
Wat een feest dat de ijsbaan in het weekend 
van 22 januari open kon, al was het maar voor 
even. Een strakblauwe lucht, lekkere vrieskou 
en een stralende zon nodigden al langer uit tot 
schaatsen, maar het ijs bleek steeds niet dik 
genoeg om de verwachte mensenmenigte te 
dragen. Het bestuur van Ijsclub Voorwaarts 
had wel alles al voorbereid, dus zat zelf ook te 
popelen dat de baan open ging. Het is name-
lijk veel werk voordat de baan open kan, dat 
anders voor niets zou zijn geweest: de baan 

moet worden voorbereid, inkopen gedaan, 
het clubhuisje in orde en verwarmd etc. Dit 
jaar was de toegangs- en parkeersituatie ook 
nog eens anders in verband met het graven 
van de haven. De heer Driessen zorgde voor 
een hele goede oplossing. Op zondag was het 
dan zover, en ging de baan –alleen voor kin-
deren i.v.m. de dikte van het ijs- open. Ook de 
week erna kon er nog twee dagen geschaatst 
worden. Geweldig voor alle schaatsliefheb-
bers en hulde aan Ijsclub Voorwaarts voor 
hun inspanningen. 

Schaatspret op de ijsbaan

Van de redactie

Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 9 • nr 11 • februari 2017 • info@vreelandbode.nl

Na een aantal jaar zachte winters kon er dan de afgelopen maand 
toch geschaatst worden op de ijsbaan. Wat een feest voor veel ijs-
liefhebbers! Geniet nog even na met leuke foto’s. En geniet zeker 
ook na van het verslag van het televisieoptreden van ‘onze’ Aloys 
Hageman, met zijn eigen supermarktsoap. Een mooie actie van 
EditieNL. Veel interviews ook deze maand weer. Sportonder-
neemster Sanne Bernhart vertelt in de rubriek ‘Bedrijvigheid’ over 
haar passie voor een gezond en sportief leven, Gouden Kalfwin-
naar componist Helge Slikker komt aan het woord over zijn eerste 
cd die komende maand uitkomt en de vele activiteiten van Vin-
cent Stapper komen aan bod in de rubriek ‘Dorpsgenoot!’. Het 
‘Aan tafel’ gesprek is deze maand met de familie Stoffels.  Naar 
aanleiding van de landelijke afname van het aantal agrarische 
bedrijven duikt de Vreelandbode in het leven van de Vreelandse 
boeren. De spits wordt afgebeten door Jan en Corrie Meijer van 
Het Hoekerland. Verder memoreren wij het 15-jarig jubileum van 
Fysiopraktijk Vreeland en leest u terugblikken van succesvolle 
Sterren-activiteiten. 
Dit en nog veel meer vindt u in dit februarinummer, 

veel leesplezier! 
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‘Onze eigen’ Aloys Hageman van de Vreeland-
se Dagwinkel was op 1 februari op televisie te 
zien in het RTL-programma EditieNL. Aloys 
speelde de hoofdrol in een door de program-
mamakers van EditieNL verzonnen persifl age 
op Appie tv, het door Albert Heijn onlangs ge-
lanceerde programma op YouTube. 

De kranten stonden al bol van deze nieuwste 
‘actie’ van Nederlands grootste grutter waarin 
medewerkers en klanten een uitgekiend plat-
form krijgen. EditieNL wilde met dit ludieke 

filmpje, als tegenhanger van dit mediageweld, 
de kleine buurtsuper eens in de spotlights zet-
ten. “Met dit filmpje wordt het contrast uit-
vergroot tussen deze machtige supermarktke-
ten en de hardwerkende kleine ondernemer”, 
aldus de programmamedewerker die samen 
met zijn collega de laatste opnames met Aloys 
maakte op de middag voor de uitzending. “Al-
bert Heijn heeft elk jaar tientallen miljoenen 
euro’s als reclamebudget. En dan kan je eigen 
online tv-programma’s maken, zoals Appie 
Today. Maar kleine zelfstandige supermarkt-
jes kunnen dit natuurlijk niet. Wij besloten de 
dorpswinkel in Vreeland te helpen, met een 
eigen soap.” Super-goed gedaan Aloys! 

Deze uitzending gemist? Kijk hier voor de 
herhaling van deze vermakelijke Vreelandse 
supermarkt soap: http://www.rtlnieuws.nl/
editienl/laatste-videos-editienl/supermarkt-
tv. Inmiddels is het filmpje door 10.000 men-
sen bekeken!                                              P.v.d.H.

