisch ontwerp
Arends banden Service
Aroba banden service
ATO Culinair
Auto Oskamp
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
Belleza haar- mode
Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Bon B.V. Bouwbedrijf
Borduurstudio ‘t Gooi
Brand & Business Architects
Casa catering
Coers Machineverhuur
Conmedra
Dagwinkel Aloys Hageman
De Bomenman Boomverzorging
De Facto Publications
De Kuyper
De Nederlanden
De Olifant
DecoTech
Dieuwer Elema
Driessen- Vreeland
Duoform
Fysiotherapie Vreeland
Greif Nederland bv Industrial Packaging & Services
Happy Family Life
Het Dorpshuis
Hoveniersbedrijf van Monsjou
Hydrauliek Service Utrecht
Kaas en ijsboerderij De Willigen
KMN Kind & Co
Lokaal Zuid
Mier
Mijdrecht Vastgoed BV
Montagebedrijf R.V.D. Spoel
Mtel
Muziekvereniging De Vecht
Notariskantoor Engelbracht
Oogzorg Briljant opticiens
Origio
Orthodontiepraktijk Hilversum
Ottenhome
Pannekoekenrestaurant `Noord-Brabant`
Providence Capital NV
Rabobank Gooi en Vechtstreek
Remotion webmarketing professionals
Royal VIV Buisman
Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Slagerij Dalhuisen Breukelen
Smederij Niessen
Study Company
Technisch installatiebedrijf Van Lindenberg B.V.
Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij
Tun Fun
Vreeberg BV
Vreelandbode
Monument In
Rijnland Solutions marketingondemand.nl
VechtExclusief
 

Agenda april
22 mei   STERREN Wandeling tuin Vreeden-

horst 14.00 u. van Leerbrug
22 mei Cantate Concert, 15.00 u. Grote Kerk
22 mei   Veuve Clicquot Dutch Open Polo, 

Polo Club Vreeland 14.30-19.00 u.
24 mei   Commissievergadering inzake Greif 

en haven Driessen
25 mei  STERREN Vaartocht Exempel
25 mei   Aan tafel Kerken Loenen/Vreeland 

17.30 u.
27 mei Filmhuis Loenen, 20.00 u.
 Vecht en Angstelkerk
28 mei  Open dag Fort Kijkuit
29 mei  Muzikale kerkdienst 10.00 u.
11 juni   STERREN Buiten Schilder-en Teken-

dag 10.00 u. Dorpshuis
13 en  
14 juni  BHV herhalingscursus Greif
19 juni  Vaderdag
25 juni  Werkdag Vreeland Schoon, 9.30 u.  
 Spookhuisje
25 juni  Brugconcert en fl oating diner
27 aug.  Dorpsfeest
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Sponsoren Koningsdag 2016

Van 16 t/m 19 augustus is het weer Hutten-
bouwen! Zoals ieder jaar zijn wij weer op zoek 
naar bouwmaterialen, dus heeft u pallets, bal-
ken, planken enz., graag een berichtje naar 
ons. Ook is bouwhulp altijd welkom! Heeft u 
interesse of kent u iemand die een dag(deel) 
kan komen helpen, laat het ons weten. 

Casper (06 54290365), Kees, Nelly, 
Reinko (06 57844327), Bianca, Tim, 

Rutger, Wim, Janine en Esther

Huttenbouw 2016

De belangrijke telefoonnummers en adres-
sen vindt u deze maand op onze website:
www.vreelandbode.nl



 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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Er waren opvallend veel kinderen, woensdag 
4 mei, in de goed gevulde Grote Kerk. Micha 
Cluysenaer heette namens het 4 mei Comité 
Vreeland iedereen welkom. Nadat één van 
de kinderen de kaars had aangestoken, als te-
ken van hoop op vrede, werden persoonlijke 
verhalen verteld en door de kinderen gedich-
ten voorgedragen. Tussen deze voordrach-
ten werd muziek en zang verzorgd door Jan 
Bogaard en Bert Simhoffer.  
Gerrit Soede was acht jaar toen de oorlog uit-
brak. Hij woonde op de boerderij vlakbij kas-
teel Loenersloot, en dus ook vlakbij de grote 
brug over de Vecht. Deze brug was zowel in 
het begin als aan het eind van de oorlog een 
doel van vele bombardementen. Gerrit ver-
telde op persoonlijke manier over zijn indruk-
wekkende ervaringen die jaren. Gera Helling 
las ’De onderwijzeres’ voor, over een Syrische 
vluchtelinge in een opvangkamp. 
Kees Hellingwerf las een verhaal voor van Jan 
Breman over het verzetswerk in Vreeland. 
Breman maakte deel uit van de groep waar 

de later gefusilleerde Johannes Mijwaart en 
Jacobus de Ronde ook deel van uitmaakten. 
Bij het verlaten van de kerk kregen de bezoe-
kers een bloem, rood, wit of blauw. Langs de 
muziektent liep de Stille Tocht, waar onder-
weg steeds meer mensen bij aansloten, naar 
het oorlogsmonument aan het Boerenlaantje. 
Muziekvereniging De Vecht speelde daar 
passende muziek. Gemeenteraadslid Frank 
van Liempt hield een indrukwekkende toe-
spraak, geschreven door leerlingen van het 
Niftarlake college. Raymond van de Burg 
speelde The Last Post als inleiding op de twee 
minuten stilte, waarbij alle slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog worden herdacht, en 
alle Nederlandse militairen die na 1945 zijn 
omgekomen bij vredesmissies. Uit volle borst 
zongen de aanwezigen het Wilhelmus, waar-
na de kransen en bloemen bij het monument 
werden gelegd. Kees Hulsman sloot namens 
het 4 mei Comité de persoonlijke en ingetogen 
herdenking af.                             

M.S.

Indrukwekkende Dodenherdenking

Muziekvereniging De Vecht organiseert dit 
jaar op zaterdag 25 juni de tweede editie van 
het floating dinner: een varend diner over de 
rivier de Vecht met muzikale omlijsting.
Het floating dinner kost € 45,- p.p. en de 
plaatsen zijn maar beperkt, dus reserveer 
snel via info@muziekverenigingdevecht.nl, of 
Facebook, want vol=vol!
U vertrekt om 17.30 uur en bent terug om 
19.30 uur. Ruim op tijd voor het brugconcert.
Want om 20.00 uur gaat het brugconcert van 
start. Het concert heeft dit jaar weer een geva-
rieerd programma en zal onder leiding staan 
van Erik Kluin. De Vecht zal dit jaar de jonge 
enthousiaste zangeres Maureen Vink bege-

leiden tijdens dit spetterende concert. Gedu-
rende iets meer dan een uur zullen er alleen 
maar bekende nummers langs komen die er 
voor zullen zorgen dat de meezingers onder 
u, hun zangtalent ten toon kunnen spreiden.
Zet 25 juni dus in uw agenda!!

Brugconcert met floating dinner

Op zaterdag 11 juni a.s. gaat er- na het grote 
succes van vorig jaar-  opnieuw een Sterren 
Buiten Schilder- en Tekendag plaatsvinden 
van 10 tot 15 uur. De dag wordt weer bege-
leid door Dieuwer Elema en Maarten Vlam. 
Kosten voor volwassenen € 10,- en voor kin-
deren € 5,- inclusief alle schilder-en tekenma-
terialen. Neem wel je eigen ezel mee (indien 
mogelijk). Doe je mee? Geef je dan voor 1 juni 
op bij Dieuwer@sterrenvanvreeland.nl

STERREN Buiten schilder- en tekendag

Foto: VAR

Van 17 mei t/m 28 juni organiseert Bridgeclub 
Loenen weer de zomerbridge. Gedurende 7 

weken kunt u elke dinsdagavond bridgen in 
Cultureel Centrum ’t Web.Het bridgen begint 
om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur  kunt u inschrij-
ven. De kosten zijn: € 3,- per paar per avond.

Zomerbridge Loenen



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 
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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Vervolg van pagina 1 Koningsdag
Gewapend met schrijfblok en pen zoeken we 
een andere tafel waar we in gesprek raken met 
Bep (77) en Greet (73) Besselse van de Po-
monaweg. Bep groeide op aan de Kleizuwe, 
verhuisde naar Oud Over, om nu al weer heel 
wat  jaren in Vreeland te wonen. Samen met 
zijn vrouw werkte hij indertijd bij Van Leer 
in Utrecht. Bep en Greet hebben het naar hun 
zin in Vreeland. Bep lachend: “We zijn inge-
burgerd, maar zonder gekheid. Ik heb hier 
vanaf mijn 8ste al gevoetbald bij Sperwer en 
daarna in het bestuur gezeten. Uit die tijd ken 
ik nog steeds veel Vreelanders.” Dan gaan Bep 
en Greet ontbijten.

Net als we van plan zijn om buiten het Dorps-
huis een broodje spek met eieren te gaan sco-
ren zien we twee heksen uit Ronja de Rovers-
dochter. Het zijn Joke van Monsjou en Ria 
Schreurs. We complimenteren ze met hun 
schitterende rol in de musical. Ria: “Ja het was 
leuk hè. We hebben er drie maanden met heel 
veel plezier aan gewerkt. Eigenlijk zijn we nu 
aan het afkicken.”Joke vertelt dat ze in de mid-
dag van Koningsdag op hun tjalk altijd voor 
vrienden nog een borrel schenken. “Maar we 
gaan ook naar het waterspektakel hoor!” 
Opvallend is de man die in het Dorpshuis 
rondloopt met een prachtige camera om zijn 
nek. Hij zet iedereen voor zijn lens. Het blijkt 
Geert Sprenger te zijn van Oud Over. “Mijn 
vader was de laatste burgemeester van Vree-
land en wij woonden indertijd aan Voorstraat 
10, waar nu Ietje woont. Wie alle foto’s wil 
zien die ik vandaag ga maken, kan kijken op 
www.sprenger.in. Nu ga ik snel oranjegebak 
halen en koffie!” 

