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De eerste Vreelandbode van 2017! Wij hopen dat het een mooi en 

bijzonder jaar voor u allen en voor Vreeland wordt. In dit num-

mer blikken we met enkele redactieleden vooruit naar de verwach-

tingen rond de verkiezingen en de toekomstverwachtingen na de 

verkiezing van Trump als president van Amerika. In de rubriek 

‘Ik vertrek’ komen Gerard en Renate Versteeg van MonumentIn 

aan het woord en Annabella Melles is de Dorpsgenoot van deze 

maand. We blikken vooruit naar de creatieve STERRENactivitei-

ten, de musical Vreemdland en het gezamenlijk opschonen van 

het Jubileumlaantje. Onze fotografe Wietske zit deze maand ‘Aan 

tafel bij’ Daisy van Breukelen en Mariella Vink vertelt over haar 

restauratie van de voormalige slagerij. Met alle andere vaste ru-

brieken, ingezonden brieven en aankondigingen vormt deze Bode 

een goed begin van het nieuwe jaar!
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Het nieuwe jaar ligt nog als een (bijna) onbe-

schreven blad voor ons. 2017 wordt een span-

nend jaar. Er zijn in maart Tweede Kamerver-

kiezingen, Donald Trump krijgt het voor het 

zeggen in de Verenigde Staten en ook in Vree-

land gaat er naar verwachting van alles gebeu-

ren. In dit artikel blikken we met een aantal 

medewerkers van de Vreelandbode vooruit. 

Aan het einde van het jaar zullen we met de-

zelfde mensen terugblikken en kijken wat er 

van hun verwachtingen terecht is gekomen. 

Juliette Jonker- Duynstee 

is voorzitter van de Vree-

landbode. Zij verwacht dat 

de PVV, op basis van de 

peilingen nu, de grootste 

partij zal worden tijdens de 

TK-verkiezingen in maart. 

“Deze partij speelt in op een gevoel van onbe-

hagen dat leeft onder veel mensen en dat door 

de media ook nog eens gevoed en uitvergroot 

wordt. Het blijft nu nog belangrijker om in je 

eigen omgeving respect en aandacht voor el-

kaar en voor de wereld te tonen en uit te dra-

gen”, zo is haar mening. 

De woorden van Vreelandbode-cartoonist 

Vincent Limburg slui-

ten hierop aan: “Wij 

moeten ons verbin-

den, wij moeten het 

zelf doen in 2017. De 

politiek verbindt niet. 

Niemand kan de hele 

wereld veranderen maar jezelf veranderen 

kan altijd. Wees lief voor je naasten en laat je 

aangeleerde principes los en handel meer van-

uit je hart”, zo zegt hij. 

Annelies Weijschede, 

sinds jaar en dag verant-

woordelijk voor de Ra-

zende Reporters, denkt 

dat een hoogblond kapsel 

‘welhaast een triomf ga-

randeert’. “Boris, Donald 

en nu Geert? Het ontken-

nen van uitzichtloosheid 

kan Nederland wel eens duur komen te staan. 

Het lijkt eerder een gewetenskwestie dan een 

verkiezing te worden”, merkt zij op. 

Gerdjan Rapati, de 

redacteur namens de 

Dorpsraad, is optimis-

tisch van aard: “Ik zeg 

wat ik hoop. Ik hoop 

dat de uitslag van de 

verkiezingen een re-

geerbaar Nederland zal 

Wat gaat 2017 ons brengen?

Een groot aantal bewoners hebben we op onze 

nieuwjaarsreceptie al kunnen wensen dat het 

nieuwe jaar hen alles mag brengen wat ze er-

van verwachten: gezondheid, liefde en geluk. 

Laten we daarom beginnen diegenen die niet 

op de nieuwjaarsborrel waren van deze plek 

datzelfde toe te wensen. 

Helaas is de nieuwjaarsduik dit jaar in het wa-

ter gevallen: de duiker die ons door de brand-

weer was beloofd moest het af laten weten, 

zodat wij het moesten houden bij glühwein, 

chocolademelk en erwtensoep. Een paar en-

thousiastelingen liet zich door de afwezigheid 

van de duiker niet weerhouden en sprong – 

op eigen risico – toch het water in. Gelukkig 

zijn ze allemaal weer heelhuids op de kant 

gekropen, waar ze liefdevol werden onthaald.

Tot zover de jaarwisseling. Over tot de orde 

van de dag. 

De bomen op de Raadhuislaan lijken te lijden 

te hebben van het vele verkeer. Ze lopen min-

der mooi uit dan vroeger en er zit veel dood 

hout in. Daarmee zouden ze een gevaar kun-

nen vormen voor het verkeer en de omwo-

nenden. We hebben de gemeente aangeboden 

de gezondheidstoestand van de bomen door 

een deskundige te laten onderzoeken. Die is 

daar graag op ingegaan, dus dat gaat een dezer 

dagen gebeuren. 

Nu het archeologisch onderzoek naar het 

Sperwerveld is afgerond, kunnen we defini-

tieve plannen maken voor de herinrichting 

ervan. In samenwerking met de gemeente, de 

historische kring en een afvaardiging van de 

(oudere) dorpsjeugd werken we die plannen 

nu uit. Daarbij kijken we ook naar het Spook-

huisje. We willen in elk geval het historische 

belang van het Sperwerveld onderstrepen 

door de contouren van het vroegere kasteel in 

reliëf zichtbaar te maken en de vroegere slot-

gracht uit te graven.

Bij de start van 2017

www.verloskundeWijdemeren-Vreeland.nl
       De verloskundige zorg op maat
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Kopij voor de volgende Vreelandbode uiter-

lijk 9 januari 2017 inleveren via info@vree-

landbode.nl. De volgende Vreelandbode 
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De redactie behoudt zich het recht voor om de 

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te 

plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Zie www.
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

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 a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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
16 jan. Sterrencafé

21 jan. Jubileumlaantje opknappen, 10.00 uur  

 hoek Raadhuislaan

22  jan. Oecumenische viering, 10.00 uur

 Hervormde Kerk Loenen

27 jan. Filmhuis Loenen, 20.00 uur

29 jan. Creatieve Sterrenmiddag, 15.00 uur,  

 Dorpshuis

2 feb.  Poëzie aan de Vecht, 20.00 uur, 

 Vecht en Angstelkerk Loenen

6 feb. KiKa Charitydiner, 

 ’t Amsterdammertje

11 feb.  Workshop werken op papier, 

 11.00-16.00 uur, Dorpshuis

17 feb.  Start voorjaarsvakantie 

28 feb. Laatste datum inschrijven 

 Vreeland 750 fotoboek
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22 jan. Oecumenisch dienst 10.00 uur 

 in Hervormde Kerk Loenen

 (kerk gesloten)

29 jan. dhr F. Flantua

5   feb. mevr Aarsen

12 feb. dhr F. Flantua 

19 feb. dhr A.J.Treur

Kerkdiensten

Haardhout nodig? Wij leveren droog 

haardhout van Terra Nova. Ook als abon-

nement: elke zaterdag een zak van ca. 10 

houtblokken thuisbezorgd voor € 6,- per 

week. App of bel naar:

06 44 35 49 75 (Quinten Jongeneel), 

06 46 44 41 38 (Max Vehmeijer)

Vechtzooitje
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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YIN YOGA  

Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.

Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl

Na onze succesvolle samenwerking bij het 

wilgenknotten op de Spoorlaan gaan we op-

nieuw aan de slag, deze zaterdag 21 januari. 

Met het Jubileumlaantje! Een van de mooi-

ste en meest romantische stukjes Vreeland. 

Maar… Durf je er nog wel zonder laarzen te 

lopen? Op veel plekken is door dikke lagen 

rottend blad humus ontstaan dat bij nat weer 

in bagger verandert. Dat blad is al die tijd blij-

ven liggen omdat de wind er niet bij kan. Tijd 

voor een flinke opknapbeurt! Lodewijk van 

Monsjou adviseert ons de humus met een bats 

van het bestaande grind af te schrapen en het 

bestaande grind zoveel mogelijk los te harken 

om plasvorming te voorkomen. Daarna kun-

nen we er nieuw grind opbrengen. Dat nieuwe 

grind gaat de gemeente ons op 18 of 19 januari 

leveren, zodat we zaterdag 21 januari met zijn 

allen aan de slag kunnen. Vergis je niet: grind 

is nogal zwaar om te transporteren. Gelukkig 

maken vele handen 

licht werk. En het 

is nog gezelliger 

ook! Dus wat heb-

ben we nodig? Veel 

medewerkers, veel 

kruiwagens.  veel 

scheppen (vooral 

batsen) en veel 

harken met wijd 

uitstaande tanden. 

Voor wie dit niet 

heeft is er gereedschap beschikbaar. Laten 

we met zijn allen het Jubileumlaantje weer in 

zijn oude glorie herstellen, zodat je er gewoon 

kunt lopen en je je hond niet bij thuiskomst 

onder de douche hoeft te zetten. We verzame-

len om 10.00 uur bij het Spookhuisje. Zie ik 

jou ook zaterdag de 21e? 

Karel Sneyers,  www.aanzichtvanvreeland.nl

Het Jubileumlaantje: maak er wat van!

Tussen kerst en Oud en Nieuw is Vreeland 

opgeschrikt door twee inbraken: een op de 

Floraweg (24 december) en een op de Boter-

weg (28 december). Op de Floraweg is een bo-

venlicht opengebroken en zijn sieraden gesto-

len, op de Boterweg is de voordeur geforceerd 

en is geld weggehaald. Leonie Bosselaar van 

de Politie Midden Nederland: “Er zijn geen 

daders aangehouden. Of het dezelfde daders 

waren is ook niet te zeggen want wij hebben 

geen signalement. Als politie doen wij buurt- 

en sporenonderzoek (vingerafdrukken e.d.) 

en  wij proberen te achterhalen of de sieraden 

ergens te koop zijn aangeboden. Voor bewo-

ners is het belangrijk om de woning goed af te 

sluiten en alle ramen en deuren dicht te doen. 

Voor sieraden helpt het ons als er foto’s van 

worden gemaakt, serienummers worden op-

geschreven etc. Als mensen iets verdachts zien 

of horen, meld dit dan meteen via 112”.