Aloys in de hoofdrol op TV

www.vreelandbode.nl
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op:
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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 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
17-24 feb. Voorjaarsvakantie CSV Ridderhof
22 febr.  ‘Aan tafel’, De Uitkijk, Loenen
24 febr.  Filmhuis Loenen 20.00 uur
  Vecht & Angstelkerk
28 feb.  Laatste datum inschrijven 
  Vreeland 750-fotoboek
1 mrt.  Opening tentoonstelling
  W.G. van de Hulst,
  Vechtstreekmuseum Maarssen
10-11 mrt. NL Doet
15 maart  Lezing ‘Compassie’, Joke Stapper,  
  Dorpshuis, 19.30 uur
18 maart Galaconcert MV de Vecht, 
  Grote Kerk, 20.00 uur
16/23 mrt. EHBOcursus
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19 febr. dhr. A.J.Treur 10.00 uur
26 febr. ds. M. Sillevis Smit 10.00 uur
5   mrt. dhr. A.J Treur 10.00 uur
12 mrt. dhr. F Flantua 10.00 uur
19 mrt.   ds. C. Boers 10.00 uur
26 mrt. ds. Richtsje Abma 10.00 uur
2 apr . ds. Schorren 10.00 uur

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)
06 37 22 73 41 (Herman Henken)

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

Helaas is ook deze maand ons dorp weer op-
geschrikt door enkele inbraken en zelfs een 
autodiefstal. Van een CSV-schooljuffrouw 
zijn 7 februari de autosleutels uit haar tas ge-
stolen waarna haar auto is ontvreemd. Op 11 
januari werden de bewoners van de boerde-
rij Altoos Dankbaar aan de Nigtevechtseweg 
onaangenaam verrast door insluipers. Om-
wonenden hebben een auto zien wegrijden en 
het kenteken genoteerd, de politie onderzoekt 
momenteel of deze auto inderdaad bij de in-
sluiping was betrokken. De recherche heeft 
in ieder geval wel een aanknopingspunt om 
verder mee te gaan, maar als er nog getuigen 
zijn die iets hebben gezien, hoort de politie dat 
graag! Datzelfde geldt voor de inbraak op de 

Hendrik van Viandenstraat op 5 of 6 februari. 
De inbrekers zijn binnengekomen door een 
deur aan de achterzijde te verbreken. Er zijn 
in elk geval sieraden weggenomen. Ook voor 
deze zaak komt de politie graag in contact met 
getuigen die mogelijk iets hebben gezien. 
Informatie kan worden doorgegeven 
via 0900 - 88 44. 

Maak ook gebruik van de Buurt Whatsapp, 
als u hierbij bent aangesloten. Via deze snelle 
manier kunnen verdachte personen of situ-
aties direct aan de omgeving gecommuni-
ceerd worden. Wilt u zich aansluiten bij de 
Whatsappgroep van uw eigen wijk, neem dan 
contact op met Kim Verhoef, 06-29023365.

Weer inbraken en autodiefstal in Vreeland

Met Hart & Ziel: Grace Inklaar:
“Vluchtelingen hebben vooral aandacht nodig”
Op 7 januari vertrok Grace Inklaar voor een 
week naar een vluchtelingenkamp in Th es-
saloniki. “Ik had een beeld door verhalen en 
de voorlichting van de Stichting Live for Life 
en had het idee dat ik de vluchtelingen moest 
verzorgen. Ik had thermo-ondergoed meege-
nomen en geld ingezameld voor voedsel en 
medicijnen.” Dat was erg nodig, het was vre-
selijk koud.

Eenmaal aangekomen bij het kamp zag Grace 
een grote loods met daarom heen tenten en 
zo’n 20 niet goed functionerende Dixi’s. Er 
was een hek met prikkeldraad om het kamp 
geplaatst en er was een militaire post. “Er 
woonden eerst 490 mensen, nu nog 160. Veel-
al gezinnen met kinderen uit Syrië, die weinig 
zicht op hun toekomst hadden. Ze zaten er 
namelijk al bijna één jaar en hoopten dat ze 
naar Duitsland, Spanje of Nederland konden 
vertrekken. De jonge kinderen dartelden wel 
rond, maar de ouders waren veelal depressief 
en de tieners verveelden zich. Kortom: dat 
voelde somber en zwaar.”