Wij gaan naar buiten om eindelijk een heerlijk 
broodje te eten. Echt verrukkelijk. Het begint 
een beetje te regenen. Bij de deur staat Linda 
Maasbommel ook van het Oranjecomité. Ze 
kijkt naar buiten en lacht: “Ik zou bijna zeg-
gen gelukkig een beetje regen. Hebben we niet 
voor niets het hele programma voor vandaag 
omgegooid. Gisterenmiddag hebben we be-
sloten alles te verkassen. Het is gelukt dankzij 
de snelle medewerking van de gemeente, die 
toestemming voor het gebruik van de gymzaal 
moest geven, én van Nelly van het Dorpshuis. 
Nu even afwachten wat het weer vanmiddag 
gaat doen. Als het opknapt dan gaat het touw-
trekken over de Vecht door. Het blijft impro-
viseren.”
Het Dorpshuis loopt langzaam leeg. We gaan 
nog even naar de bar om bij Michael West-

geest, ja ook van het Oranjecomité, een kop 
koffie te halen. Daar zien we Casper Zelden-
rijk met een prachtige gouden erespeld op 
zijn oranje polo in de vorm van een kasteel-
tje. Casper legt uit: “Die heb ik net opgespeld 
gekregen van Marjan van Belle. Ik zag dat 
Mario Verweijen er één had. We waren al-
lebei betrokken bij de organisatie van Vree-
land 750. Marjan had me gemist tijdens een 
afscheidsfeestje en gaf me alsnog de erespeld. 
En nog wel één van goud.” Casper gaat ver-
der. Hij gaat helpen met het opzetten van de 
kinderspelen en hoopt dat het waterspektakel 
doorgaat. 

Op de Voorstraat staat een groepje puzzelaars 
te overleggen. “Ze hebben de puzzeltocht dit 
jaar wel moeilijk gemaakt,” zegt oer-Vreelan-
der Wim Fokker. “Het begon al met de vraag 
hoeveel woningen er op het voormalig CSV-
terrein worden gebouwd. Dat is toch nog he-
lemaal niet rond?” Volgens Ellen Bultenrijs 
zitten er echt ‘instinkers’ bij dit jaar. Maar het 
maakt de pret niet minder, zeker nu dit jaar 
hun oude studievriendin Els ten Have mee-
loopt. Dan gaat het toch eventjes serieus hard 
regenen. Gera Helling en Henny Molleman 
schuilen vrolijk onder de paraplu die dan toch 
niet voor niets is meegenomen. “We komen 
ieder jaar met een groep vrienden vanuit Loe-
nen naar Vreeland voor de puzzeltocht.” 
Vreemd genoeg had de organisatie dit jaar wat 
moeite om voldoende vrijwilligers te vinden 
om te helpen bij de kinderspelen. Waren er 
andere jaren vele ouders bereid een handje te 
helpen zo was het aanbod nu maar karig, al-
dus de organisatie. Hoe leuk kan dat toch juist 
zijn en wat is nou 45 minuten helpen op een 
hele dag? Gelukkig stonden er op de valreep 
nog een aantal groep 8 leerlingen klaar om bij 
te springen. En gelukkig hebben we nog altijd 
Karin van Dis die altijd bereid is een vrijwil-
lige hand uit te steken. Haar kinderen zijn de 
spelen allang ontgroeid maar voor een dub-
bele shift draait zij haar hand niet om! 

Ruby (6) vermaakt zich uitstekend op de kin-
derspelen bij het Dorpshuis. “Nee hoor, ik heb 
het helemaal niet koud”, zegt ze dapper in haar 
prachtige outfit met korte mouwtjes. Verder-
op zien we dan toch echte oranje franjes die 
de benen van Frederique van Houwelingen 



 Zondag 19 juni 1600 uur

Vlaggetjesdag in Vreeland

“Verwen vader met een 

Hollandse Nieuwe”
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De gemeente Stichtse Vecht voor het mee-
denken en het beschikbaar stellen van ac-
commodatie voor vrijmarkt en kinderspelen 
bij  slecht weer. Nelly voor het beschikbaar 
stellen van het Dorpshuis zodat het ontbijt 
en overige activiteiten droog en warm kon-
den doorgaan. Muziekvereniging de Vecht 
voor de muzikale opening van Koningsdag 
op een ijskoude kerktoren. Rogier Sluyter 
voor het aansnijden van de heerlijke been-
ham, Peter Rikkenberg en Cédric van den 
Berg voor het bakken van 150 eieren met 
spek. Anouk Pruim, dank voor het maken 
van het stijlvolle Oranje zonder franje  pro-
grammaboekje. Reinko Abels en de kerk, 
voor het beschikbaar stellen van de spullen 
uit de Til en het opzetten van het klimrek. 
Herauten Anne, Margriet en Lodewijk, be-
dankt voor het wekken van vele Vreelanders. 
Lodewijk, ook bedankt voor de gastvrijheid 
en het uitdelen van drankjes aan de vrijwil-
ligers. Dankzij verkeersregelaar Ed Nakke 
konden de vele enthousiaste deelnemers aan 
de lawaaiparade veilig door het dorp wande-
len. Dank hiervoor aan de juffen en meesters 
van CSV Ridderhof. Fijn dat alle kinderen 
zelf een instrument mochten maken. Ze zijn 
goed gebruikt! Bedankt ook vrijwilligers tij-
dens de kinderspelen: heel fijn dat jullie heb-
ben geholpen. Bedankt Juliette en Peter voor 
wederom een interessante historische puz-
zeltocht. Dank aan de EHBO Vreeland en 
de heer Griffioen. Ook veel dank aan Michel 
van Dijk voor het perfecte geluid en het in-

stalleren van de geluidsinstallatie. Dank aan 
ijsclub ‘Voorwaarts’ voor het gebruik maken 
van de geluidsinstallatie. Het waterspekta-
kel had natuurlijk niet kunnen plaatsvinden 
zonder scheidsrechter Lex en deelnemende 
teams; de Wielervereniging Vreeland, Polish 
Pondarosa, Voetbalvaders, Kickboxen voor 
kakkers en het Oranjecomité. Henk Griffioen 
voor het beschikbaar stellen van zijn tuin 
voor het waterspektakel. Ook onmisbaar: 
duikers Age Hellingwerf en Jacco de Jong! 
Respect dat jullie het water zijn ingegaan op 
deze koude Koningsdag. Heel veel dank ook 
aan Jan Randeraat voor het aanleveren van 
de pontons. En Borduurstudio het Gooi voor 
het opsieren van het trektouw. Dank aan sla-
gerij Dalhuijsen voor de worsten die de win-
naars van het touwtrekken hebben gekregen. 
Verder danken wij Reinoud Kooijman voor 
het beschikbaar stellen van de Bomenman 
bus! Mike Mol voor het helpen tapijt leg-
gen in de gymzaal. Ietje en Joke voor de vak-
kundige jurering van de stoepkrijtwedstrijd. 
Ook niet te vergeten alle partners van de 
Oranjecomitéleden; zonder jullie support 
kunnen we niet zo’n dag organiseren. 
Last, but not least: dank aan alle sponsors en 
Vreelanders voor de gulle giften en enthousi-
aste aanwezigheid. 
Met z´n allen hebben we van 27 april 2016 
een unieke, prachtige `Oranje zonder franje´ 
Koningsdag gemaakt! 

Carole, Marjan, Linda, Gesina, Nicoline, 

OESTERS AAN DE VECHT
Kom genieten van dé oesterproeverij van Nederland!

Deze kun je bestellen op de Lounge bankjes op de dijk,
bij je aperitief voor lunch of diner, of als voorgerecht!

6 verschillende smaken en natuurlijk ook cru

OESTERS TO GO
Ga je lekker varen op de Vecht en/of de Plassen? Neem

een mandje oesters mee aan boord! 
1/2 mandje 25.00       1/1 mandje 50.00

Wil je er zeker van zijn dat wij voldoende op voorraad hebben? 
Bel dan de avond van te voren om je bestelling door te geven.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

warm houden. “Ik 
had ze eigenlijk 
voor mijn zoon 
gekocht maar die 
wilde ze niet aan, 
gek hè?” Terwijl de 
kinderen nog druk 
zijn met de laatste 
spelrondes komen 
de eerste (?) bier-
tjes voor de ouders 
door. Ook Marjan 
van de Heuvel van 
het Oranjecomité is er wel aan toe. “Het was 
dit jaar door de verschillende locaties voor ons 
wel wat minder overzichtelijk. Maar gelukkig 
was het niet minder gezellig want we hebben 
een leuke club in de organisatie en er waren 
weer heel veel blije kinderen!”  

Later in de middag treffen we Gerben op 
straat met een beker koffie. “Het was een ‘zwa-
re’ avond gisteren in Lokaal Zuid. Ik moet nog 
een beetje opstarten haha.” Met zijn vrouw 
Edine, zoontjes Wessel en Maxime poseert hij 
graag eventjes op de brug. Dan komt Edward 
van de Marel met zwaarbeladen bakfiets de 
brug over. De rammelende inhoud is afgedekt 
met een schattig paardendekentje. Nou voor-
uit, we mogen even kijken, maar wat eronder 
schuilt is niet bepaald kinderachtig! 