Inbraken rond kerst

opleveren! Zelf stem ik Groen Links. Na de 

economie zijn nu de andere onderwerpen aan 

de beurt. Jesse Klaver is in mijn ogen ongeveer 

de enige die een visie heeft op waar hij met dit 

land naartoe wil.”

TRUMP
Over Donald Trump is Rapati iets minder 

optimistisch. “Ik verwacht niet veel goeds van 

hem moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik heb 

niet veel met boze mannen, niet met witte, 

niet met zwarte. Ik hoop dat hij iets redelij-

ker zal zijn dan op basis van zijn verkiezings-

retoriek mag worden verwacht. En dat hij in 

het Congres en in de Senaat ook uit zijn ei-

gen partij tegengas zal krijgen. Toch niet alle 

republikeinse politici zullen toestaan dat hij 

het aanzien van Amerika en hun partij ver-

der verkwanselt?” Juliette Jonker weet niet 

zo goed wat ze van de kersverse Amerikaanse 

president mag verwachten: “Dat hangt voor 

een groot deel ook af van zijn ministers en 

het Amerikaanse congres.” Vincent is vooral 

nieuwsgierig. “Ik ben benieuwd wat Trump 

daadwerkelijk gaat bewerkstelligen. Hopelijk 

realiseert hij zich goed dat hij niet alleen Ame-

rika bij elkaar moet houden maar ook een 

groot deel van de wereld. We gaan het zien. 

Weinig wereldleiders lijken echt focus te heb-

ben op de onderwerpen die in de huidige tijd 

belangrijk zijn. “ Annelies hoopt dat Trump 

al Twitterend meer deuren opent dan sluit. 

“Trump blijkt flink verwarring te kunnen 

zaaien in 140 lettertekens, en dat is een under-

statement. Hij beloofde ‘historic change’ bij 

zijn overwinning. Terug in de tijd? Amerika-

nen waren ooit bevrijders.”

PERSOONLIJK
Op het persoonlijke vlak zijn de Vreeland-

bode-medewerkers eenduidig. Het jaar 2017 

wordt voor hen vast fantastisch, en dat wen-

sen ze de lezers ook toe. Gerdjan Rapati: “Mijn 

dochter is net bevallen van een mooie dochter, 

dus daar gaan we maar eens flink van genieten 

in het nieuwe jaar. En van de andere kinderen 

en kleinkinderen natuurlijk! Verder hopen 

we op een paar mooie schrijfklussen (voor 

zijn bureau Strakblauw, red), want die hou-

den de geest scherp en de portemonnee vol.” 

Ook Vincent hoopt op inspirerende klussen 

voor zijn bureau Guts&Glorious. “Ik vind 

het geweldig om voor mooie merken identi-

teiten te ontwikkelen. Als allerbelangrijkste 

hoop ik natuurlijk een geweldig jaar te bele-

ven met mijn vriendin en mijn twee jongens.”  

Juliette gaat er vanuit dat 2017 een geweldig 

jaar wordt. “Er staat zoveel leuks te gebeuren, 

zowel zakelijk als privé. Er verschijnen twee 

boekjes van mijn hand, ik ben met interes-

sante Vecht-projecten bezig en ik ga een cur-

sus persoonlijke ontwikkeling doen. Als het 

met mijn gezin en familie net zo goed gaat als 

in 2016 ben ik helemaal gelukkig!” Annelies 

verwacht licht en solidariteit in 2017. “Dat kan 

hier gewoon in Vreeland hoor! Leuke activi-

teiten in het Dorpshuis vanuit de STERREN, 

mooie verhalen van de Razende Reporters. 

En ook zij hoopt op mooie klussen voor haar 

communicatiebureau Spraaksaam, een bloei-

ende moestuin met vijgeboom. En…samen 

mediteren? Ik zou graag met een groepje ‘zit-

ten’. Mag bij mij.”

Wat gaat 2017 ons brengen?
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

4  januari 2017

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Musical Vreemdland volop in ontwikkeling
In een klein dorp aan de rivier de Vreemde 

speelt zich in de jaren ’60 of ’70 het typisch 

dorpse leven af. Compleet met groepjes, club-

jes, activiteiten, soms geneuzel en gezelligheid. 

Dan komt een nieuw stel in het dorp wonen. En 

wat er dan gebeurt….. 

In een notendop is dit de strekking van de 

nieuwe musical Vreemdland. Na de verhui-

zing van ‘juf’ Sandra Boogert naar Zutphen 

dreigde eventjes, na het drieluik aan musi-

cals dat onder haar leiding tot stand kwam 

(Grease, Robin Hood in Freeland Wood en 

Ronja de roversdochter) geen vierde musical 

te komen. “Toen dachten we: wat nu? Help! 

Maar iedereen wilde door, dus een paar men-

sen hebben haar taken overgenomen”, aldus 

de regisseur Ben Smit. Als jarenlang fervent 

amateur speler en –zanger stond ook hij op 

om het stokje over te nemen. “Het is een eigen 

verhaal dit keer, dus niet gebaseerd op een 

‘bekend’ verhaal zoals bij de eerdere musicals 

het geval was. Dat vergt veel van de mensen, 

ze kunnen niet even kijken hoe anderen het 

doen op een bestaand youtubefilmpje.”

Uitgesproken karakters
Het aanvankelijk bedachte plot is door Frans 

Beijer uitgewerkt tot een script. “Ik had steeds 

voor ogen: hoe beeld je een dorp, een gemeen-

schap uit? Door de mensen. Dus iedere rol is 

een karakter, een typetje op zich.” Frans is 

grafisch vormgever maar schrijft al vanaf zijn 

jeugd verhalen en op www.zondagsfilosoof.

nl schrijft hij wekelijks, onder het pseudo-

niem Friedrich Bauerhoff zijn (zondags-)filo-

sofische kijk op verschillende onderwerpen. 

Daisy van Breukelen is onderwijzeres in het 

dagelijks leven maar hier is ze de producent 

en daarmee verantwoordelijk voor de struc-

tuur. Ervaring hiermee  heeft ze opgedaan als 

regie-assistente bij Sandra. “Het is wel bij-

zonder te zien wat zij allemaal in haar eentje 

deed, dat doen we nu met een paar mensen!” 

Leuk nieuws is dat de band The Loenetix ook 

dit jaar weer meespeelt. Zij krijgen met hun 

nummers een belangrijk aandeel in het ver-

haal. 

Het drietal is erg enthousiast en ziet dat de 

spelers elke week meer in hun rol groeien. 

“Als we iedereen in zijn energie kunnen zet-

ten zou dat topgaaf zijn”, aldus Ben. 

Decors, kleding, oefenruimte, aankleding, 

huur van de zaal, het kost ondanks alle vrij-

willige inzet van velen toch geld. Hans Bots 

en Iris van Gils houden zich met de fond-

senwerving bezig. Hebt u een idee hiervoor 

of wilt u een bijdrage leveren? Meld het via 

musicalvreeland@gmail.com.

Vreemdland wordt 7, 8 en 9 april opgevoerd. 

De locatie wordt nog bekend gemaakt. 

Ja hoor, STERRENstof dwarrelt alweer door 
Vreeland… Doe je mee?

Zondagmiddag 29 januari van 15.00 tot 17.00 

uur tekent Liesbeth Romeijn met ons in het 

Dorpshuis! Ze werd na haar bijzondere por-

tretten 75 ontmoetingen met Vreelanders 

heel vaak gevraagd of ze, net als in 2015, weer 

een workshop wilde organiseren, en dat gaat 

ze nu doen! 

Zie ook verderop in deze VB!

Soms zijn intiatieven van STERREN iets klei-

ner of minder zichtbaar. Zo konden alleen ‘de 

ouderen’ van Vreeland vorig jaar mee varen 

op de Vecht. En zo gaan nu eind januari - on-

der leiding van STERREN KOOKTEAM Ria, 

Rogier, Casper en Lydia  - nieuwe Vreelanders, 

migranten, in contact komen met dorpsge-

noten door samen te koken en samen te eten. 

Werelds koken mag je wel zeggen, want de 

nieuwkomers koken speciale gerechten uit 

hun geboortelanden voor een buurtgenoot 

die zij graag beter willen leren kennen.  Zo 

maakt de hollandse pot van het Dorpshuis 

even plaats voor gerechten uit Syrië en landen 

uit Afrika. Sterren stralen overal…

Is het trouwens niet geweldig dat we een 

Dorpshuis hebben? Het hart voor onze 

activiteiten! STERREN start in 2017 sa-

men met het Dorpshuis en met steun van 

de Dorpsraad het project DORPSHUIS 

METAMORFOSE met als doel ‘een plek voor 

en van alle Vreelanders’. Je gaat er nog meer 

van horen! Wil je al mee- denken & doen? 

Contactpersonen Anne-Marie Voorhoeve 

& Annelies Weijschedé zijn te bereiken via 

info@sterrenvanvreeland.nl.  Op 23 januari 

komen na een eerste brainstorm in december 

de Vreelandse interieur-experts weer bij el-

kaar voor het eerste project: een metamorfose 

van de grote zaal!

Benieuwd naar welk leuk nieuw 

STERRENjaarprogramma uit het STERREN-

café van 16 januari komt? Het actuele pro-

gramma vind je altijd bij de Kalender 

op de websites van de Vreelandbode en 

Sterrenvanvreeland.nl.

STERREN van Vreeland gaan weer
twinkelen in 2017
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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BORRELEN IN DE LOUNGE

De winter is lekker bezig, de vorst zit in de grond. 

De open haard brand in de Lounge. 

Wees welkom voor een aangeklede borrel!

Glaasje mooie wijn, plateautje charcuterie of Franse kazen.

Natuurlijk is ook de Oesterproeverij verkrijgbaar in de Lounge.

 

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Ik had laatst zo’n wakkerschudmoment.  Ik 

als veertigplusplusplusser naar een ‘shiny’, 

gelikt en uiterst succesvol evenement door 

young professionals. Zoveel jonge, enthou-

siaste mensen om me heen! Het voelde alsof 

de hele wereld ‘connected’ was met elkaar. En 

ik stond erbij en keek ernaar. Soepel en haast 

achteloos met elkaar live streamen, #twitte-

ren en ‘online votes’ geven. Vol bewondering 

keek ik hoe jonge ondernemers met opval-

lend veel zelfverzekerdheid in razend tempo 

een ‘pitch’ gaven over hun nieuw bedachte 

businessconcept. En ik was slechts toeschou-

wer, daar in het centrum van het universum, 

waar hét gebeurde. En ik dacht voor het eerst 

in mijn leven: ik word oud. 