Aandacht en respect
Al snel leerde Grace dat de vluchtelingen 
vooral aandacht en respect nodig hadden. “Na 
11 maanden denk je dat je vergeten bent en op 
hun mobieltjes volgen ze het nieuws waarin ze 
door de media worden gestigmatiseerd als een 
groot probleem. Ik had brieven meegenomen 
van groep 7 van CSV Ridderhof, die vertaald 
waren door de Syrische Abatchi en zijn fami-
lie in Vreeland. De mensen waren verbijsterd. 
Er waren dus wél mensen in Europa die hen 
een warm hart toedroegen. Ik leerde dat je het 
verschil maakt door met hen mee te leven, en 
te tonen dat je hun ellende begrijpt. Het had 
mij ook kunnen overkomen. Het zijn mede-
mensen die heel veel pech hebben. Net als een 
goede vriend die in de shit zit. We communi-
ceerden met kneepjes in de hand, omhelzin-
gen en met onze ogen. Met handen en voeten 
en met google translate. Ik heb niets speciaals 
gedaan, maar toch bleek het heel waardevol. 
Ik kreeg bijvoorbeeld een mailtje van een 
moeder waarin stond ‘je bent het zonlicht in 
mijn leven en ook in dat van mijn kinderen’.”  
Grace veegt weer een traantje weg als ze dit 
vertelt. En ik ook. 

Rent a volunteer! 
Grace vervolgt: “Spullen als kleding en speel-
goed zijn er vaak wel. Het probleem is de 
distributie. Verder hebben de vluchtelingen 
groenten nodig en goede sanitaire voorzie-
ningen. Dat is logistiek best lastig. Dat vraagt 
ervaren vrijwilligers die het overzicht hebben 
en de juiste hulp kunnen bieden. Ik heb gedre-
ven jonge mensen uit Europa ontmoet, die op 
een gegeven moment moesten stoppen omdat 
hun geld op is. Als je met hen praat, willen ze 
veel liever blijven. In gesprek hierover met een 
Deense rot kregen een collega-missielid en ik 
een idee. Het plan is nu om de stichting op te 
richten ‘Rent a volunteer’. Daarbij financiert 
een bedrijf de basisvoorzieningen voor een 
ervaren vrijwilliger die het werk doet. Zo ont-
staat een duurzame inzet van goede hulp en 
geeft het bedrijf invulling aan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. De vrijwilliger 
die ze ondersteunen kunnen ze online volgen. 
Een jongen uit Vreeland heeft aangegeven te 
willen helpen met de site. Zelf ga ik ook één 
vrijwilliger ondersteunen. De stichting die ik 
voor ogen heb, wordt een non profit orga-
nisatie.” Op 7 februari gaat Grace weer naar 
Thessaloniki om deze plannen verder te on-
derbouwen en om te inventariseren waar de 
vrijwilligers behoefte aan hebben. Ze heeft al-
leen maar een grotere drive gekregen om de 
Syriërs te helpen. “Maar ik blijf nuchter. Ik 
heb hier de zorg voor mijn kinderen en mijn 
eigen onderneming. Wat ik kan doen doe ik, 
wat ik niet kan doen laat ik los. Ik kan van 
hieruit vrijwilligers ondersteunen. En daar ga 
ik me nu voor inzetten. Ik houd jullie op de 
hoogte!”                                                             C.L.
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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 
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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

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

 
 

Nog een maandje wach-
ten en dan is het weer zo-
ver. Op 18 maart geeft 
Muziekvereniging De Vecht 
in de grote kerk in Vreeland 
hun jaarlijkse klassieke con-
cert. De deuren van de kerk 
gaan om 19.30 uur open en 
bij binnenkomst wacht u 
een Belgische verrassing. 
Daarmee is het thema van dit 
concert ook duidelijk: België.
Ook dit jaar hebben we weer 
een topmuzikant bereid ge-
vonden om u tijdens dit concert te laten ge-
nieten. Arno Schipdam, solotrombonist van 
het Haags Residentie Orkest, zal de kerk in 
Vreeland tijdens het nummer Colors van Bert 
Appermondt laten genieten van alle kleuren 
die er in de muziek denkbaar zijn. De entree 
bedraagt 12,50 euro voor volwassenen en kin-

deren tot 12 jaar zijn gratis. Bent u een vriend 
van de Vecht? Dan betaalt u 10,00 euro entree. 
Daar de plaatsen in deze mooie kerk beperkt 
zijn, raden we u aan om te reserveren.
Dit kan via reserveren@muziekverenigingde-
vecht.nl. We hopen u op 18 maart a.s. te ver-
welkomen.