Het blijft nog een beetje spannend of het Wa-
terspektakel wel doorgaat. Uiteindelijk wordt 
er besloten dat het touwtrekken gewoon 
doorgaat, gelukkig maar! DJ Jochem warmt 

de boel op met swingende muziek waar nie-
mand stil op kan blijven staan. Dan gaat het 
toch weer miezeren en wordt het voor velen 
toch wel frisjes buiten. Maar binnen bij het 
Pannenkoekenhuis en De Nederlanden is het 
lekker warm en bij Lokaal Zuid gaat het fees-
ten nog tot in de late uurtjes door. We hebben 
weer genoten, hulde aan het Oranjecomité en 
alle vrijwilligers!

Prijswinnaars Kinderspelen 2016
T/m 5 jaar: Thom, Rayan, Floortje
6-7 jaar: Daan, Esmee, Isabel
8-10 jaar: Froukje, Flynn, Feline
11 + : Ella, Faydon, Stijn
Wie zijn prijs nog niet heeft opgehaald, kan 
contact opnemen via oranjecomitevreeland@
gmail.com
Prijswinnaars Stoepkrijtwedstrijd 2016
Lola, Joeke, Jeremy
Eervolle vermelding: Charlotte
Prijswinnaars Puzzeltocht 2016
1e prijs: J. van de Bos, Loenen
2e prijs: Wim Fokker

Koningsdag  ‘Oranje zonder franje’
Het Oranjecomité bedankt.....



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
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BMW 116i              bj 2007        98000km                € 10900
Fiat Panda               bj 2005        50000 km              € 3500
Ford Ka                     bj 2010        90000 km             € 4950 
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                € 25950
3x Mini                                 vanaf   bj 2006       62678 km € 7450 
Opel Zafi ra                bj 2008        133000 km             € 8950
Renault Clio             bj 2013           87000 km € 10950
Renault Cabrio         bj 2005         130000 km            € 5550
Skoda Fabia Tdi        bj 2012         94910 km              € 7950
VW Golf Cabrio         bj 2012        123000 km             € 15550
Hyunda Tucson 2.7 (aut.)   bj 2005       141000 km           € 6950
Opel Corsa 1.2 (aut.)           bj 2011        45000 km             € 10450
Opel Corsa (aut.)                bj 2010         47000 km             € 9450

De Vreelandbode

Na de aanslagen in Parijs en Brussel rijst bij 
veel ouders de vraag hoe je je kinderen kan be-
schermen tegen de gruwelijke, traumatiserende 
beelden in de (social) media. Kindertherapeut 
en mediacoach Frederique Olland vertelt hier 
meer over:

Tot een jaar of 9 moeten kinderen kun-
nen geloven dat de wereld goed en mooi 
is. Juist in zorgeloosheid kunnen kinderen 
zich ontwikkelen tot gezonde mensen zon-
der levensangst. Maar jammer genoeg kan 
een enkel gruwelijk beeld al genoeg zijn om 
goedgelovigheid om zeep te helpen. Daarom 
is het zaak om jonge kinderen helemaal weg 
te houden bij (nieuws)media. Ook het NOS 
Jeugdjournaal is niet geschikt voor jonge kin-
deren. Dit programma wordt zorgvuldig sa-
mengesteld, maar is gemaakt voor kinderen 
van 9 jaar en ouder. Verder is het belangrijk 
om, als de kleine potjes met grote oren in de 
buurt zijn, niet uitgebreid te praten of geëmo-
tioneerd te discussiëren over terrorisme.
Vanaf 9 jaar gaan kinderen zich interesseren 
voor de buitenwereld. Als ze willen, kijk dan 
gezamenlijk naar het (Jeugd-)journaal. Zo 

kan je de beelden nuanceren en verder in de 
context plaatsen. En eventuele vragen kun je 
meteen beantwoorden. Pas de instellingen 
van Social Media accounts aan zodat geweld 
niet zonder meer zichtbaar is. Juist de bewe-
gende beelden die rond gaan op Facebook, 
Youtube etc. zijn vaak zo rauw en uit hun 
context.  Voor pubers zijn open, eerlijke ge-
sprekken met ouders en andere volwassenen 
super belangrijk. Luister zorgvuldig naar 
hen, neem serieus wat ze te zeggen hebben. 
Bespreek voorbeelden uit de geschiedenis. 
Vertel dat spanningen en aanslagen van alle 
tijden zijn, en ook weer voorbij gaan. Laat 
weten wat je voelt, en hoe je je verhoudt tot 
terroristische aanslagen. En zeg vooral dat het 
leven geleefd moet worden. Misschien kun-
nen ze zelf iets doen waardoor de wereld een 
beetje beter wordt? Een steunbetuiging aan de 
familie van de slachtoffers, een reactie op een 
artikel posten, een discussie starten in de klas?
Soms wordt het mij zelf ook te veel. Ik kijk 
dan tijdelijk niet of nauwelijks naar journaals, 
zet de alerts van nu.nl uit en lees alleen posi-
tieve berichten. Ook ik wil nog zo graag goed-
gelovig zijn…

Blog van de maand door Frederique Olland

Hoe koester je goedgelovigheid?

Afgelopen periode stonden er veel turnwed-
strijden op het programma.  De selectie-dames 
van DOS hebben gestreden voor hun tweede 
voorronde van de rayon wedstrijd. Zij waren 
uitstekend vertegenwoordigd met Mia, Feline, 
Tess, Joeke en Xavie, die zelfs een eerste plek 
behaalde.  De selectie-jongens hadden hun 
eerste voorronde in Beverwijk. Tot grote trots 
van iedereen behaalden Joffrey, Cas respectie-
velijk brons, zilver en goud. Er ontbreekt een 
naam. De oudste jongens wisten de trainers en 
ouders net zo te verbazen. Thijs kwam op het 
podium voor brons en Sander heeft het goud 
weten te bemachtigen.
Daarna mochten zij naar de wedstrijdvloer in 
Ochten, voor de tweede voorronde. Er werd 
gestreden voor een plek in de district-finale. 
Jesse en Cas gingen wederom met het goud 
en zilver naar huis. Sander mocht het brons 
in ontvangst nemen. Thijs viel dit keer buiten 
het podium maar gaat wel door naar de finale. 
Oscar had flink wat pech. In de laatste week 
voor de wedstrijd is een blaar opengegaan bij 

het zwaaien in de brug. Deze pijnlijke plek 
speelde hem tijdens de wedstrijd duidelijk 
parten. 

Ook de recreanten-jongens hebben zich weer 
van hun beste kant laten zien. Twee jongens-
teams deden mee aan de 3-4 kamp finale in 
Soest. Onder leiding van trainer Jasper Versluis 
werden zij tijdens de prijsuitreiking beloond 
met een eerste en tweede plek op het podium! 

Turnen op hoogste niveau

Op de Voorstraat nummer 18 herinnert een 
esculaap ingelegd in de stoep bij de voordeur 
nog aan het vroegere doktershuis. Van 1963 
tot 1984 was dokter Greevelink de huisarts 
van Vreeland en woonde en werkte hij aan de 
Voorstraat. Hij was apotheekhoudend huis-
arts, in een tijd waarin de apothekersassistente 
nog bijna alle pillen, poeders en drankjes zelf 
maakte en de medicijnen bij de mensen thuis 
werden gebracht. Dokter Greevelink stond als 
huisarts dag en nacht voor de mensen klaar. 
Een zwaar bestaan en daarom niet zo verwon-
derlijk dat hij na ruim twintig jaar besloot het 
roer om te gooien. In 1984 nam Paul Klever de 

praktijk van dokter Greevelink over en werd 
hijzelf na een jaar bijscholing bedrijfsarts bij 
Greif dat toen nog van Leer heette. De grote 
dokterswoning werd verruild voor een veel 
kleiner huis aan de Voorstraat nummer 1. 
Daar leidde hij een onopvallend leven. Gebo-
ren op 25 april 1933 in Wymbritseradeel, was 
hij als rechtgeaarde Fries een groot watersport-
liefhebber. Soms verried een groot zeilschip 
aan zijn overtuin dat hij weer in  Vreeland was. 
En niet in Friesland of Zuid-Afrika waar zijn 
kinderen woonden. Pas de laatste dagen van 
zijn leven heeft hij Vreeland echt moeten ver-
laten. In Wilnis is hij overleden op 9 april 2016.   

In memoriam Dokter Greevelink (1933-2016)



Dankzij  de geslaagde oliebollenverkoop van ok-
tober 2015 is het weer mogelijk om een uitstapje 
voor de senioren van Vreeland  te organiseren.