Maar diezelfde avond las ik ergens dat 47% 

(voor de talige lezer, dat is bijna de helft!) van 

deze jonge twindertigers grote stress heeft of 

zelfs depressief is. Kort samengevat: perfect 

plaatje laten zien aan de buitenwereld maar 

‘s nachts in je bed liggen huilen van onzeker-

heid en angst. Beetje uitvergroot, maar laten 

we maar even duidelijk zijn. Uit balans.

Zoals ik laatst zo’n boeiend gesprek had met 

een meisje van zestien. Het ging over leren en 

fouten maken en zo. Zij zei: “falen mag niet”. 

Waarop ik vraag: “van wie mag dat niet?”. 

Waarop het meisje net iets te ernstig zegt:  

“Van het leven zelf niet”. Oeps. Onze opvoe-

ding? Een te ambitieuze onderwijscultuur? 

De wereld om onze kinderen heen?  Recent 

verscheen een onderzoek van de OESO, over 

het probleem van het ongemotiveerd zijn 

van juist excellente leerlingen - en dat we 

daar wat aan moeten doen in Nederland. Ik 

begin dit euvel in mijn leerpraktijk inmiddels 

flink te doorgronden: Kinderen DURVEN 

niet te leren als ze alleen maar moeten pres-

teren. Er is te weinig ruimte voor falen, om 

gewoon lekker ordinair op je bek te gaan en 

er even he-le-maal naast te zitten. Eén misser 

en je fout gaat ‘viral’. De wereld is doorge-

schoten richting een ‘perfect success society’. 

Uit balans. 

Ik ben geboeid geraakt door deze uit balans 

geraakte tegenstellingen in jonge mensen: 

teveel flink zijn en te weinig kind zijn, teveel 

piekeren en te weinig spelen, teveel moeten 

presteren en te weinig durven leren. Teveel 

buitenkant en te weinig binnenkant. De gro-

te uitdaging voor deze jonge mensen is om 

die onderbelichte ‘andere’ kant meer te laten 

spreken. Balanceren in het onbekende. Dat 

vraagt pas durf. En kwetsbaar zijn. 

Dit is voor mij de kern, weet ik nu. Dat het 

niet alleen maar gaat om positieve ervarin-

gen verzamelen maar ook om de levenskunst 

van het kunnen ‘dealen’ met de moeilijke 

momenten. Dat is dan wel weer fijn van de 

naderende vijftig: het allemaal een beetje be-

ter snappen. 

Blog van de maand door Hanck de Kock, Leren & Zo

Het fotoboek vol prachtige herinneringen 

aan ons feestjaar 2015 is klaar. Het boek is lig-

gend in A4-formaat met glanzend fotopapier, 

heeft een harde kaft en bevat 70 pagina’s met 

honderden kleurenfoto’s kijkplezier. Wil jij 

het boek ook in huis krijgen? Dat kan! Stuur 

een email naar margret.vgaalen@gmail.com 

en geef het volgende aan haar door: je naam, 

adres, telefoonnummer en het aantal boeken 

dat je wilt bestellen. Heb je geen email? Geef je 

bestelling dan aan haar door via 06-14344264. 

Je krijgt vervolgens een bestelnummer door. 

Maak dan het door jou verschuldigde bedrag 

over op NL03 TRIO 0197 7138 23 t.n.v. G.M.E. 

van Gaalen o.v.v. je bestelnummer. 

Door een volumeafspraak kan er een flinke 

korting worden verkregen en kosten de boe-

ken nu € 44,- indien zij in één keer besteld wor-

den. Begin maart gaat de bestelling de deur uit, 

dus tot die tijd geldt deze prijs. Het fotoboek 

ligt bij de Dagwinkel ter inzage. Nodig is het 

echter niet om het boek eerst in te zien voordat 

je beslist om het te bestellen, want het is prach-

tig en mag niet in je boekenkast ontbreken.

Het fotoboek 750 jaar Vreeland is klaar

“Durf leren”
Het is toch wel wat, dat vijftig worden.

Heeft u een bijzondere hobby?
Op de kerstmarkt heeft de Vreelandbode 

een enquete gehouden onder de bezoekers 

over de inhoud van de Vreelandbode. 42 

mensen vulden de enquete in en gaven aan 

welke rubrieken zij het meest waardeerden, 

gaven tips en opmerkingen. Men gaf het blad 

gemiddeld een 8,5, een mooie score! Enkele 

suggesties willen wij in de komende num-

mers een plek geven. Zo was er het verzoek 

naar aandacht voor hobby’s van Vreelan-

ders. Heeft u een bijzondere, persoonlijke, 

unieke hobby met een mooi verhaal? Meld 

het aan info@vreelandbode.nl en wij nemen 

contact met u op.  

* TOKO ZUID * TOKO ZUID * TOKO ZUID * TOKO ZUID *

Van VRIJDAG 20 JANUARI T/M MAANDAG 23 JANUARI is 
het dan eindelijk zo ver…. Lokaal Zuid wordt tijdelijk om-
getoverd tot TOKO ZUID. Tijdens deze 4 dagen betoveren 
wij jullie graag met de heerlijke smaken uit de Indische 
keuken. Laat je verrassen door de specialiteiten van onze 
chef Sidney. 

Aanmelden vooraf is prettig en kan via telefoon 
0294-230230 of mail info@lokaalzuid.nl

* TOKO ZUID * TOKO ZUID * TOKO ZUID * TOKO ZUID *



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
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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 

Toen Mariëlla Vink een paar jaar geleden in 

ons dorp aan de Boterweg kwam wonen werd 

haar aandacht al snel getrokken door de voor-

malige slagerij met bijbehorende slachterij in 

de Breedstraat. “Ik vond het jammer dat twee 

panden met zoveel potentie in het centrum van 

dit mooie dorp al zo lang leegstonden.” Mariëlla 

heeft  in haar leven al veel verbouwingen mee-

gemaakt waaronder ook die van historische 

panden. Ook de slagerij bleek een project met 

de nodige haken en ogen. 

Een burgemeesterswoning?
Na een voorbereiding van vier tot vijf maan-

den startte de bouw precies een jaar geleden. 

“De panden verkeerden in zeer slechte staat 

maar er zat gelukkig al een woonbestemming 

op. Samen met architect Joost Buys gingen 

we aan de hand van oude foto’s op zoek naar 

de sfeer van toen, toen het nog een woonhuis 

was i.p.v. een slagerij. Omdat de panden deel 

uitmaken van een beschermd rijks-dorps-

aangezicht waren er veel regels waar we ons 

aan moesten houden en kostte het aanvragen 

van de vergunningen veel tijd. De voordeur is 

voornaam gemaakt (de voordeuromlijsting 

is hergebruikt). We wilden ook een beetje de 

uitstraling van een ‘burgemeesterswoning’.”

Liefde voor details
Als projectleider werd de Vreelander Michaël 

de Boer gevraagd. Het is een intensieve sa-

menwerking waar Mariëlla erg tevreden over 

is. ”Bijna alles in het huis is scheef en daarom 

moest er veel ‘bedacht’ worden. Het belang-

rijkste is geduld hebben en veel tijd uittrek-

ken voor vakmanschap want dan krijg je het 

mooiste resultaat.”  Omdat de twee verdie-

pingen boven de slagerij alleen met een trap 

van buitenaf bereikbaar waren, moest er een 

compleet nieuwe indeling met nieuwe trap-

penhuizen gemaakt worden. Het oude pand 

is volledig nieuw van binnen en van buiten 

en kan er weer honderd jaar tegen aan. Aan 

de slachterij wordt nog volop gewerkt. “Het 

dakbeschot was verrot en moest helemaal ver-

vangen worden. Ook in dit pand is een totale 

renovatie nodig.”

Tegenvallers
Naast gewone tegenvallers die meestal in aan-

getaste vorm ergens onder of achter vandaan 

komen, moest in juli vorig jaar de vervanging 

van het dak zes weken stilgelegd worden. Er 

was  een melding was binnengekomen bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

in Den Haag. De zwaar beschermde gierzwa-

luw zou zich te hebben genesteld onder de 

mansardekap met oudhollandse pannen. Een 

ecologisch adviesbureau constateerde bij een 

inspectie ter plaatse dat er inderdaad gebroed 

werd door gierzwaluwen. Mariëlla heeft veel 

geleerd over de gierzwaluw en de instanties 

die zich daarmee bezighouden. Half augus-

tus mochten ze het dak weer op en konden 

de oude pannen na de dakisolatie hergebruikt 

worden. En de kleine gierzwaluwen hebben 

veilig het nest kunnen verlaten.

Breehoff
Slagerij en slachterij hebben een gemeen-

schappelijke binnenplaats. Daarom zal het als 

één geheel te koop worden aangeboden. De 

slachterij kan als werkruimte, gastenhuis of 

zelfs voor een deel als garage worden gebruikt. 

Het huis gaat Breehoff heten. Vernoemd naar 

de Breestraat zoals de Breedstraat vroeger 

heette. En met een verwijzing naar de binnen-

plaats waar een heerlijke tuin/hof gemaakt 

kan worden.              R.B.

BMW 116i               bj 2016               81 km              € 26.350

BMW 320i                bj 2008       202000 km             € 10250

Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               € 4650

Hyundai Getz           bj 2008      81545                       € 4450

Mini One                   bj 2012        114000 km             € 10950

Mini One                  bj 2007         160000 km             € 7450

Mini Cooper            bj 2008         61842 km                 € 9950

Opel Astra Tour      bj 2011           55000 km               € 11650

Renault Clio 1.2      bj 2012           32397 km               € 9250

VW Up                      bj 2012           85000 km               € 6750

BMW 325 i touring AUT. bj 2005       145000 km              € 12250

Citroen C3 AUT.                  bj 2005       139536 km             € 4750

Smart Fortwo AUT.            bj 2008       152900 km              € 3650

Volvo V50 AUT.                 bj 2004        214000 km               € 6750

VW Polo 1.4 AUT.              bj 2007        5000 km                € 8250

De verbouwing van de oude slagerij

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-

ganiseert op woensdag 25 januari weer ‘Aan 

Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 

uur in ’t Kampje aan de Driehovenlaan. Iedere 

alleengaande inwoner van Loenen, Vreeland, 

Loenersloot en Nieuwersluis is van harte wel-

kom. Indien nodig kunt u gehaald en gebracht 

worden en houden we rekening met dieetwen-

sen. De maaltijd kost slechts 5 euro voor drie 

gangen inclusief koffie of thee. 