Muziekvereniging De Vecht presenteert: 
‘België, de bakermat van de blaasmuziek’

In het STERREN-café van maandag 16 ja-
nuari jl. blikten we allereerst terug op 2016 
in foto’s – zie sterrenvanvreeland.nl-, en 
dankte Anne-Marie Voorhoeve namens 
de werkgroep STERREN, alle STERREN-
dorpsgenoten voor de geweldige inzet. We 
deelden ‘lessen’ voor de toekomst, inspira-
tie en werkten aan plannen. Verschillende 
evenementen herhalen we wegens suc-
ces. Andere krijgen een vervolg, zoals ‘Een 
Vreelander vertelt...’ en het succesvolle 
‘Werelds Eten’ waarover je hiernaast kunt 
lezen. In de Grote Kerk komt in september 
een speciale STERREN-tentoonstelling over 
het werk van Joop Huisstede. Nieuw is een 
pril plan voor (muziek)theater bij huize 
Schoonoord. Met het Dorpshuis als hart van 
onze activiteiten gaat onze aandacht nu ook 
uit naar onze dorpshuisbeheerster. Het grote 
STERREN -project Dorpshuis Metamorfose 

maakt, zoals iedereen zal begrijpen, even 
een pas op de plaats. Daarover, en over de 
STERREN-agenda 2017, berichten we meer 
in de volgende Vreelandbode. We zijn op 
zoek naar activiteiten van, voor en door jon-
geren. Wie wil daarmee met ons aan de slag? 
En wie wil meewerken aan de evenementen 
en communicatie rondom STERREN? Meer 
informatie zie www.sterrenvanvreeland.nl.

STERREN-café zeer geslaagd

Begin jaren tachtig zong ik als tiener mee met 
mijn cassettebandje van Doe Maar: ‘We ko-
men niets te kort we hebben alles; een kind, 
een huis een auto en elkaar. Maar weet je 
lieve schat wat het geval is? Ik zoek iets meer 
ik weet alleen niet waar.’ Ik begreep de tekst, 
maar had geen benul waar het over ging.
Later studeerde ik in Utrecht, ik maakte verre 
reizen en kreeg serieuze verkering. Inmiddels 
woon ik alweer achttien jaar in Vreeland, met 
man en twee dochters, in een rijtjeshuis, op 
een pleintje met een wipkip. Is dit alles? Ja, dit 
is alles en het is prima zo.
Natuurlijk zijn er momenten dat we de stad 
missen. We rijden dan ook regelmatig naar 
ons favoriete restaurant aan de Oudegracht 
in Utrecht, bezoeken bioscopen en theaters 
in Amsterdam en gaan af en toe naar een 
festival. Maar sinds we in 1999 twee doch-
ters kregen, zijn we toch vooral heel blij met 

ons dorp en de prachtige omgeving. Het is 
fantastisch om als kind in Vreeland op te 
groeien. Op bezoek bij de geitenboerderij, 
hutten bouwen in een weiland, zwemmen in 
de Vecht en je verjaardag vieren op boerderij 
Pondarosa. Klinkt vrij ideaal toch?
Het dorp is klein en vertrouwd en er wordt 
veel georganiseerd; van Nieuwjaarsduik 
in de Vecht tot oudhollandse spelletjes op 
Koningsdag; van gezellig dorpsfeest tot 
sfeervolle kerstmarkt bij de pittoreske Van 
Leerbrug.
Jarenlang dachten we: als de kinderen naar 
de middelbare school gaan, verhuizen we 
weer terug naar de stad. Maar ze doen vol-
gend jaar eindexamen op Broklede en we wo-
nen nog steeds in Vreeland. Zij vinden het 
nu natuurlijk verschrikkelijk saai om hier te 
wonen. De stad lonkt… Nog anderhalf jaar 
en dan willen de meiden op kamers. 
En over een jaar of vijftien zoeken ze vast een 
kindvriendelijke buurt, iets met een wipkip 
of zo.