Dit jaar zal het uitstapje op donderdag 1 
september a.s. zijn en gaan we richting de 
Posbank. Het ligt in de bedoeling om 08.30 uur 
te vertrekken vanaf het Dorpshuis, de bus staat 
klaar om 08.15 uur. Het comité heeft gekozen 
voor dit populaire uitstapje waarbij we via een 
prachtige route naar Woudenberg gaan waar 
we in restaurant Schimmel van de koffie met 
gebak zullen genieten.
We vervolgen onze reis via een mooie route 
en zullen omstreeks 12.30 uur in Terwolde ar-
riveren. Ja u leest het goed Terwolde. Op veler 
verzoek zullen we net als vorig jaar in Brasserie 
Kriebelz van de lunch met de dekselse panne-
tjes genieten. We hebben dit jaar gekozen voor 
kipschotel, boerengehakt schotel en de speci-
aliteit varkensprocureur welke aan tafel wordt 
gesneden. De maaltijd wordt compleet geser-
veerd met liefst zes bijgerechten en een dessert. 
Uiteraard wordt de lunch voorafgegaan door 
een borreltje of iets degelijks. Na de maaltijd 
blijven we dit jaar bij Brasserie Kriebelz  en 
zal Willem Heuzinkveld een likeurproeverij 

verzorgen. De humoristische likeurproeverij 
van Willem Heuzinkveld over en met Oud 
Hollandse likeuren waar overal wel een grap-
pig verhaal bij is. De veelkleurige likeuren heb-
ben de prachtigste namen zoals bijvoorbeeld: 
Eau de ma tante, Hansje in de kelder, Hempje 
licht op, Parfait d’amour, Papagaaiensoep, 
Naveltje bloot of wat dacht u van: Hemel op 
aarde......  De proeverij omvat een beeldpre-
sentatie op groot scherm, mooi opgebouwd 
drankenbuffet en humoristische uitleg met 
een lach en traan plus een aantal pauzes om de 
glaasjes weer lekker te vullen. Na de maaltijd 
en proeverij vervolgen wij onze reis en gaan 
we richting het Dorpshuis waar we naar ver-
wachting rond 18.00 uur aan zullen komen. 
Hier sluiten we de dag af met de traditionele 
broodmaaltijd en praten we even na.
 Senioren die al eerder mee zijn geweest worden 
door een lid van het comité benaderd en ook 
dit jaar is de eigen bijdrage € 20,- per persoon. 
Degenen die nog niet eerder mee zijn geweest 
en toch mee willen kunnen zich opgeven bij 
één van de comitéleden bestaande uit de da-
mes Hil Severrien (tel. 233034), Anja Stapper 
(tel. 233860) en de heren Ties Huisinga (tel. 
232357) en Henk Griffioen (tel. 231846).

 Wij kijken uit naar de aanmeldingen!
 Het seniorencomité
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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 �

Fingerfood
Lunch

Diner aan huis
Proeverijen

Private dining
Verhuur locatie

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

Seniorentocht 2016

De Vreelandbode

Wat is nu fijner dan samen dingen te doen en 
elkaar af en toe te helpen? Samen wandelen 
bijvoorbeeld. Naar de Intratuin rijden voor 
nieuwe plantjes. Een hondje uitlaten of even 
een kind opvangen als hij of zij uit school komt. 
Dat is wat het leven in een dorp zo aantrekkelijk 
maakt. Maar hoe kom je in contact met elkaar? 
Yolan Veendorp hoorde die laatste vraag vaker 
in het dorp. Met name van mensen die alleen 
wonen. Voor hen is het niet altijd makkelijk 
om in contact te komen met anderen. Het zette 
Yolan aan het denken. 
Ze besloot de vraag breder uit te zetten, om 
zowel ouderen en alleenstaanden als gezinnen 
met kinderen met elkaar in contact te brengen. 
Iedereen die af en toe hulp kan gebruiken of 
een helpend handje kan bieden. Iedereen die 
het gezellig vindt om contacten te hebben in 
het dorp. Door dingen samen te doen worden 
kleine hulpvragen op een eenvoudige ma-
nier opgelost. Zo ontstaat er een wisselwer-
king, die zorgt voor vertrouwen en zekerheid. 
Bovendien geeft het gezelligheid.

Hoe werkt het?
De opzet is om iedereen die dat wil en het ge-
zellig vindt met elkaar in contact te brengen. 
Yolan fungeert daarbij als contactpersoon. 

Zij zal namen verzamelen in een bestand en 
daarbij de behoeften inventariseren. Op grond 
daarvan koppelt zij dorpsgenoten aan elkaar 
en zorgt zij voor de introductie. Als het con-
tact is gelegd, heeft u Yolan niet meer nodig. 
Dan kunt u zelf uw contact onderhouden. 
Uiteindelijk ontstaan er zo cirkels die op zich 
zelf kunnen staan.
Wilt u ook samen dingen doen met dorps-
genoten? Neem dan contact op met Yolan 
Veendorp. Bel 06 1085 4796 of e-mail naar 
Yolansluisje@icloud.com. U kunt ook een 
briefje in de bus van Yolan doen. Het adres is: 
Sluisje 1a, Vreeland. Leuk als u mee doet!

Samen dingen doen?
Bel de contactpersoon van Vreeland!

Reinko Abels en Peter Nagtegaal nemen 
woensdag 25 mei Vreelandse 65 plussers mee 
op hun stoere platbodem Exempel. Tijdens 
een drie uur durende tocht over de Vecht 
vertellen zij over hun schip en hun ervarin-
gen over de Vecht. Vertrek om 14.00 uur 
voor Duinkerken. Trek sportieve schoenen 
aan (geen open schoenen of sandalen). 
Opgeven kan bij Hans Bots: 0294 - 23 22 11, 
E: hansbots@mac.com.

STERREN Vaartocht op de ‘Exempel’
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Welkom terug! 
In de vakantie kun je lekker spelen. Daarna 
MAG je weer naar school. Nou boeie, denk 
jij misschien, ik had nog geen zin in school. 
Bovendien: ik MOET naar school. Wisten 
jullie dat het een kinderrecht is? Naar school 
gaan om te leren en om te spelen. Dat is niet 
overal zo. Wat zou jij doen als je niet naar 
school mag? De Razende Reporters hebben 
er wat op gevonden. Ze bedachten een spel. 
Vandaag de eerste die je kunt gaan spelen. En 
tekeningen over vluchten die je nog tegoed 
had. Maar vooral: lekker spelen! Veel plezier!

Verzin een spel
Als je niet naar school kunt, ga je je snel ver-
velen. Ook kinderen in een asielzoekerscen-
trum mogen meestal niet naar school. Kon-
den ze ook al hun speelgoed niet meenemen 
toen ze vluchten... Saai is dat. De Razende 
Reporters bedachten er iets op: een spel! Ro-
bert en Emiel maakten Doen, durf of waar-
heid 2.0. Laure heeft VORM-TWISTER en 
Xavie Dobble in de maak. Hier is alvast het 
1e spel van Anne en Sam: het Kezenspel.

Kezenspel
Nodig:
-speelbord (zoals die van mens erger je niet)
-spel kaarten
-speelpoppetjes
-dobbelsteen
1 = 1 stap vooruit
2 = 2 stappen vooruit
3 = 3 stappen vooruit
4 = 4 stappen vooruit
5 = 5 stappen vooruit
6 = 6 stappen vooruit
7 = 7 stappen vooruit maar dit mag je verde-
len over 2 pionnen
8 = 8 stappen vooruit
9 = 9 stappen vooruit
10 = 10 stappen vooruit
Boer = je mag je pion omruilen met die van 
je tegenstander
Vrouw = 12 stappen vooruit
Heer = opzetkaart

Spelregels 
in het begin krijgt iedere speler vier kaarten. 
Je moet je vier pionnen in je huisje  krijgen 
met de kaarten die je in het begin krijgt. Als 
je in het begin geen opzetkaart hebt dan leg 
je bij je eerste beurt al je kaarten op. Je krijgt 
pas nieuwe kaarten als iedereen zijn kaarten 

heeft opgelegd. Dan kan je weer verder. Wie 
als eerst al zijn pionnen in het huisje heeft, 
heeft gewonnen. Groetjes van Sam en Anne.

Geef een goede wens weg!
Soms zou je iets voor iemand 
anders willen doen. Maar dat 
kan niet altijd. Soms woon te 
ver weg. Of je weet niet hoe je 
kunt helpen. Er is 1 ding dat je 
altijd kunt doen. Doe vanuit je 
hart een wens. Maak er vlagge-
tjes van en laat ‘m wapperen in 
de wind!
Ik wens dat jij...

Tekeningen

Emiel: ‘Ik heb vluchtelingen in een fantasie-
wereld getekent’

Fien: ‘Een kind was verdrietig. IS was in haar 
land. Ze dacht aan PLAN die haar zou red-
den’.

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

De Vreelandbode



B.B.V.?
Bang, Boos of Verdrietig. Voel jij dat ook 
weleens? Je kunt bang zijn voor een spin. Of 
dat er iets ergs gebeurt. Misschien werd er 
iemand boos op je. Of andersom. Of hoorde 
je het nieuws. En werd je daardoor verdrie-
tig. Dat is niet gek hoor. Iedereen is weleens 
bang, boos of verdrietig. De kunst is: hoe ga 
je ermee om? De Razende Reporters vertel-
den het elkaar. Ze gaven allemaal goede tips. 
Een soort eerste hulp! Zodat je je weer veilig 
en blij kan voelen. Misschien heb je er iets 
aan!

Sam: met iemand waar je veel van houdt er 
over gaan praten
Laure: er een verhaal over schrijven.
Fien: met je hond of met je beste vriendin 
spelen
Robert: buiten de natuur in gaan 
Anne: aan iets anders proberen te denken
Emiel: jezelf iets moois wensen
Xavie: er een tekening van maken 
Vita: je hand op je hart leggen
Annelies: armen om je heen, stop jezelf lek-
ker in

En je kunt natuurlijk ook nog de boekentip 
lezen!

Ik wens voor jou.... 
 