Belangstelling? 

Geef u op bij Maaike van Schaik (0294-

233385). Opgeven is mogelijk tot en met  don-

derdag 19 januari. 

Aan tafel

De Vreelandbode

De Vreelandse Margriet Darwinkel organiseert 

op maandag 6 februari een ‘Culinair doneren’-

diner waarvan de opbrengst bestemd is voor 

KiKa, de stichting die de genezingskans van 

kinderen met kanker wil verhogen tot 95%. 

Het diner vindt plaats in ’t Amsterdammer-

tje te Loenen. “Geweldig dat deze keer An-

dre Gerritsen zijn restaurant en personeel ter 

beschikking stelt om dit diner te kunnen or-

ganiseren. Verder is er op de avond zelf een 

muzikaal onthaal van een jeugdensemble en 

een veiling waarvoor mooie producten, dien-

sten en kunstwerken voor een groot deel uit 

de regio ter beschikking zijn gesteld.” Er wor-

den 80 couverts aangeboden voor tafels van 8, 

10 en 12 personen. “Dit alles is ter voorberei-

ding van de marathon in Tokyo die in februari 

plaatsvindt en waar 62 KiKa runners naar toe 

gaan. Nog steeds lezen en horen we te vaak be-

richten over kinderen die hevig strijden tegen 

kanker en helaas deze strijd soms verliezen. 

Vaak niet eens zo ver van ons vandaan. Maar 

liefst 1 op de 4 kinderen overlijdt aan kanker. 

Vreselijk toch! Dit raakt mij enorm. Daarom 

ga ik me voor de derde keer inzetten voor 

KiKa”, aldus Margriet. Info en reserveringen: 

info@happyfamilylife.com of 06-263 58555.

Diner voor KiKa in ‘t Amsterdammertje
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

Zeven jaar geleden, toen ik 60 jaar werd, kreeg 

ik van mijn familie een elektrische fiets. Toen 

ik er de eerste keer opstapte had ik gelijk een 

WOW-ervaring. Ik ging er als een raket van-

door. De fiets was van de Aldi en had een be-

perkt vermogen van zo’n 25 tot 40 kilometer. 

Twee jaar later heb ik een flinke investering 

gedaan in een fiets van Sparta met een vermo-

gen van 70 tot 80 kilometer. Zo konden mijn 

‘rondjes’ groter worden. Mijn man Sim had er 

inmiddels ook één aangeschaft. Kijk, wij hou-

den niet van een sportclub om vervolgens met 

een hoop mensen in een zaaltje te zwoegen en 

te zweten. Lekker buiten door de natuur 25 

km per uur ´fietsen’ past beter bij ons. 

Inmiddels ben ik een zwerfhond geworden. 

Je kunt me overal tegenkomen van Weesp tot 

Amsterdam. Lekker langs het Amsterdam-

Rijnkanaal naar de Maxis. Ik neem altijd een 

fles water mee, want vooral bij tegenwind 

krijg je een droge mond. En bij elk stoplicht 

of sluisje maak ik een praatje met andere fiet-

sers. In het begin moest ik ontzettend lachen 

als ik jongere fietsers inhaalde. Kijk, je wordt 

niet echt moe van een elektrische fiets, maar je 

bent wel in beweging. Het enige bezwaar is dat 

je na verloop van tijd een houten kont krijgt. 

Oh ja, en op een elektrische fiets, fiets je je ook 

niet warm. Dus het moet wel een beetje aan-

genaam weer zijn. 

Inmiddels is mijn favoriete rondje: de Nig-

tevechtseweg af richting de Breedstraat, dan 

onder het tunneltje door naar de prachtige A. 

Lambrechtskade 

en dan door naar 

Loosdrecht. Een-

maal in Loosdrecht 

fiets ik richting 

vliegveld. Ik stop 

dan altijd bij de 

Landwinkel waar 

mensen werken met – zoals je dat tegenwoor-

dig noemt – een verstandelijke beperking. 

Zij bakken wortel- en notentaarten en ser-

veren koffie. Het leuke is dat ze me allemaal 

kennen. Dat is dus een gezellige stop. Laatst 

heb ik er ook nog een leuk schilderijtje voor 

2 euro gekocht. Na de koffie met taart klim 

ik weer op mijn fiets richting Zonnestraal en 

Spanderswoud en dan ga ik binnendoor terug 

over de Middenweg in Nederhorst en ver-

volgens langs de Bergseweg weer naar huis. 

(ca 27 km.) Tijdens dit rondje maak ik mijn 

hoofd leeg, ik lach, ik huil en probeer me te 

ontspannen. Echt sporten zou ik het niet wil-

len noemen, maar je bent wel lekker buiten 

in de natuur en je benen doen het werk. Ik ga 

hiermee door tot ik er dood bij neerval. Ik wil 

mensen adviseren er niet te laat mee te begin-

nen, want zoals ik al zei: in het begin schrik je 

je rot. Ik heb nog één leuke tip en dat is ´Hap-

pen en Trappen´. Daar kun je je voor opge-

ven. Je gaat dan een dag fietsen, met of zonder 

trapondersteuning, en krijgt onderweg overal 

te eten en te drinken. Kijk maar op www.hap-

penentrappen.nl. Je kunt verschillende routes 

kiezen. Aan het eind van de dag krijg je nog 

een vijfgangendiner! 

Gemeente Stichtse Vecht heeft een aantal apar-

te buurtschappen, zoals Kerklaan, Oud Over, 

Maarsseveen en Spengen. De Nes is in feite 

eenzelfde soort ‘buurt’, een zelfstandige woon-

gemeenschap, met een eigen gezicht, maar was 

tot nu toe niet als buurtschap geregistreerd of 

herkenbaar. Deze situatie willen de inwoners 

graag veranderd zien. Namens de 80 inwoners 

diende Nes-bewoner Lodewijk van Monsjou 

tijdens de raadsvergadering van 20 december 

een petitie in bij wethouder Pieter de Groene 

met het verzoek De Nes officieel als buurt-

schap te erkennen. De Groene gaat het verzoek 

onderzoeken en indien dit gehonoreerd wordt 

zal de Nes een eigen plaatsnaambord krijgen 

en apart vermeld worden bij ambtelijke in-

stanties en nutsvoorzieningen. Kortom: een 

eigen identiteit krijgen. De toekenning heeft 

geen juridische status. Het Vreelandse raadslid 

Mieke Hoek van het Vechtse Verbond onder-

steunt deze aanvraag van harte. In de Vroeger 

en Nu op p.15 leest u meer over de geschiede-

nis en de totstandkoming van De Nes. 

Wordt De Nes een buurtschap?

13 februari: lezing Amsterdam-Rijnkanaal

15 februari: workshop fermenteren

Voor alle cursussen, workshops en lezingen:
www.cursusprojectloenen.nl of bel 232325

Op zondagmorgen 22 januari vieren de vijf 

kerken van de Raad van Kerken Loenen/

Vreeland samen om 10 uur in de Hervormde 

Kerk van Loenen. In ‘de week van gebed voor 

de eenheid’ is er deze zondag in de andere vier 

kerken geen dienst. Het thema van de viering  

is ‘Jouw hand, mijn glimlach’. De dienst is 

voorbereid door pastores en leden van alle vijf 

kerken. Organist is Egbert Verhoef en het Sint 

Ceciliakoor van de Ludgerusgeloofsgemeen-

schap ondersteunt de zang. De collecte is be-

stemd voor de MAF: de 

Mission Aviation Fel-

lowship, de non-profit 

luchtvaartmaatschappij 

waarvoor Wouter en 

Marlies Nagel op deze 

22e januari naar Zuid-

Soedan worden uitge-

zonden.

Oecumenische viering Raad van Kerken

De Vreelandbode

Het favoriete rondje van
Agaath van der Spoel op de elektrische fiets

Bid mee in de 

Week van Gebed
weekvangebed.nl 15-22 januari 2017

2 Korintiërs 5:14-20

Jouw hand  
   mijn glimlach
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Gelukkig Nieuwjaar!
Lieve kinderen van Vreeland,

De hele redactie van de Vreelandbode wenst 

jullie een heel gelukkig, gezond, goed en gezel-

lig nieuwjaar! 

Wij hebben een heel leuk jaar gehad en heb-

ben er weer veel zin in om voor alle Vreelan-

ders iedere maand een mooie Vreelandbode 

te maken. En dankzij jullie is er ook iedere 

maand een hele volle en gezellige kinderpost. 

Dank jullie wel voor al jullie leuke stukjes, te-

keningen, stripjes, foto’s en mopjes. 

Wij hopen dat jullie dit jaar veel leuke, span-

nende, nieuwe, grappige en leerzame dingen 

gaan meemaken en dat jullie daarover blijven 

schrijven en vertellen, want zonder jullie zou 

deze kinderpost niet kunnen bestaan!

Tot snel, tot ziens, dankjulliewel en veel liefs,

De redactie

Kerstvakantie
Hebben jullie allemaal een fijne vakantie ge-

had? Ben je thuis gebleven of ergens naar toe 

gegaan? Een aantal kinderen van CSV Rid-

derhof vertellen in deze kinderpost over hun 

vakantie. Kijk maar snel wat Chrisje, Yara, 

Otje, Sam, Lot, Esmee, Jet en Marie hebben 

meegemaakt deze vakantie.

Esmee
Met de kerstdagen 

waren wij thuis en 

mijn grote zus Juliet 

was ook weer in Ne-

derland en we gin-

gen op 1e kerstdag 

met de hele familie 

bij ons thuis eten.

Mijn oma was jarig 

op 7 januari,  en ik 

ging daar ook loge-

ren en dat was leuk en gezellig.

Ik ging ook met recella logeren bij mij .

Ik ben ook naar madurodam gegaan en dat 

was heel grappig om alles in het klein te zien.

En die anderen dagen was ik thuis, lekker chil-

len en spelen.