Esther Smid

Blog van de maand
Is dit alles? 
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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STERREN-kookavond smaakt naar meer

In september, tijdens een STERREN-café 
bijeenkomst, werd het idee geboren om 
‘iets’ te organiseren om onze nieuwe Mede 
Vreelanders meer kennis te laten maken met 
de bewoners van ons dorp en de Nederlandse 
taal te oefenen. Al snel vormde zich een 
groepje van 4 Vreelanders die dit plan een 
gezicht gaven.  Het leek ons leuk om een 
avond te organiseren waar we met elkaar zou-
den gaan koken en eten: een ‘Werelds Eten’ 
avond. Zo gezegd zo gedaan. In de maanden 
daarna zijn we enkele keren bij elkaar gaan 
zitten, en samen met Rajeha , Soaud, Nesrin 
en Robel en hun (taal)coaches hebben we ons 
plan verder uitgebouwd. Het werd steeds ver-
trouwder en reuze gezellig! Alle gezinsleden 

werden erbij betrokken. Het resulteerde in 
een super leuke avond in het dorpshuis. Er 
stond een buffet met Syrische en Nederlandse 
gerechten broederlijk naast elkaar. De kinde-
ren speelden en versierden de ruimte. De po-
pulaire Syrische en Eritrese  muziek hebben 
de avond tot een succes gemaakt. We hebben 
met elkaar gedanst onder de bezielende lei-
ding van Aboud!! De woorden ‘gezellig’ en 
‘kletsen’ staan boven in hun vocabulaire.
Het werd een avond om nooit te vergeten en 
naar alle waarschijnlijkheid krijgen we een 
subsidie om nog meer van deze initiatieven 
te ontplooien. Er zijn al heel wat ideeën geop-
perd. Houdt u de STERREN-café avond in de 
gaten als u hieraan mee wil werken. 

VERGADERING, 21 DINER, LUNCH OF PRESENTATIE?
De Nederlanden heeft 2 private dining ruimtes 

voor bijeenkomsten in privé sfeer. Eentje met een 
eigen terras op het zuiden. Denk aan een 21 diner, 
Valentijn, Pasen of elke andere gelegenheid om aan 

te grijpen voor een gezellige middag of avond.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Het Oranje comité is alweer volop bezig met 
de voorbereidingen voor Koningsdag 2017. 
Het thema wordt ‘Vreeland, Waterland’, 
waarbij de prachtige Vecht het middelpunt 
vormt van alle festiviteiten. Heb je ideeën die 
hiermee te maken hebben? Meld je via onze 
website. Het Oranje comité is overigens ook 
op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden om-
dat Olaf, Michael, Martin en Marjan, na 6 
jaar enthousiaste inzet, afscheid nemen van 
het comité. Koningsdag is al jarenlang één 
van de hoogtepunten van het jaar. Dat wil-
len we graag zo houden en daarbij hebben we 

jouw hulp nodig! Meld je aan via 
carole.huntjens@hotmail.com of 
www.koningsdagvreeland.nl. 

ZATERDAG 25 MAART 21.00 uur

LOCAL HOST @ LOKAAL ZUID

GEORGANISEERD DOOR 
DORPSGENOTEN 

FEESTTHEMA: GOUWE OUWE !!

Tekenen met Liesbeth Romeijn
Wat kan een wit vel papier groot zijn. Met 
Liesbeths ideeën tijdens de creatieve middag 
in het Dorpshuis veranderde dat door in twee 
handen een houtskooltje te nemen en daarmee 
het hele papier te vullen. 

Zo krasten even later 8 stukjes houtskool 
over het papier, zonder te weten wat het ging 
worden. “Is er misschien een deel van de te-
kening dat je bijzonder aanspreekt?” vroeg 
Liesbeth de dames die op haar middag waren 
afgekomen, om dat deel vervolgens verder 
uit te werken. Zo ontstonden, nu met pastel 
krijt, kleine gekleurde schone werkjes. Hoe-
wel schòòn, met kríjt? Zelfs met vieze ‘krijt-
handen’ vond iedereen het lekker en leerzaam 
om zo 2 uurtjes te tekenen. Heb je interesse 

in wekelijkse lessen van Liesbeth? Neem dan 
contact op via liesbeth.romeijn@planet.nl, of 
bel 06 12460764.

Oranje Comité zoekt nieuwe leden



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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Hoeveel cliënten er bij in de afgelopen vijft ien 
jaar bij hen voor een behandeling binnen zijn 
geweest weten ze niet precies. Misschien is het 
op te maken uit de administratie die nauwkeu-
rig wordt  bijgehouden, zoals het hoort. 