Boekentip
Twaalf verhaaltjes... bijvoorbeeld over de oli-
fant, die is boos op zichzelf, omdat hij nooit 
in een boom kan klimmen zonder er uit te 
vallen. De tor 
en de aard-
worm maken 
ruzie wie van 
hen twee het 
boost is. En 
de klipdas is 
woest op de 
zon, omdat 
die elke avond 
weer onder-
gaat.

Tekeningen

Sam: ‘Ik heb vluchtelingen getekent. Die veel 
moeten lopen’.

Spelletjes waar je hond
van gaat lachen
Ssst...    
Honden zijn gek op geheimen. Zelfs iets ge-
woons wordt heel belangrijk wanneer je het 
in het oor van je hond fluistert. Kijk maar 
eens naar zijn reactie als je in zijn oor fluis-
tert: ‘Ga je mee uit?’

Zoekt en gij zult vinden!
Kan jouw hond zitten en blijven? Verstop 
dan om een hoekje, een lekker brokje op een 
moeilijke plaats. En kijk hoe lang het duurt 
voordat de hond het ontdekt heeft. Jubel bij 
het vinden! 

Hip hop
Zet een lekker dansmuziekje op. Spring op 
en neer. Op 1 voet, op alle twee. Doe de twist. 
Doet je hond al mee? Als ze niet wil dansen, 
bedenk dan dat het is omdat ze de passen nog 
niet geleerd heeft!
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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.

De Vreelandbode

onder begeleiding van Annelies Weijschedé
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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  

Goed kapsel en 
glanzende kleur? 

Wees welkom!

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

Eigenlijk is het een uitzondering dat de fami-
lie Van Koert op deze zaterdagochtend uitge-
breid met elkaar ontbijt. Normaal is op zon-
dagochtend hun gezamenlijke ontbijt, maar 
deze ochtend hebben Julie (11) en Amelie (10) 
vakantie van zowel school als hockey. Prima 
begin van de vakantie zeggen de meiden! 
Linda en Mark zijn 15 jaar geleden van 
Amsterdam naar Vreeland verhuisd en wo-
nen nog met veel plezier in hun eerste huis aan 
de Singel. Het leven in Vreeland bevalt goed. 
Mark, veranderconsultant bij Achmea, woon-
de als kind van een Shell werknemer overal en 
nergens en bracht zijn middelbare schooltijd 
door in Curacao. Daarna woonde hij jaren in 
Amsterdam maar inmiddels niet meer zo lang 
als hij nu in Vreeland woont. Mark: “Ik heb 
altijd gezegd geen roots te hebben, maar mis-
schien is dat nu wel Vreeland!” Mark is erg 
sportief en stelt zichzelf ieder jaar een doel: de 
Alp d’Huzes, een marathon. En dit jaar is het 
een triatlon. Hij moet nog wel even doortrai-
nen, want de triatlon is al in juni!
Linda, geboren in Amsterdam en getogen in 
Hoorn, was jaren clientmanager bij Atos en 
is nu bezig met een nieuwe loopbaanstap als 
agile coach waarin zij teams zal begeleiden 

tot meer zelfstandigheid. De afgelopen weken 
heeft Vreeland Linda al een beetje leren ken-
nen door haar actieve rol in het Oranje comité. 
Ondanks het weer, kijkt Linda terug op een 
zeer geslaagde Koningsdag. Linda: “De dag 
voor Koningsdag was het even alle hens aan 
dek om het ontbijt, de vrijmarkt en de spel-
len binnen in te richten, wat op de dag zelf erg 
goed uitpakte. Ook nieuw was de geweldige 
hulp van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die, bij 
gebrek aan voldoende vrijwilligers, bij de spel-
letjes hebben geholpen. Alles bij elkaar, een 
groot succes!”
Naast hun actieve leven genieten Mark en 
Linda enorm van hun steeds groter wordende 
tieners die behoorlijk zelfstandig worden. Julie 
gaat sinds kort niet meer naar de BSO (buiten-
schoolse opvang) en regelt het zelf wel: fietsen 
naar huis en dan door naar hockey. Wel even 
bellen om te vertellen dat ze veilig is aangeko-
men. Amelie vermaakt zich nog erg goed op 
de BSO in Vreeland en op de sport BSO in 
Loenen, waar de hele middag in het teken staat 
van sporten. Buitenspelen doet ze graag, maar 
ze schrijft ook prachtige verhalen! Daar gaan 
we in de kinderpost zeker nog meer van lezen. 

W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

“Ontbijten bij Mark, Linda, Julie en Amelie”“Ontbijten bij Mark, Linda, Julie en Amelie”

Muzikale kerkdienst met thema ‘vogels’
Op zondag 29 mei wordt weer een bijzondere 
dienst gehouden in de kerk in Vreeland. In 
deze dienst zal de voor velen van ons bekende 
Christiaan Boers uit Terwolde voorgaan. Het 
thema  van deze dienst is ‘Uccelli’: Vogels.
In het Museum Catharijneconvent te Utrecht 
is momenteel een expositie over Franciscus 
van Assisi te zien. Henk van Os voert de be-
zoeker mee in het leven van de heilige uit de 
12de eeuw.  
De legendes van het leven van Franciscus zijn 
ooit opgetekend in ‘de Fioretti’, wat bloem-
pjes betekent. Maar van Franciscus was ook 

bekend dat hij met de vogels, Uccelli in het 
Italiaans, sprak. 
De dienst van 29 mei gaat daarover. Vogels uit 
de bijbel, hemelse vogels. En hoe kunnen die 
beter uitgebeeld worden dan op de dwarsfluit. 
Wout van den Berg zal het instrument bespe-
len in de dienst. Als illustratie, als verbeelding, 
en misschien wel als exegese. De akoestiek van 
de kerk in Vreeland biedt allerlei mogelijkhe-
den om vogels tot klinken te brengen. Vogels 
van dichtbij, van boven en van verre....
U bent allen van harte welkom bij de ‘Uccelli’! 
We beginnen om 10.00 uur.

De eerste in de serie culturele wandelingen 
rondom de Vecht is een ontdekkingstocht 
door het park van Buitenplaats Vreedenhorst 
op zondag 22 mei. Eigenaar Kees Beelaerts 
van Blokland leidt u persoonlijk rond en u 
zult verrast zijn over de historie van deze 
buitenplaats, de polder en haar prachtige na-

tuur. Gastvrouwen Katie de Haan en Corine 
Winnik vertrekken met de groep om 14.00 
uur van de Van Leerbrug. De wandeling 
is gratis. Er is plaats voor ca. 15 personen. 
Graag zonder honden. 
Opgeven kan bij Corine Winnik: corinewin-
nik@hotmail.com.

Wandeling Buitenplaats Vreedenhorst
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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

De Vreelandbode

In deze rubriek leest u over mensen die, met 
een verwantschap aan Vreeland, een bijzondere 
passie hebben die zij met hart en ziel uitdragen. 
Deze maand aandacht voor de passies van Peter 
Nagtegaal, die op 26 april werd benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele 
verdiensten voor de Vreelandse gemeenschap 
en zijn inzet als voorzitter en vrijwilliger van de 
Stichting Vluchtelingen Werk Loenen, Vreeland 
en Nigtevecht. 

Peter (77) is geboren en getogen in Leiden. 
Nadat hij de HTS in Den Haag had afgerond 
als elektrotechnicus, heeft hij bij het Leidse 
Kamerlingh Onnes laboratorium gewerkt. Hij 
ondersteunde daar wis- en natuurkunde stu-
denten bij hun onderzoeken. Achteraf kun je 
zeggen dat hij daar al begon met wat zijn pas-
sie zou worden: mensen motiveren tot zelf-
standigheid. Lange tijd heeft hij gewerkt in 
Weesp bij een pharmaceutisch bedrijf. Ook 
daar werkte hij niet als elektrotechnicus maar 
ondersteunde hij de mensen en de organisatie 
in hun functioneren, en zorgde dat alles zo ef-
ficiënt mogelijk liep. Peter: “Tijdens mijn werk 
heb ik me ontwikkeld, net als ik de mensen om 
me heen stimuleerde zich te ontwikkelen. Ie-
dereen zou moeten doen wat hij het beste kan, 
wat hij het leukst vindt. Dat is goed voor de or-
ganisatie en voor de mensen.” 

Steun aan vluchtelingen
Intussen was hij met zijn gezin in 1969 naar 
het Maartenplein in Vreeland verhuisd, als 
een van de eerste gezinnen in de nieuwe wijk. 
Al snel heeft hij zich ingezet voor de openbare 
school, de Dorpsraad, het Oranjecomité en de 
Historische Kring. Vanaf 2000 houdt hij zich 
bezig met het ondersteunen van vluchtelingen 
in de voormalige gemeente Loenen. Vele jaren 
begeleidde hij zelf personen en gezinnen. “De 
eerste dag dat ze in hun huis komen moet er 
veel geregeld worden, dat is een belangrijke 
dag waar we altijd bij helpen. We ondersteu-
nen daarna met het organiseren van de inbur-
gering. Alles om te zorgen dat vluchtelingen 
zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functio-
neren in bijvoorbeeld Vreeland.” In principe 

duurt de begeleiding 1 tot 1,5 jaar, maar som-
mige contacten groeien uit tot een jarenlange 
vriendschappelijke relatie. Op dit moment zijn 
er in Vreeland 4 gezinnen die worden bege-
leid, binnenkort komt er een nieuw gezin bij. 