Het was een hele leuke vakantie!! 

Groetjes Esmee 

Chrisje
Mijn vakantie begon met kerstavond te vieren 

met de familie van mama. We gingen eerst 

schaatsen in Nederhorst den berg en daarna 

lekker eten. De dag erna op 1e kerstdag kwam 

de familie van papa. Daarmee gingen we ook 

lekker eten en verstoppertje doen door het 

hele huis. Op 2de kerstdag hadden we afge-

sproken met Claire en Reinier’s gezin bij de 

schaatsbaan in Laren. Dat was heel gezellig. 

Daarna kwamen ze bij ons eten. En hebben 

we ook weer verstoppertje gedaan. In de rest 

van de vakantie hebben we ook allemaal leuke 

dingen gedaan zoals: het Lichtfestival in Am-

sterdam, pizza eten, we zijn naar de film Sing 

geweest - die was super leuk en grappig -, we 

gingen ook naar het IJsbeelden festival met 

Kiki en Niels daar was het heel erg koud wel 

min 10. Daarna hebben we bij hen gegeten. 

We hebben verder oud en nieuw gevierd met 

vrienden in het dorp. Daar hebben ook heel 

veel vuurwerk afgestoken. Dat was super cool! 

De laatste vrijdag hebben we papa’s verjaar-

dag gevierd toen kwamen er veel mensen en 

dat was een groot feest. Ik vond het een hele 

leuke vakantie! 

Yara, Marie & Jet
Yara, Marie en Jet hebben een mooie tekening 

gemaakt van hun vakantie.... Hmmmm dat 

ziet er uit als 3 heerlijke vakanties zeg!

Tekening Yara

Tekening  Marie

Tekening Jet

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 KindDe Kind
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middag van 13.30 tot 15.00 uur op de CSV.

Wie zoekt de redactie van de Vreelandbode?

Verhaaltjes makers –  schrijvers- moppen-

tappers – striptekenaars (!) – interviewers (of 

kinderen die dat willen leren) – fotografen – 

nieuws spotters - kortom: Razende Reporters 

Ben je tussen de 7 en 12 jaar?

Geef je dan op bij:

Annelies 

info@vreelandbode.nl 

of aa.weijschede@wxs.nl

ouders meer info? 

Annelies (06 15 398 808)

Er is plaats voor 5 nieuwe & 3 ervaren RR’s!

<kinderpost_razendereporters>

Indien ruimte over:

Spannende turnselectiewedstrijd
10 December j.l. deed de 8-jarige Xavie Morel 

mee met de turnwedstrijd selectie. Zij maakte 

voor de Vreelandbode een verslagje van deze 

spannende dag: 

“De dag van mij begon al vroeg, 6:30 uur. Om 

7:00 uur gingen we naar de nieuwe turnzaal in 

Amersfoort. Een half uur later bij de turnzaal 

komen we Eveline, de trainster, tegen. Eveline 

gaf ons een rondleiding, terwijl mama naar de 

juryvergadering ging. Om 8:00 uur begon de 

warming-up en daarna de wedstrijd. Mijn zus, 

Joeke, ging de hele tijd mee met de wedstrijd 

(zij had geen wedstrijd), want de juf had ook 

nog kinderen uit Abcoude. Ik begon met de 

balk. Het was heel jammer, ik viel er 2x van af. 

Dit kostte een paar punten. Toen gingen we 

naar de vloer. 2 minuten later was ik al aan de 

beurt. Ik deed mijn vloeroefening heel goed. 

Helaas had ik twee maal hetzelfde been opge-

gooid, waardoor ik ook aftrek kreeg. Als 3e en 

ook mijn lievelingsonderdeel was de sprong. 

Dan hoef je namelijk niet zoveel te onthou-

den. Met de eerste sprong, een salto met tram-

poline, ging het super goed. De tweede sprong 

was een handstand plat vallen met een kast 

en plankoline (eigenlijk een soort van tram-

poline). Die ging ook goed. En toen was het 

laatste onderdeel al aangebroken, de brug. En 

daar was mijn moeder jury. Ik moest gelijk als 

eerste, dus ik was wel zenuwachtig. Ik deed de 

brug heel goed en had helemaal geen tussen-

zwaai! Uiteindelijk was ik 7e. En dat vond ik 

al heel knap.

Groetjes, Xavie Morel 

 

Sam & Lot
Ik was met Lot, mama en papa naar Oostenrijk 

geweest. Het dorp waar we waren heette Ser-

faus. Toen we aan kwamen lag er geen sneeuw 

in het dal maar we konden gelukkig wel skiën. 

En het leuke was dat het in het einde van de 

week ging sneeuwen. 

Dus ik, Thomas (een 

vriendje van mij), Stijn 

(mijn neefje) en Max 

(het broertje van Stijn) 

gingen een sneeuwpop 

maken. Maar eigenlijk 

was het een sneeuw-

dier. Dat was heel leuk. 

Dit was mijn vakantie.

Sneeuwpop gemaakt 

door Lot

Otje
Otje (groep 3) schrijft bij het vogeltje: “Mijn 

vakantie was. Mijn papa was jarig en toen 

kwam de gasten en het werd een groot feest 

en die dag daarna was de vakantie al bijna af-

gelopen”

Razende Reporters gezocht! 
De Razende Reporters van de Vreelandbode 

gaan weer van start  op 25 januari 2017!! Hou 

jij van schrijven, fotograferen, beeldverhalen 

maken, interviewen, of wil je het leren? Dat 

kan! 1x in de maand t/m juni op woensdag-
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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.

derpostderpost
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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  

Begin het jaar 

met mooi haar!

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 Al voor dat Daisy (30) in Vreeland woonde, 

schitterde zij in november 2014 met roze pruik 

als “Frenchy” in de eerste Vreelandse musical 

Grease.

Daisy is geboren en getogen in Vinkeveen 

en kwam zo’n 10 jaar geleden voor het eerst 

in Vreeland als stagiaire op basisschool CSV 

Ridderhof bij juf Sandra. Er was een goede klik 

tussen beide en ze bleven na de stage contact 

houden. Eerst via Hyves, daarna via Facebook. 

Een aantal jaren na haar stage in Vreeland gaat 

Daisy bij een basisschool in Bussum aan de 

slag en kijkt wat om zich heen voor een woon-

plaats dichterbij Bussum. 

Begin 2014 leest Daisy op Facebook het op-

roepje voor deelname aan de musical Grease. 

Spontaan reageert zij met de vraag of mensen 

van buiten Vreeland ook mee mogen doen? 

En zo deed de nog-niet-Vreelandse Daisy mee 

aan Grease. En dat smaakte naar meer! Het 

mooie dorpje Vreeland had haar hart gestolen; 

de sfeer tijdens de repetities en het enthousias-

te publiek... Vreeland zou haar nieuwe woon-

plaats worden! 

In mei 2015 verhuist Daisy naar een heerlijk 

huis met grote tuin aan de Nigtevechtseweg. 

Het oude huis van haar stage-juf Sandra! 

Toevallig natuurlijk niet, maar wel heel leuk! 

Kort na haar verhuizing straalde de inmid-

dels Vreelandse Daisy in haar rol in de mu-

sical Robin Hood en in 2016 in Ronja de 

Roversdochter. 

Buiten schooltijd heeft Daisy een druk leven. 

Zo maakt zij graag verre reizen of korte uit-

stapjes en besteedt zij veel tijd aan haar hobby’s 

toneelspelen en scouting. Bij de 4e musical van 

Vreeland, ‘Vreemdland’, is zij actief betrokken 

in de organisatie en als speelster.   

De scouting, waar zij in haar jeugd veel tijd 

heeft doorgebracht, heeft ook nog een speciaal 

plekje in haar hart. Eens in de vier jaar, tijdens 

een tiendaags kamp voor ongeveer 3.000 jon-

geren, is zij vrijwillige hoofdredactrice van het 

krantje die gedurende tien dagen iedere dag 

uitkomt.

Daisy heeft haar plekje in Vreeland gevonden 

en onlangs kwam ze erachter dat na tien jaar 

de cirkel weer rond is. Op een oude klassenfoto 

uit haar CSV Ridderhof stagetijd staat Daisy 

met een aantal leerlingen. En is het niet toeval-

lig dat twee van deze leerlingen medespeelsters 

waren bij Grease en Robin Hood!?             W.T.

Zondag 29 januari a.s. vindt om 16.00 uur het 

snertconcert weer plaats in Slot Zuylen. Niet 

alleen wordt er volgens eigen recept erwten-

soep geserveerd, ook zijn er optredens van het 

herenensemble Maalstroom en het dames-

duo The Lasses. Een voorproefje is te horen 

via www.maalstroom.net en www.thelasses.

wordpress.com Entree: €21,50, Vrienden van 

Slot Zuylen: €20,00 Reserveren kan via 030-

2440255 of info@slotzuylen.nl

Snertconcert in Slot Zuylen

“Op de thee bij Daisy”

Aan tafel bij....

In januari en februari zijn behoorlijk wat pla-

neten met het blote oog vanuit Vreeland te 

zien. Het is even zoeken, aan de hemel, maar 

je herkent ze doordat ze meestal wat helderder 

dan de sterren zijn, niet twinkelen of fonkelen 

en op een plek staan, waar die dag ook de zon 

langs is getrokken. Venus staat in de richting 

van de ondergaande zon, is bijzonder helder, 

en Mars is ietwat oranje van kleur. Bovendien 

helpt de Maan vaak om een planeet te vinden. 

Op 19 januari is Jupiter vlak onder de Maan te 

zien. ‘s Ochtends vroeg staan Maan en Jupiter 

hoog in het Zuiden. Heb je een kleine tele-

scoop of goede verrekijker, dan kun je ook de 

vier grootste Manen van Jupiter zien. Op 24 

januari kun je vlak onder de afnemende Maan 

de planeet Saturnus ontdekken. Kijk weer 

vroeg in de ochtend. Met een kleine telescoop 

worden de ringen van de planeet  zichtbaar. 

Vroeg in de avond van 31 januari, rond 19 

uur, kun je een heel smalle maansikkel zien 

in het zuidwesten. Linksboven de maan staan 

de planeten Venus en Mars. Venus is zeer hel-

der, Mars is minder goed te zien. Venus staat 

in feite links voor de zon en Mars staat er een 

heel stuk achter. Daarmee is januari ideaal om 

op planetenjacht te gaan. Let op dat je Mars 

niet verwart met oranje of rode sterren. Op 6 

februari vormt de maan een driehoek met twee 

oranjerode sterren: Aldebaran (het oog van de 

Stier) en Betelgeuze, linksboven in het ster-

renbeeld Orion. Over ongeveer 2 miljoen jaar 

komt de ruimtesonde Pioneer 10 bij Aldebaran 

aan. Ook Aldebaran is een interessante ster. 

Dit is een rode superreus met een diameter 

die bijna 1200 keer zo groot is als van de zon 

en die ‘op het punt van’ exploderen staat. Dat 

betekent ergens tussen nu en over een paar 

honderdduizend jaar. De verwachting is, dat 

Betelgeuze dan zo’n 250 keer helderder zal zijn 

dan Venus, vergelijkbaar met de volle Maan.

H.L.

Hemel boven Vreeland
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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 

Na 6,5 jaar in Vreeland te hebben gewoond, 

zijn Gerard en Renate begin december 2016 

verhuisd naar Loosdrecht. Niet dat ze graag 

Vreeland wilden verlaten, maar ze konden 

in Loosdrecht precies het Rijksmonument 

vinden dat ze zochten. En dat is al jaren hun 

droom geweest!

In 2010 kwamen ze wonen op Slotzicht aan 

de Boslaan. “Een prachtige plek met al die 

monumentale panden langs de Vecht en in 

de dorpen”, aldus Gerard. Daar ontstond 

het idee om hun talenten en interesses te 

bundelen en een eigen bedrijf te starten. 

Gerard werkte als bouwkundige bij restau-

ratie bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg, 

Renate had na de Hogere Hotelschool zeer 

diverse banen gehad, en samen startten ze 

hun bedrijf ‘Monument in’. Wat volgde, wa-

ren diverse opdrachten en het winnen van 

de openbare aanbesteding van de gemeente 

Stichtse Vecht, waar ze voor bijna 30 ge-

meentelijke Rijksmonumenten het onder-

houdsplan hebben opgesteld. Dat was het 

omslagpunt voor Gerard en Renate: “We 

hebben allebei onze banen opgezegd, en zijn 

fulltime aan de slag gegaan met ons bedrijf”. 

Intussen woonden ze op de Herman van 

Woerdenstraat, met Lotte en Jasmijn. Hun 

werk deden ze aanvankelijk vanuit huis. In 

korte tijd nam het aantal projecten toe, en 

wilden ze meer ruimte, en niet meer thuis 

werken. Het Brugwachtershuisje leek een 

goede plek, maar het lukte niet om dat van de 

gemeente te huren. Toen bleek er een pand 

op de Breedstraat leeg te staan, en dat was 

perfect. “Het heeft de uitstraling die bij ons 

werk past, en doordat we in de Breedstraat 

zijn, weet iedereen ons nog beter te vinden.” 

Inmiddels is ‘Monument in’ zo uitgebreid, 

dat ze medewerkers in dienst hebben kunnen 

nemen. Ook zijn freelancers betrokken, die 

op projectbasis opdrachten uitvoeren.

Actief in Vreeland
Beiden zijn bekende gezichten in Vreeland, 

doordat ze in korte tijd heel actief zijn ge-

weest in het dorp. Gerard is vanaf het begin 

betrokken geweest bij Vreeland 750, en heeft 

de werkgroep ‘Middeleeuwse Dag’ geleid. 

“Daar zijn we drie jaar mee bezig geweest, 

een heel erg leuke tijd waarin ik veel mensen 

heb leren kennen. Uiteindelijk heeft het tot 

een fantastisch jaar én veel vriendschappen 

geleid!” Renate is actief binnen het bestuur 

van de ijsclub, als barcommissie. “Erg gezel-

lig, we kijken uit naar een echte ijsperiode!” 

Minder dan een jaar geleden is Renate in de 

Dorpsraad gegaan, maar dat is sinds de ver-

huizing gestopt. Beiden zijn altijd bereid zich 

voor van alles in te zetten binnen het dorp, 

zoals het schoonmaken van de brug, of an-

dere klussen die langs komen. 

Wonen
“Het is vanaf het begin onze droom geweest 

om zelf in een Rijksmonument te wonen. Dat 

hebben we anderhalf jaar geleden gevonden 

in Spanje. Men kent daar niet de kwalificatie 

‘monument’, maar het is een huis uit 1700, 

in een dorpje met 1000 inwoners, boven op 

een rots in Catalonië, aan de voet van de Py-

reneeën en vlak bij de kust. Het huis staat 

bovenaan een klif van 60 meter, je kijkt kilo-

meters ver in de omtrek. Het is een flink pro-

ject om dat pand bewoonbaar te maken. Het 

was al lang niet bewoond, er is geen stroom 

of gas, en de regelgeving in Spanje is natuur-

lijk anders -  in dat dorpje gaat bijvoorbeeld 

alles direct via de burgemeester – maar we 

hebben geen haast en vooral: we houden van 

zo’n uitdaging!”

En nu is het dan ook gelukt om in de regio 

een monument te vinden. Een oude sme-

derij/boerderij in Loosdrecht, ook uit 1700. 

“We konden er zo in, daarom is het allemaal 

erg snel gegaan. Het is van binnen weliswaar 

nog niet helemaal onze stijl, maar dat vinden 

we niet erg. Dat komt geleidelijk wel.”  

Dankbaar
Gaan Renate en Gerard Vreeland missen? 

“Omdat ons kantoor gewoon in Vreeland 

blijft, zijn we er dagelijks. Het voelt voor ons 

niet of we definitief het dorp verlaten. Ieder-

een kan bij ons binnenlopen, we zijn regel-

matig bij Aloys, en we voelen ons nog steeds 

betrokken.”

Ze willen graag nog kwijt dat ze Vreeland 

dankbaar zijn voor de warme ontvangst 6,5 

jaar geleden, voor de vele vriendschappen 

die zullen blijven, en voor het feit dat hun 

bedrijf zo goed gaat. “We hebben veel te dan-

ken aan het dorp. Het is hier heel gewoon om 

dingen samen voor elkaar te krijgen, het met 

elkaar te regelen. En elke keer blijkt weer: in-

zet geeft contacten

Wij vertrekken:
Renate Vermeijs en Gerard Versteeg

Heel Vreeland bakt: 
Banoffeetaart van Dimo 
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door Connie Lohuis

Annabella Melles

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 januari 2017

Ik ken haar nog van 30 jaar terug uit Loenen. 

Toen we samen ‘ladderden’ op de tennisclub. 

Later kwamen we elkaar zo af en toen nog wel 

eens tegen, maar nu net in het nieuwe jaar zit 

ik in haar gezellige huis aan de Loenderveense 

Plas. Net als ik, is Annabella Melles – echtgeno-

te van Paul Lengkeek - ergens in de 60. Maar we 

hebben het liever niet over onze leeft ijd, want 

daar voelen we ons veel te jong voor.

Annabella is geboren en getogen in het 

Groningse Haren. Ze had een jongere zus en 

een hond die haar overal volgde. Haar vader 

had confectiefabrieken en de herinneringen 

aan haar jeugd zijn zorgeloos. “We speelden 

altijd buiten in de weilanden. De buren noem-

den we allemaal oom en tante. Ik ging naar de 

Dalton HBS en sportte veel, wedstrijdzwem-

men, tennissen en hockey. Na de middelbare 

school ging ik in Groningen rechten studeren 

en werd lid van Vindicat. Ik ben afgestudeerd in 

Nederlands recht met een specialisatie in straf- 

en arbeidsrecht. Daarna ben ik gaan reizen, 

eerst naar familie in Canada en daarna met de 

bus door Amerika. Ik heb een tijd in San Diego 

gewoond en gewerkt, het was een fantastische 

tijd. Eenmaal terug in Nederland besloot ik 

het bedrijfsleven in te gaan en ging ik als jurist 

werken bij de Stichting Katholiek Onderwijs 

Leiden. Paul kende ik al langer en ik trok bij 

hem in op zijn woonboot in Rijpwetering bij 

Leiderdorp. Ik werkte in Leiden en hij vloog 

voor de Marine in Valkenburg.”

 

Water en weilanden in Vreeland

Paul ging rond 1978 vliegen voor de KLM en 

ze gingen op zoek naar een huis in de buurt 

van Schiphol. Paul wilde water en Annabella 

weilanden, zo zijn ze in Vreeland terecht ge-

komen aan de A. Lambrechtskade. Annabella: 

“We kochten een oud turfsteker huisje dat we 

in de loop der jaren beetje bij beetje zelf he-

lemaal hebben verbouwd. De kinderen, Nick 

en Anna Lisa, zijn hier geboren en hebben een 

heerlijke jeugd gehad. Vreeland is een gewel-

dig dorp. Nadat Anna Lisa was geboren bleef 

ik in Leiden werken en nam ik haar mee naar 

kantoor in Leiden samen met mijn hond. We 

hebben altijd een hond en poezen gehad.”

 

Het keerpunt
Voor de geboorte van zoon Nick besloot 

Annabella om haar baan in Leiden op te zeg-

gen. “Ik heb sindsdien van alles gedaan. Van 

gastvrouw bij Jan Tabak in Bussum tot lid van 

de gemeenteraad in Loenen voor de VVD. 

Ik zat in de ouderraad van de CSV en in de 

jeugdcommissie van de tennisclub. Na de CSV 

gingen zowel Anna Lisa als Nick naar het gym-

nasium op het Comenius College. Het was een 

drukke en leuke tijd. Toen Anna Lisa aan haar 

studie rechten in Utrecht begon, besloten we 

om elke twee jaar een verre reis met z’n vieren 

te gaan maken. We maakten een aantal mooie 

reizen naar verschillende landen. Nick ging 

bedrijfswetenschappen aan de VU studeren 

en in een studentenhuis in Utrecht wonen. Hij 

woont en werkt nu in Amsterdam. Annabella: 

“Na haar studie ging Anna Lisa naar Australië 

om voor een NGO in Sydney te werken. 

Helaas werd ze daar ziek en daarom kwam 

ze eind 2007 terug naar Vreeland. In 2009 

bleek het geen MS maar de ziekte van Lyme 

(neuroborreliose) te zijn. Vele behandelingen 

volgden, in Nederland, Duitsland en Amerika. 