Vluchtelingenwerk Loenen werd recent een 
onderdeel van stichting Welzijn Stichtse 
Vecht. Toen Peter zich bij Welzijn meldde 
bleek hij daar de 500ste vrijwilliger te zijn! Het 
vluchtelingenwerk is in Stichtse Vecht volgens 
de oude gemeentegrenzen in drie onderdelen 
gesplitst: Maarssen, Breukelen en Loenen. Pe-
ter is nu coördinator van Loenen. Hij kan daar 
zijn jarenlange ervaring met het begeleiden 
van vluchtelingen combineren met zijn talent 
om organisaties te stroomlijnen: door overleg 
met de gemeente probeert hij bijvoorbeeld be-
paalde regels, aanvragen en vergoedingen dui-
delijker te maken. Zijn doel is dat begeleiders 
zich kunnen richten op de gezinnen zelf, en 
dat het papierwerk overzichtelijker wordt. 
Hoewel hij gaat stoppen met zijn taken voor 
de Historische Kring, blijft hij zich vol ener-
gie inzetten voor veel ander vrijwilligerswerk. 
Steeds vanuit zijn passie mensen te motiveren 
om te doen wat ze kunnen, verder te komen, 
hun talenten te benutten, en vooral zelfstandig 
te worden. “Door mijn eigen ervaringen heb 
ik geleerd dat iedereen voor een probleem zelf 
de oplossing weet, en dat men kan leren te ver-
trouwen op zijn eigen oplossing.”               M.S.

Hart & ziel 
Peter Nagtegaal 

Ronja de Roversdochter
Wij waren bij de première van Ronja. Toen 
de voorstelling net was begonnen kwam 
burgemeester Marc Witteman zachtjes 
binnen. Hij nam plaats naast Aginus Kalis, 
de voorzitter van de Dorpsraad. In de 
pauze vertelde Witteman trots te zijn op de 
creativiteit in Vreeland: “Voor 
creativiteit moet je in dit dorp zijn” 
vertrouwde hij ons toe. Even later 
zagen we zijn uitspraak al op zijn 
Facebookpagina staan!
De musical is eigenlijk bestemd 
voor jongeren. Toch bewerkten 
Daisy van Breukelen en Sandra 
het script zodanig dat volwassenen 
zich niet hoefden te vervelen. 
In tegendeel. Er waren heel wat 
hilarische momenten, bedoeld én 
onbedoeld. Het applaus loog er niet 

om. Na afloop hoorden we van alle acteurs dat 
ze eind van dit jaar weer een musical willen 
uitvoeren. “De groep is zo hecht geworden 
tijdens alle repetities. We kunnen elkaar niet 
meer missen” vertrouwde één van de heksen 
ons toe.                     M.S.



Nanci Hogenboom- Van het Hof woont sinds 
eind 2014 in Vreeland met haar man Jeroen (42) 
en Lucas (6) en Jana (2,5). Bij Adidas is ze verant-
woordelijk voor de wereldwijde employer bran-
ding. Haar droombaan! Nanci: ‘Through sport we 
have the power to change lives’, dat is onze pro-
positie in de markt.” Jeroen is senior consultant 
bij executive searchbureau Badenoch and Clark. 
Twee hardwerkende ouders die na veel omzwer-
vingen in de wereld in Vreeland terecht zijn geko-
men. Dankzij dorpsgenoot Geert Mol, een oude 
vriend van Jeroen. Het leven van Nanci is moeilijk 
in een relatief kort verhaal samen te vatten. We 
zullen af en toe grote sprongen moeten maken. 

Nanci is in Nederland geboren, maar verhuisde 
in 1979 op haar 6e met haar ouders en jongere 
broer naar schiereiland Alameda in Californië, 
waar haar vader een garagebedrijf begon. 
Nanci legt uit: “Mijn Nederlandse opa en oma 
van vaderskant woonden daar ook, die waren 
in 1955 al geëmigreerd. Mijn vader was in zijn 
jonge jaren naar Nederland teruggegaan, is met 
mijn moeder getrouwd, maar voelde zich teveel 
Amerikaan om in Nederland te kunnen aar-
den. Bij mij was het omgekeerde aan de hand. 
Ik wist al heel jong dat ik ooit weer terug naar 
Nederland wilde gaan en dat is na mijn studie 
Business Administratie en Marketing aan de 
Universiteit van Californië ook gebeurd. Op 
een gegeven moment had ik een goede baan, 
een relatie én eigen huis in Alameda.  Alles was 
perfect, maar ik miste iets. Op mijn 26ste ben ik 
dus naar Zaandam gegaan, waar de familie van 
moederskant woont.”

Unilever en UPC 
Na haar studie werkte Nanci in Amerika onder 
meer bij Unilever-dochter Best Foods. Toen ze 
naar Nederland ging, kreeg ze een mooie re-
ferentiebrief mee. De verwachting was dat ze 
bij Unilever Nederland wel een goed kans zou 
maken. Nanci lachend: “Ik had me niet gerea-

liseerd dat mijn Nederlands niet goed genoeg 
was. Bij de Engelstalige startup UPC kon ik 
wel aan de slag als strategisch marketingma-
nager. Ik reisde veel en kreeg alle vrijheid. In 
Zaandam had ik een leuke jongen ontmoet, 
maar toch ging het weer kriebelen. Rond mijn 
29ste heb ik een sabbatical genomen en ben ik 
naar Australië gegaan.”
 
Van marketing naar recruitment
Terug van haar wereldreis besloot Nanci in de 
recruitment business te stappen. “Ik heb meer 
met mensen dan met producten. Bij Young 
Executive Recruitment (YER) heb ik mijn man 
Jeroen ontmoet. Mijn werk – het recruiten van 
marketing talent én voor deze talenten de juiste 
baan zoeken – vond ik onwijs leuk. Jeroen en ik 
gingen al snel samenwonen in Amsterdam. We 
wilden ook allebei een gezin stichten, uiteinde-
lijk waren we rond de 35 jaar en de tijd begon 
te dringen.  Ons eerste kindje Lucas is nog in 
Amsterdam geboren. Ik heb na zijn geboorte 
een jaar zwangerschapsverlof genomen en ben 
vervolgens bij Adidas Group gaan werken als 
contract recruiter voor de global e-commerce 
afdeling die toen werd opgezet.”

Van Nederland naar Duitsland 
en weer terug 
Toen Lucas 2,5 jaar was kreeg Nanci bij Adidas 
Group een baan aangeboden in Neurenberg. 
Jeroen vond het een goed idee om het avon-
tuur aan te gaan en besloot huisman te wor-
den. In 2011 werd de verhuizing geregeld. 
Later toen Lucas naar de pre-school ging is 
Jeroen ook bij Adidas terecht gekomen om een 
zwangere werkneemster te vervangen. Na een 
reorganisatie bij de sportschoenenfabrikant 
lag er weer een mogelijkheid voor Nanci om in 
Nederland te gaan werken. Inmiddels was Jana 
ook geboren. Het gezin liet Neurenberg achter 
zich en kwam eind 2014 in Vreeland terecht. 
Nanci: “En dat is allemaal dankzij Geert Mol, 
die Jeroen vertelde dat Vreeland een leuk dorp 
was. Jeroen vond in Vreeland een huurhuis. In 
het voorjaar kreeg ik hier echt een vakantiege-
voel. Doordat Lucas op CSV Ridderhof terecht 
kwam, hadden we snel contacten in het dorp. 
Ik hou van deze community, van ons-kent-
ons, het Dorpsfeest en de Sinterklaasintocht. 
Natuurlijk reizen we regelmatig af naar onze 
familie in Alameda. We hopen dat er nog eens 
een leuk koophuis op ons pad komt. Aan de 
andere kant weten we niet wat het leven nog 
meer voor ons in petto heeft. Misschien gaan 
we op een gegeven moment toch weer naar 
Amerika of Duitsland. You never know! Life is 
unpredictable !!”

Nanci geeft het stokje door aan Nico Ypenburg 

door Connie Lohuis

Nanci Hogenboom-van het Hof

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 

12 mei 2016 De Vreelandbode

Van wereldburger tot dorpsgenoot



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

Wij wensen alle verenigingen een 
goede zomerstop en in september 
beginnen we weer met frisse moed 
aan het nieuwe seizoen!
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Bij de rondleiding die uw Vreelandbodeverslag-
gever krijgt door de bakkerij in Nederhorst den 
Berg loopt het water nog net niet in de mond. 
De geur van versgebakken kaneelkoeken is niet 
te versmaden en vermengt zich met het heerlijke 
odeur van verse kaaskoekjes. In deze bakkerij 
wordt zowel brood gebakken als banket. Er zijn 
ovens, rijskasten, enorme mixers en silo’s vol 
meel. Sinds 2003 zwaait hier het echtpaar Hil-
horst de scepter.

Dat Gerrit Hilhorst zou gaan werken als bak-
ker stond in de sterren geschreven. Hij komt 
uit een familie van bakkers en molenaars. 
Gerrit: “Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Ik leerde vijf jaar voor bakker maar be-
sloot toch daarna HEAO Bedrijfsinformatica 
te gaan doen. Ernstige eczeem gooide roet in 
het eten. Telkens als ik bakte zat ik onder het 
eczeem. Ik ging dus aan de slag bij een bedrijf 
dat de automatisering verzorgde voor bak-
kers.” Na deze baan ging Gerrit werken bij 
een kassaleverancier die voornamelijk aan 
bakkers leverde. Mede hierdoor bleef het bak-
kersvak trekken. “Inmiddels wist ik dat het 
eczeem werd veroorzaakt door kaneel. Ik kon 
in principe dus wel bakker worden als ik de 
kaneel zou laten staan.”