Ze heeft veel pijn en ligt het grootste deel van 

de dag uitgeput in bed. We proberen alles om 

haar beter te maken, maar ook financieel is het 

moeilijk omdat er niets wordt vergoed. Maar 

we blijven positief!”

 

Annabella is een moedige en positieve vrouw. 

Ze is niet alleen mantelzorger voor haar doch-

ter, maar ook voor haar Groningse moeder 

van 94 jaar die inmiddels in ´t Kampje woont. 

Verder volgt Annabella cursussen over onder 

andere neurologie en verdiept ze zich in duur-

zaamheid: “Wij zouden graag net als onze bu-

ren onze eigen energie willen opwekken. Niet 

via grote windmolens, maar zonnepanelen en 

waterenergie spreken ons erg aan. Ik denk dat 

dat de toekomst is en ook dat we afstevenen op 

een deelmaatschappij!”

Cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld
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Op vrijdagavond 27 januari draait de japanse 

film ‘An’ in het Filmhuis. An (A Sweet Taste 

of Life) is de nieuwe film van de Japanse re-

gisseur Naomi Kawase geinspireerd door het 

gelijknamige boek van de Japanse schrijver 

Tetsuya Akikawa.

Sentaro runt een bakkerswinkeltje waar hij 

dorayaki verkoopt Japanse pannenkoekjes ge-

vuld met ‘An’, een zoete rodebonenpasta.

Wanneer Tokue, een oude en ietwat spirituele 

vrouw aanbiedt hem te helpen in de keuken, 

accepteert hij dat schoorvoetend. Tokue blijkt

met veel liefde en aandacht overheerlijke ‘An’ 

te kunnen maken. Met dank aan haar geheime 

recept komt de 

kleine bakkerij tot 

bloei en ontstaat 

er een bijzondere 

vriendschap.

De film wordt 

vertoond in het 

gebouw van de 

Vecht & Angstel 

Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loe-

nen aan de Vecht. 

Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 

uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 

om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 

Na afloop is er een hapje en drankje.

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

Ik wens u alle goeds voor 2017! 

Dat u de weg mag vinden naar onze zang/kaart 

en koersbal verenigingen. Zij hebben allemaal 

nieuwe leden nodig om te blijven bestaan!

 Nelly Jilesen
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Iedere maand, doorgaans de derde zondag, 

vindt in het prachtige kerkje van Kortenhoef 

een Nesciolezing plaats met omlijstend con-

cert. Op zondag 19 februari houdt mr. dr. 

Klaas Rozemond, Universitair Hoofddocent 

aan de juridische faculteit van de VU een le-

zing over ‘het Kwaad’. Het concert wordt uit-

gevoerd door Elise Sluiman op (alt)hobo en 

Daniël van der Hoeven op de piano. Aanvang 

11.00 uur, toegang € 10,- incl koffie/thee. Kin-

deren gratis

Op 12 december heeft Joep Orbons wederom 

een geofysisch onderzoek verricht naar de 

fundamenten van kasteel Vredelant. Ditmaal 

met 13 studenten van de HBO opleiding ar-

cheologie van het Saxion in Deventer. Joep 

is docent aan deze opleiding en zoekt ieder 

jaar een locatie waar de studenten een mooi 

veldonderzoek kunnen uitvoeren. Hij dacht 

daarbij als eerste aan Vreeland en na over-

leg met de gemeente kreeg hij groen licht 

om met  zijn studenten aan de slag te gaan. 

Archeologie aan het Saxion in Deventer is 

de enige hbo bachelor opleiding op dit ge-

bied in Nederland en België. Hier worden 

de studenten opgeleid tot rechterhand van 

de masterarcheoloog die afgestudeerd is aan 

de universiteit. ‘Op zoek naar sporen uit het 

verleden’ was de opdracht die Joep aan zijn 

leerlingen meegaf.

Zij moesten een plan van aanpak schrijven 

om vervolgens met moderne (digitale) tech-

nieken het niet zichtbare in kaart te brengen. 

Technieken zoals GPS, electromagnetisch 

onderzoek, weerstandsmetingen en magne-

tometingen zijn instrumenten om de onder-

grondse archeologische resten op te sporen.

Joep haalde de studenten op vanaf het sta-

tion Breukelen en ging vervolgens aan het 

werk op het Sperwerveld. Na enig uitleg 

gingen zij in groepjes aan de slag om hun 

plan van aanpak vorm te geven. De westkant 

van het voormalig kasteel Vreeland werd in 

kaart gebracht en onderzocht (de kant tegen 

de verkeerslichten van de Provinciale weg). 

Juliette Jonker kwam ook even nieuwsgierig 

en als journaliste van de Vreelandbode kij-

ken. Als ambassadrice van de Vecht kun je 

niet ontbreken. Susanne Dix van de gemeen-

te was ook van de partij om de studenten te 

supporten. Er was zelfs een oud-leraar (de 

heer Henk Schaftenaar) die 36 jaar geleden 

hier ook archeologisch onderzoek gedaan 

heeft met een schoolklas. Zij hebben toen 

een week lang op het terrein vertoefd met 

als contactpersoon Jan Aalderink sr (van de 

Vreelandpost). De nieuwe technieken die 

Joep nu gebruikt hadden speciale aandacht 

van deze leraar, hij was best een beetje jaloers 

op de vooruitgang van onderzoekmethoden. 

Kees Beelaerts als bekende Vreelander was 

ook belangstellend en wilde ook wel zijn ar-

chief open stellen voor informatie.

Tussen de middag hebben Jan en Christa 

Niessen erwtensoep met roggebrood en spek 

verzorgd voor de aanwezigen, dit vond gre-

tig aftrek. Enkele passanten vonden het ra-

zend spannend wat er allemaal gaande was. 

Kortom: genoeg belangstelling van de lokale 

bevolking. De leerlingen hebben na grondig 

onderzoek de gegevens verzameld en zullen 

dit op school verder uitwerken om vervol-

gens door Joep beoordeeld te worden. Met 

Joep als leraar zal dit wel goed komen.

Na een leerzame dag bracht Joep zijn stu-

denten weer naar Breukelen en ging hij zelf 

weer naar Maastricht om van zijn rust te ge-

nieten, een hele dag in touw met de jeugd 

is tenslotte best vermoeiend. Hoop dat de 

‘extra’ onderzoeken nieuwe feiten aan het 

licht zullen brengen waar de leerlingen een 

mooi werkstuk aan hebben en de gemeente 

en de Vreelanders een stapje verder brengen 

in hun geschiedenis. Tenslotte is er geen toe-

komst zonder verleden.

Jan Niessen

Lezers schrijven  

Op zoek naar kasteel Vredelant

Filmhuis Loenen

Nesciolezing  in Kortenhoef
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Maandag tot en met donderdag:

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

14 januari 2017

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

De EHBO afdeling Vreeland gaat in 2017 re-

animatiecursussen verzorgen.

De cursus wordt gegeven volgens de voor-

schriften van de Nederlandse Reanimatie 

Raad (NRR) en onze instructeur is NRR-

gecertificeerd. Een cursus bestaat uit 2 les-

avonden van 2 uur, en kost € 37,50. Het 

maximaal aantal deelnemers bij één cursus is 

6 personen.  De cursus van januari en febru-

ari is vol. Er staat een cursus gepland voor 

donderdagavond 16 maart en 23 maart 2017, 

hier zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. Som-

mige ziektekostenverzekeraars vergoeden 

(een deel van) de kosten. Informeer hiernaar 

bij uw verzekeraar. Bent u geïnteresseerd kijk 

dan op de web-site: www.ehbo-vreeland.nl, 

voor een aanmeldingsformulier. Hebt u vra-

gen dan kunt u contact opnemen met Vin-

cent Stapper 06-4284-6913 of Elly Schot, tel. 

0294-234508. 

Reanimatiecursus in Vreeland

Boekbespreking door Marlies Cordia

Ali Smith: ‘Als niet dan zou’

Wat een vrolijk makend boek! De rare titel 

“Als niet dan zou” doet volledig recht aan het 

springerige karakter van dit verhaal. De vier 

woorden zijn ieder het eerste woord van een 

van de vier delen. Het hoofdverhaal waar alles 

omheen draait is al zo bizar. Een stel, dat gere-

geld etentjes houdt met een paar vrienden en 

daarvan afgeleide personen, heeft weer zo’n ge-

zellig diner. Eén van de gasten, Miles Garth, al-

leraardigst en voorkomend, gaat na het hoofd-

gerecht, voor het toetje, naar boven en blijkt 

zich opgesloten te hebben in de logeerkamer. 

En komt daar niet meer uit. Maandenlang.  

Wie hij is en waarom hij dat doet, we komen er 

niet achter.  In de vier delen is telkens iemand 

aan het woord die hem direct of zijdelings 

kent.  Het gebeurt allemaal in Greenwich, waar 

de nul meridiaan loopt en waar ons besef van 

tijd, onze uur-indeling wordt vastgelegd. Die 

nul meridiaan en alles daarom heen zijn een 

belangrijk onderdeel van het geheel. Het eerste 

verhaal wordt door Anna verteld, die door de 

wanhopige gastvrouw is gevraagd te komen 

om haar licht op de zaak te werpen. Maar 

meer, dan dat ze hem toen ze 17 waren ont-

moet heeft op een gezamenlijke jeugdreis door 

Europa weet ze niet. Dan in deel twee komt 

Mark aan het woord, de man die hem in een 

opwelling meegenomen heeft naar het etentje. 

Mark verzinkt in allerlei jeugdherinneringen, 

waar bij hij geplaagd wordt door zijn vroeg ge-

storven moeder, die allerlei sinterklaasrijmpjes 

over hem uitstort.  Behalve dat zijn gedachten 

veel bij het roemruchte diner zijn, springt hij 

terug in de tijd. En 

dat levert verrassende 

zinnen op: “ De man 

heet Raymond. Hij is 

tamelijk oud, een jaar 

of twintig”. Daardoor 

weet je meteen weer 

dat je ineens in een 

jeugdherinnering zit, 

en die mij nogal aan 

het lachen maakte. 