Anneke Hilhorst (h)erkende de passie voor 
het vak bij haar echtgenoot en stelde voor toch 
eens te gaan onderzoeken of er mogelijkhe-
den waren een eigen bakkerszaak te openen. 
Zij was op dat moment al 15 jaar werkzaam 
als jeugdbibliothecaris. Na onderzoek, onder 
meer bij de Kamer van Koophandel, kwam 
het in Alphen aan de Rijn woonachtige echt-
paar in contact met de bakker in Nederhorst. 
Een dorp waar ze nog nooit van hadden ge-
hoord. Er was een match en ook Anneke be-
sloot er helemaal voor te gaan. “We hebben 
onze banen opgezegd, het huis verkocht en de 
kinderen van school gehaald en de zaak over-
genomen. De beginjaren hier waren zwaar 
hoor. Ik stond mijlenver van het vak af, had 
een huis vol kinderboeken. Wist ik veel? Alles 

was nieuw en misschien was ik wel een beetje 
naïef. We hebben drie kinderen en werkten 
allebei keihard in de zaak.”
Ondanks het harde werken is de familie Hil-
horst nog zeer positief over hun zaak. “De re-
aliteit is weerbarstig, het was niet altijd even 
makkelijk. Maar het heeft ons ook veel ge-
bracht in dit leuke dorp. Zonder onze toege-
wijde en vakkundige medewerkers zouden we 
het niet redden”, zo zegt Anneke. In de zaak 
werken, naast Gerrit, twee broodbakkers en 
een banketbakker. Behalve Anneke werken er 
vijf personeelsleden in de winkel. Binnenkort 
wil het echtpaar het interieur van de winkel 
aanpakken. Ook het assortiment is in de loop 
der jaren aangepast aan de tijd. “Zo maken we 
het banket minder zoet en bakken we, naast 
de traditionele broodsoorten, ook desembro-
den en speltbrood. Gelukkig zit de verkoop 
van brood weer wat in de lift. Tot een half jaar 
geleden zagen we een daling door de negatie-
ve verhalen hierover. We moeten er zelf ook 
steeds meer vanaf weten om de klanten goede 
voorlichting te geven over de verschillende 
soorten en bijvoorbeeld allergieën. Ik geloof 
zelf dat je gewoon gevarieerd en matig moet 
eten. Dan kan er een hoop”, zegt Anneke. De 
7 Heerlijkheden kan inmiddels buigen op een 
vaste klantenkring. Veel Vreelanders rijden 
graag naar het buurtdorp voor taart en brood 
maar ook inwoners van Kortenhoef, Hilver-
sum, Weesp en Uithoorn weten de weg naar 
de toonbank met veel meer dan zeven heer-
lijkheden te vinden.         MAvS

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Bakkerij de 7 Heerlijkheden in Nederhorst den Berg

Vrijdag 6 mei werd gevierd dat er WhatsApp 
Buurt Preventieborden zijn geplaatst. Resultaat 
van het werk van Kim Verhoef en Susanne van 
Ede, die zich naar aanleiding van de recente 
golf van inbraken in Vreeland sterk hebben ge-
maakt voor deze vorm van buurtbeveiliging.  Bij 
Kim zijn nog gratis stickers van de WhatsApp 
Buurt Preventie op te halen.                           M.S.

WhatsApp Buurt Preventie-borden
zijn geplaatst

BHV Cursus bij Greif
Greif biedt de Vreelandse ondernemers weer 
een herhalingscursus aan voor de BHV-ers 
op 13 en 14 juni 2016 o.l.v. BHV-held Marcel.
Kosten zijn alleen de aanvraag voor de pasjes, 
de rest biedt Greif aan, inclusief lunch.
Wil jij jouw team bijscholen? Meld je dan nu 
aan bij Caroline Berends via caroline@dene-
derlanden.nl met naam en geboortedatum.



Iedere dag broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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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Boekbespreking door Marlies Cordia

Roos van Rijswijk: ‘Onheilig’
Het begint niet erg vrolijk, dit debuut van Roos 
van Rijswijk. Angelique woont in Amsterdam 
en op de eerste bladzij klaagt ze al dat ze niet 
hoog genoeg woont om uit het raam te springen 
de dood tegemoet. Want dood gaat ze toch, ze 
heeft gehoord dat ze niet lang meer heeft. Haar 
man Alfons is al een aantal jaren dood. En van 
haar zoon Miguel, vernoemd naar zijn echte va-
der, een passerende  Mexicaan, heeft ze ook al 
heel lang niets gehoord. Niet echt sprake van een 
innige moeder-zoon band. Van haar therapeut 
moet ze alles wat ze denkt en voelt  opschrij-
ven. Dat zou helpen. En dat doet Angelique 
dan maar mokkend. Wel heeft ze haar zoon 
een brief geschreven over haar toestand. Een 
beetje pathetisch is die wel: “Mijn zoon, ik sterf, 
ons huis is een sterfhuis geworden”. Wat moet 
Miguel met die brief? Haar zoon, die van de ene 
dag op de ander vertrok en naar het nietsige 
dorp Nieheim in Noord Duitsland is verhuisd. 
Miguel woont daar in een zelf vertimmerd huis, 
samen met een simpele zwakbegaafde man, toe-
vallig ook een Mexicaan. Jorge, die op een dag is 
komen aanwaaien en niet meer is weggegaan. 
Jorge die zo dol is op de Duitse band Unheilig 
(leuke muziek!, ik kende de groep niet). Het 
bevalt Miguel prima zo. Na ampele overweging 
besluit hij samen met Jorge, die zonder hem 
niets kan en overal verdwaalt, naar Amsterdam 
te gaan, naar zijn moeder. En ja hoor, ook zijn 
moeder vermant zich en besluit haar zoon op 
te gaan zoeken in Nieheim. Die komen elkaar 
dus nooit meer tegen. Moeder en zoon gaan af-
zonderlijk van elkaar op ontdekkingsreis in el-

kaars universum. Ze 
weten in elkaars wo-
ning te komen, maar 
niets dan een hun 
aangapende leegte 
daar. Het had een 
heel larmoyant ver-
haal kunnen worden 
maar de gortdroge 
nuchterheid van 
vooral Angelique 
zorgt dat dat niet 
gebeurt. Ze mijmert over het woord bucketlist 
dat haar therapeut Jacoba gebruikt om aan te 
geven dat Angelique moet bedenken wat ze nog 
wil doen in de korte tijd die haar nog gegund is. 
Wat haar betreft niks bucketlist. In het Engels 
is het kicking the bucket. In het Nederlands ga 
je het hoekje om. Hoekjeslijst vindt ze een beter 
woord. De belevenissen en herinneringen van 
moeder en zoon worden mooi door elkaar ge-
sneden, met daarbij de verplichte aantekenin-
gen voor Jacoba. Onverrichterzake gaat ieder 
weer naar zijn/haar eigen huis, zonder te weten 
wat er van de ander geworden is. En het leven 
gaat gewoon door. Dit is niet een dijenkletser, 
zoals u wel heeft kunnen opmaken uit deze re-
censie. Maar het is zo mooi helder geschreven, 
met rake observaties dat je ondanks het onder-
werp er monter uit komt. Het is ook een verade-
ming dat hier eens het toeval wil dat de hoofd-
personen elkaar niet tegenkomen. Kortom, die 
Roos van Rijswijk, die kan er wat van, ik ben 
benieuwd naar haar volgende roman.

De Vreelandbode

Op 23 mei is het de moeite om rond 
middernacht eens naar buiten te lopen en 
naar het zuidoosten te kijken. Je kunt dan 
vanuit Vreeland de maan, Saturnus en Mars 
op een rijtje zien staan. Mars heeft duidelijk 
een oranjerode tint en Saturnus is eerder gelig. 
In het zuidwesten kun je de reuzenplaneet 
Jupiter zien schitteren; deze is zo helder dat 
hij al zichtbaar is voordat de avondschemering 
ten einde is. Met een kleine telescoop kun je 
details op het oppervlak van deze planeten 
zien; Mars wordt nog roder en met een beetje 
geluk kun je een van de (witte) poolkappen 
zien. Jupiter lijkt gestreept en dat komt door 
zijn wolkenstructuur. Kleine puntjes links 
of rechts van Jupiter zijn de vier grootste 
manen: Io, Callisto, Ganymedes en Europa. 

Vooral dat laatste maantje staat tegenwoordig 
behoorlijk in de interesse, omdat er onder een 
kilometer dikke ijslaag grote hoeveelheden 
vloeibaar water worden vermoed. Saturnus 
laat zijn ringen zien en ook Titan is zichtbaar, 
de grootste maan van Saturnus. Ontdekt werd 
de maan door een beroemde Nederlander, 
Christiaan Huygens. Het was ook Christiaan 
Huygens die ontdekte dat Saturnus door 
ringen is omgeven. Momenteel is er een 
speciale tentoonstelling in het buitenverblijf 
van de Huygens in Voorburg (www.hofwijck.
nl) waar telescopen en dagboeken bewonderd 
kunnen worden. Geen grote tentoonstelling, en 
toch, prachtig om te zien waartoe deze man 350 
jaar geleden al toe in staat was. Het glas dat hij 
gebruikte voor zijn telescopen was nauwelijks 
van een betere kwaliteit dan het glas waar je 
tegenwoordig de Nutella in koopt ...             H.L.

Hemel boven Vreeland

Op  zaterdag  28 mei opent Natuurmonu-
menten de poorten van Fort Kijkuit aan het 
einde van de Kleizuwe voor een open dag van 
10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de open dag staan 
er verschillende kraampjes op het terrein die 
worden bemand door lokale ondernemers. Zo 
worden er onder andere honing, kaas, vogel-
huisjes en ambachtelijk boerderij-ijs verkocht. 
Verspreid over de dag kunnen bezoekers een 
stukje meevaren met de boot of een wande-
ling maken met de boswachter in het aan-

grenzende natuurgebied. Voor kinderen is er 
een blotevoetenpad gemaakt en zijn er mooie 
kleurplaten te maken. Een verrassende dag op 
dit in 2014 fraai gerestaureerde fort waar ge-
schiedenis en natuur hand in hand gaan. 

Open dag Fort Kijkuit

 
Klapstraat 15, Vreeland, € 799.000,- k.k. 
Uw kans om aan de Vecht te wonen met een bootje voor 
de deur! Midden in het historisch centrum van Vreeland, 
ligt dit prachtige, zeer smaakvol gerenoveerde 
Rijksmonument met eigen aanlegsteiger. Dit heerlijke 
familiehuis heeft een woonkeuken, een eikenhouten vloer, 
open haarden drie ruime slaapkamers. Perceel 205 m², 
woonopp. 140 m² en inhoud 771 m³.  

 

 
 
 

Voor meer  informatie 
Makelaardij De Compagnie 
0294-232929 of 
Loenen@decompagnie.nl  



Vreeland vroeger...
Nieuwe weg voor Van Leer

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
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Ja hoor, ik heb hem binnen. De brief van de 
Belastingdienst dat de VAR verdwijnt. Het 
VAR-formulier dat elk jaar weer vers op mijn 
bureaublad staat als pdf kan ik deleten. Begin 
april kreeg ik van één van mijn opdrachtge-
vers – ja ik ben zzp-er met een V.O F. – al een 
modelovereenkomst gemaild. Of ik die maar 
even snel wilde ondertekenen. Ik deed nage-
noeg overal afstand van, bleek zo vrij als een 
vogel met veel verplichtingen, ging akkoord 
met een laag tarief en een betalingstermijn van 
twee maanden, en zette namens mijn V.O.F. 
Strakblauw, de digitale handtekening. Wat dat 
ook moge zijn. 
Die twee maanden is sowieso een meevaller, 
aangezien ik de laatste twee jaar gemiddeld 
ruim drie maanden op mijn geld wacht. Als 
ik mijn rekening check, staat december nog 
steeds open. 
Ik ben geïrriteerd. “Wees blij dat ik werk en 
nog nooit een beroep op een uitkeringsinstan-
tie heb gedaan. Dat ik inmiddels dertig jaar en 
drie crises verder, als zzp’er mijn hoofd boven 
water houd. Laat me met rust. Ik red mezelf  
wel, als jij je er niet mee bemoeit”. Dat is de 

discussie in mijn hoofd met de belastingdienst. 
Diezelfde week krijg ik een persbericht binnen 
van detacheringsbureau Michael Page met de 
titel ‘Afschaffen VAR schiet doel voorbij’. Maar 
liefst 84 procent van de ondervraagde freelan-
cers en 87 procent van de ondervraagde be-
drijven denkt dat de wijziging geen oplossing 
vormt voor het door de overheid geschetste 
probleem van schijnzelfstandigheid. Ze zijn 
ook bang dat ze minder opdrachten krijgen. 
Zo blijkt uit onderzoek. Schijnzelfstandigheid 
wordt bestreden met schijnheiligheid. 
De nieuwe regeling is vooral bedoeld om risico-
groepen, in vooral de lagere uitvoerende func-
ties, tegen uitbuiting te beschermen. Maar om-
dat de regeling voor iedere zelfstandige geldt, 
ondervindt elke beroepsgroep de toegenomen 
administratieve druk van het wegvallen van 
de VAR. Alsof een modelovereenkomst je in 
een vechtmarkt tegen uitbuiting kan bescher-
men. De praktische haalbaarheid is op zijn 
zachtst gezegd twijfelachtig en in ieder geval 
omslachtig. Ik word er onrustig van en volgens 
het onderzoek van Michael Page ben ik niet de 
enige.                           Connie Lohuis

Blog: Afschaffen VAR schiet doel voorbij 

De Vreelandbode

Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Als we nu over de Lindengracht naar de 
Bergseweg rijden ligt daar een keurige weg 
die in een fl auwe bocht voor Greif langs loopt 
en de weg langs de Vecht vervolgt. Het lijkt of 
deze weg er altijd al heeft  gelegen, maar niets 
is minder waar. Op de oude foto zien we de 
werkzaamheden om de doorbraak tussen 
Kerkplein/Lindengracht en de Bergseweg te 
maken. We spreken 1955. Tot die tijd moest 
alle vervoer – dus ook de vrachtwagens van 
Van Leer- ofwel over de Lindengracht met een 
bocht naar links, langs de kerk, en vervolgens 
met een bocht naar rechts de Klapstraat in. Of 
men nam de Breedstraat en draaide de Voor-
straat in om zo via de Klapstraat de fabriek en 
de ‘oostelijke Vechtdijk’ te bereiken. 

Dit was natuurlijk een ondoenlijke situatie 
voor zowel bewoners als chauff eurs. Na de 
bouw van de nieuwe fabriekshal in 1952 en 
een forse toename van de productie (en dus 
meer transport) werd de oplossing gevonden 
in de aanleg van een nieuwe verbinding rechts 
langs ‘winkel van Sinkel’ Hellingwerf. Hier had 

ooit de pastorie gestaan van de hervormde 
kerk. Dit gebouw is in een onbekend jaartal 
gesloopt. Ten tijde van de doorbraak was het 
stuk grond van metselaar Van Groen die hier 
zijn opslag had en een bessenboomgaard. Niet 
alleen bessen groeiden er, maar ook diverse 
bijzondere bloemen en planten, een overblijf-
sel van de voormalige pastorietuin, waar ook 
(medicinale) kruiden werden gekweekt. In de 
jaren ’70 is rechts van de weg het pand van 
drukkerij Aalderink gebouwd. In de mooie 
tuin bij het pand zijn nog steeds bijzondere 
gewassen te vinden! De doorbraak naar de 
Van Leerfabriek is niet het enige dat veran-
derde om de toegenomen verkeersdruk van 
de vrachtwagens aan te kunnen. In 1970 is de 
bocht tussen de Raadhuislaan en de Linden-
gracht verbreed en in 1974 is de Lindengracht 
zelf verbreed. Toen zijn huizen aan de oost-
kant van de Lindengracht gesloopt. Hierover 
meer in de volgende Vreelandbode.  
 J.J. 

Met dank aan Anton Niessen. ...en nu



 

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

Op 2 mei vonden televisieopnames plaats 
van een nieuwe VPRO serie ‘Onzichtbaar 
Nederland’. Deze opvolger van ‘Nederland 
van boven’ gaat over de wijzigingen die ons 
landschap heeft  ondergaan door verande-
rende communicatiemiddelen. Onderwerp 
was de Chappe telegraaf die van 1810 tot 
1813 op meerdere kerktorens heeft  gestaan, 
waaronder die van Vreeland. Met dit seintoe-
stel konden berichten tussen Amsterdam en 
Parijs in ruim een uur worden overgeseind. 
Juliette Jonker en Saskia Spiekman van het 
Communicatiemuseum in Den Haag werden 

gefi lmd terwijl zij het principe van de lijn en 
de situatie in Vreeland toelichtten. Bijzonder 
was dat het enige bewaarde exemplaar van 
zo’n Chappe-toestel voor deze gelegenheid 
uit het depot van een Belgisch museum was 
gehaald en ter plekke werd opgebouwd en in 
werking gesteld. Dit gebeurde in het weiland 
van Kolk aan de Nigtevechtseweg, van waar 
de kerktoren goed te zien is. Hierna werd 
vanaf de toren gefi lmd en werden de diverse 
seinposities gedemonstreerd. 
Op 3 november wordt deze afl evering uitge-
zonden op NPO2.
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Vreeland - schakel in de telecommunicatie

Vreeland vanuit de lucht

Zondag 22 mei vindt van 14.30-19.00 uur de fi-
nale plaats van de Veuve Cliquot Dutch Open 
Polo op Polo Club Vreeland aan de Bergseweg. 
U kunt hier gratis bij aanwezig zijn, al of niet 
met een zelf meegebrachte picknickmand. 
Aanmelden is noodzakelijk via dutchopen@
poloclubvreeland.nl.

Finale Dutch open polo

De Kastanjeboom op het Maartenplein is be-
zweken aan de beruchte kastanje ziekte. De 
kastanjeboom uit begin 1970 moest worden 
omgezaagd. Helaas zag de gemeente geen mo-
gelijkheden een nieuwe boom te planten, maar 

een aantal bewoners van het Maartenplein 
heeft de handen ineengeslagen en heeft geld 
ingezameld waarmee een nieuwe boom is aan-
geschaft die natuurlijk door de bewoners zelf 
in de grond is gezet. Net als in 1970. 

Nieuwe boom op Maartenplein

In de Gooi en Eemlander van 10 mei j.l.  stond een prachtige luchtfoto van Vreeland over twee volle 
pagina’s met als bijzondere titel: Vreeland, wereld van saamhorigheid en van de ‘oude’ adel. U kunt het 
hele artikel lezen via de link op de website van de Vreelandbode: www.vreelandbode.nl.

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980