Het gaat dus ook heel 

erg over taal en Ali Smith is daar virtuoos 

in. In het derde deel leven we met een oude 

vrouw mee, die haar taal voor een deel kwijt 

is, ze kan niet zeggen wat ze bedoelt, er komt 

iets heel anders uit haar mond. Haar connec-

tie met Miles is dat hij een vriendje was van 

haar jong gestorven dochter en dat de dochter 

van de gastvrouw haar opzoekt en ontvoert uit 

het verzorgingshuis, waar ze niet wil zijn. Het 

laatste deel is van het zeer talige en intelligente 

dochtertje Brooke, van een stel, dat ook aan 

tafel zat. Zij spijbelt een dagje en kijkt op haar 

manier aan tegen de mediagekte en mensen-

menigte die zich heeft samengepakt rond het 

huis met de man in de logeerkamer. Ik kreeg 

gaande weg een groeiende bewondering voor 

de vertalers die er in geslaagd zijn een spranke-

lend verhaal van al dit gespring door woorden 

en tijd te maken. Je moet wel moeite doen om 

in dit verhaal te komen, maar je krijgt er een 

heleboel voor terug. Mooie woorden, zegswij-

zen en een ongelooflijk goed humeur.

Tijdens de STERRENmaand in het feestjaar in 

2015 zijn er allerlei workshops georganiseerd 

en met heel veel enthousiasme bezocht. En er 

blijven vragen komen om een vervolg daarop.

Liesbeth Romeijn organiseert nu de volgende 

workshop;

Zaterdag 11 februari 2017
11.00 tot 16.00 uur

Workshop werken op papier
(met droge technieken zoals houtskool, krijt 

en pastel).

Deze workshop vind plaats in CSV de Ridder-

hof in het dorp. De kosten zijn € 60,-

inclusief materiaal, koffie, thee en een vegeta-

rische lunch. (de workshop gaat door bij vol-

doende aanmeldingen). Je hoeft geen ervaring 

te hebben om mee te doen! Nieuwsgierigheid 

en enthousiasme zijn genoeg. Voor iedereen 

vanaf 16 jaar. Bij voldoende interesse gaat 

Liesbeth wekelijkse lesblokken organiseren.

Wil je je opgeven voor de workshop, heb 

je interesse in de wekelijkse lessen of wil je 

meer informatie? Neem dan contact op via 

de mail: liesbeth.romeijn@planet.nl, of bel 06 

12460764.

PS: Wil je een voorproefje? Op zondagmiddag 

29 januari geeft Liesbeth van 15 uur tot 17 uur  

voor Sterren van Vreeland een creatieve mid-

dag in het Dorpshuis. Een inspirerende korte 

kennismaking! 

Meer info: www.sterrenvanvreeland.nl

Warm aanbevolen door STERREN
van Vreeland
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Tijdelijk moeilijk bereikbaar!!!
Ivm renovatie van de “Van Leerbrug”

Geen probleem
Dan komen wij toch naar u toe!!!!!

Geef uw bestelling op via
dagwinkelhageman@live.nl

www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of gewoon via de telefoon

0294-231514

De boodschappen worden dan gewoon
GRATIS thuisbezorgd.

Volg ons op facebook

Voor extra aanbiedingen
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

januari 2017 15 

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

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Op p. las u over de aanvraag van De Nes van 

de status als buurtschap. De buurt is ook echt 

een apart stukje Vreeland, 2 kilometer buiten 

de bebouwde kom gelegen en met een eigen 

cultuur. De bewoners van de Nes wonen op 

woonboten die aan de oever van de Vecht 

liggen, in een halve cirkel om een soort bin-

nenmeer dat door plukjes bomen omzoomd 

wordt. Die plukjes bomen vormen de randen 

van een ooit 14 hectare groot eiland, dat rond 

1629 ontstond toen een scherpe bocht in de 

Vecht werd afgestoken door het graven van 

een vaart. De landtong die vanaf de oostoever 

liep, werd zo doorgestoken waardoor een ei-

land gevormd werd. ‘Nes’ is een ander woord 

voor zo’n landtong, vandaar de naam van dit 

eiland. De Vechtoever waaraan de boten lig-

gen is dus de oude Vecht. De Vecht waarop 

alle boten vandaag de dag rechtdoor richting 

Nederhorst en Nigtevecht varen is een 17de-

eeuwse doorsteek. Die bocht werd afgestoken 

om de reistijd over de Vecht te verkorten. In 

deze periode werd ook het jaagpad langs de 

Vecht aangelegd, een smal pad waarop het 

paard of de mens liep dat de trekschuit voort-

trok, het vervoersmiddel bij uitstek in de 17de 

en 18de eeuw. 

Huys te Nes
Het eiland dat zo ontstond werd in 1633 ge-

kocht door de Amsterdammer Pieter Reaal, 

naar wie het eiland ‘Realeneiland’ werd ge-

noemd. Zijn kleinzoon bouwde hier in 1687-

88 een prachtige buitenplaats, die hij Huys te 

Nigtevecht doopte. Huys te Nes was een ande-

re naam voor deze buitenplaats. Het was een 

heel bijzonder en modern huis met als een van 

de eerste huizen langs de Vecht een drievou-

dige uitgebouwde koepelzaal. Op de prent uit 

1719 is dit huis te zien. Een bruggetje verbond 

het eiland met wat nu de Bergseweg is. In 1827 

is dit huis gesloopt, waarna er in een papierfa-

briek verrees die al na zeven jaar failliet ging. 

In 1927 werd het water eigendom van Provin-

ciale Waterstaat. Deze verkocht een deel voor 

de aanleg Hilversum kanaal. Ballast Nedam 

kocht in 1931 een deel van de Nes en zoog 

zand op voor onder meer de aanleg van het er-

tegenover liggende terrein van de firma Blan-

kevoort. Hierdoor is het eiland grotendeels 

verdwenen en is een meertje ontstaan. De 

restanten van het eiland zijn sinds 1982 van 

Natuurmonumenten. In de jaren’ 70 werden 

illegale bewoonde boten hier door Provincie 

Utrecht naar toe gesleept, als ‘dwanghaven’. 

Later is de situatie gelegaliseerd. Sinds 2000 

is dit gebied in het kader van Restauratieplan 

de Vecht opnieuw ingericht met onder andere 

nieuwe ligplaatsen en een natuurvriendelijke 

oever. En wie weet vinden we hier binnenkort 

een naambord: De Nes. 

J.J. 

Vreeland Vroeger...

De Nes

Vreeland Vroeger...

...en Nu

Op 2 februari vindt voor de elfde keer het 

Festival Poëzie aan de Vecht voor, om 20 uur 

in de Vecht en Angstelkerk in Loenen. Zo’n 

20 dichters uit onze gemeente zullen hier uit 

eigen werk voordragen, waaronder Tjitske 

Jansen en de polderwachter Marcel Bleken-

daal. Het thema is humor, dus dat wordt vast 

lachen! Ook is er muzikale omlijsting van de 

gedichten. 

De avond wordt door Poëzie aan de Vecht 

georganiseerd in het kader van de Nationale 

Poëzieweek van Nederland en Vlaanderen. 

Kijk op www.poezieaandevecht.nl voor meer 

informatie. Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-. 

Festival Poëzie aan de Vecht
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Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteit
voor vast op u
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Veel Vreelanders waren van plan om weer mee 

te doen met de Nieuwjaarsduik op 1 januari. 

Maar helaas, beide duikers waren geblesseerd 

en daarom kon de 

veiligheid in het 

koude water niet 

gegarandeerd wor-

den. De Dorpsraad 

heeft  daarop beslo-

ten de duik dit jaar 

niet te laten door-

gaan. Vier dappere 

dodo’s doken als-

nog het water in, 

de rest van de Vreelanders warmde zich bij 

een groot vuur. Met erwtensoep en glühwein 

werd het toch nog gezellig! M.S.

16 januari 2017

Nieuwjaarsduik op de dijk gevierd

Elders in deze Vreelandbode las u al over het 

Charitydiner voor de stichting KinderKanker 

(KiKA).  Bijzonder is dat ook veel andere ini-

tiatieven zich inzetten voor deze stichting. 

Zo zamelden VHG-hoveniers in de actie 

‘snoeien voor leven’. taxussnoeisel in, vol-

doende voor 255 chemobehandelingen. De 

opbrengst hiervan was € 7677,- dat onlangs 

overhandigd werd aan KiKa. De Vreelandse 

hovenier Reinoud Kooijman, de Bomenman, was een van de deelnemers. 

Taxussnoeisel voor KiKa

Welzijn Stichtse Vecht organiseert een groot 

aantal sport- en bewegingsactiviteiten in de 

Gemeente Stichtse Vecht. Het aanbod richt 

zich op volwassenen (jong en oud). Voor ie-

dereen is er een geschikte sportactiviteit te vin-

den, passend bij conditie en mogelijkheden. 

Graag helpen wij u bij het zoeken van de voor 

u meest geschikte activiteit.

Alle activiteiten staan onder leiding van des-

kundige docenten. Wanneer u interesse heeft 

in een sportactiviteit, dan kunt u met een gratis 

proefles meedoen. Zo kunt u kijken of de acti-

viteit echt bij u past. Indien u in het bezit bent 

van een U-pas, dan ontvangt u 50% korting.

Heeft u belangstelling voor een sport- of be-

wegingsactiviteit of heeft u nog vragen, of wilt 

u zich aanmelden? Neem dan contact op met 

Bettina Kok, Buurtsportcoach, 0346-290710 

of stuur een email naar b.kok@welzijnsv.nl.

Sport en bewegen bij Welzijn Stichtse Vecht 

Sinds een paar maanden zijn enkele graafma-

chines vanaf 7 uur ’s ochtends hard in de weer 

met het uitgraven van de nieuwe haven van 

Vecht en Veld. Het weiland langs de Bergse-

weg dat voor de ijsbaan ligt is inmiddels flink 

uitgediept. De uitgegraven grond wordt ge-

bruikt voor de aanleg van de nieuw te bouwen 

huizen aan de Kleizuwe en om een wal aan te 

leggen om het terrein van Greif. Als de haven 

klaar is zal een doorgang worden gemaakt 

in de Bergseweg om de verbinding tussen de 

Vecht en de haven te maken. Hier overheen 

komt een brug in de Bergseweg. Bijgaande te-

kening laat de voorgestelde eindsituatie zien. 

Voortgang haven Vecht en Veld