Deze taak wordt uitgevoerd op de zolderver-
dieping van het pand van Fysiotherapie Vree-
land. Op de Fetha in Vreeland bevindt zich op 
de begane grond het ‘sporthonk’, op de eer-
ste verdieping vinden de fysiotherapeutische 
handelingen plaats. 
Deze week vieren Peter Hobbelink en Franc 
Savelkouls hun 15-jarig jubileum. Franc was 
voor die tijd werkzaam bij de praktijk van 
Delphine Slijper, beter bekend als Boogaard/
Slijper. Een deel van de praktijk was gevestigd 
in Slotzicht aan de Boslaan in Vreeland. De 
praktijk in Vreeland werd aan Franc ter over-
name aangeboden in 2002. Franc was toen wel 
toe aan een nieuwe uitdaging.
Peter Hobbelink werkte meer dan twintig 
jaar in een praktijk in Amsterdam-Noord. De 
heren kenden elkaar van de opleiding Fysio-
therapie en besloten samen verder te gaan. 
Terwijl Peter alle dagen in Vreeland te vinden 
is, werkt Franc drie dagen per week in zijn 
praktijk in het politietrainingscentrum van de 
Eenheid Amsterdam. 
Vincent Heezemans werkt in variabele loon-
dienst in de praktijk in Vreeland en sinds 2014 
ook in de dépendance in Loenen aan de Vecht: 
Match 14. Deze vestiging heeft als specialiteit 
sportmedische begeleiding. Het hoofddoel is 
advies ten aanzien van sportbeoefening en het 
behandelen van sportblessures. 
In de afgelopen vijftien jaar hebben Franc en 
Peter bijna het hele dorp leren kennen. Savel-

kouls: “Dat maakt het zo interessant. Daarbij 
komt ook nog dat het allemaal mensen zijn 
met verschillende aandoeningen.” Het over-
grote deel van de behandelingen vindt plaats 
bij de oudere inwoners van het dorp en de 
omgeving. Sportende jongeren melden zich 
vooral na sportblessures. 
Peter Hobbelink: “We zijn steeds meer bezig 
als oefentherapeut en we hebben in de loop 
van de jaren een coachende rol gekregen in 
plaats van alleen maar uitvoerend bezig te zijn. 
Daar springen we op in door sportfaciliteiten 
te bieden. Door veel scholing te volgen blijven 
we constant onze kennis vernieuwen en uit-
breiden.” Naast de drukke werkzaamheden 
is er gelukkig ook nog vrije tijd. Dan nemen 
Peter of Franc graag hun gezamenlijk aange-
schafte campertje mee voor een reis naar het 
buitenland. Verder houden beiden van lekker 
eten en drinken. Dat komt goed uit, want net 
op het moment dat de praktijk voor het week-
end gesloten gaat worden komt er een groep 
trouwe sporters binnen om de heren ieder een 
jubileumcadeau te overhandigen: drankjes en 
hapjes afkomstig uit de Vechtstreek.

Joke Stapper

15 jaar Fysio Vreeland

De Vreelandbode

Het Bestuur van DOS Vreeland is de afgelo-
pen tijd versterkt met Kathleen Morel als tech-
nisch leider, waarmee zij zorgt dat de trainers 
hun werk goed kunnen doen, door de afstem-
ming met en tussen trainers te faciliteren. Ook 
heeft Liesbeth Beukeboom de ledenadminis-
tratie overgenomen van Astrid Zeldenrijk, die 
haar rol in het Bestuur bij de komende ALV 
gaat neerleggen. Om de schwung erin te hou-
den, is er meer versterking en vernieuwing 
nodig. De nood is het hoogst bij de volgende 
twee cruciale rollen:

De Penningmeester:
-  opmaken van facturen en incasso van de 

halfjaarlijkse contributie
- uitbetaling vrijwilligersbijdrage aan trainers
- uitbetaling declaraties en rekeningen
- jaarlijkse opmaak balans en V&W
- subsidie aanvragen met secretaris 
Deze rol wordt nu door Maaike de Boer ge-
daan. Zij heeft ons geholpen de financiën op 
orde te krijgen, maar heeft het te druk met 
haar nieuwe baan en haar gezin.

De Secretaris (inclusief communicatie): 
-  opstellen agenda en notulen van de jaarlijkse 

ALV 
- aanwezig zijn bij en opstellen van de notulen 
van bestuursvergaderingen
-  correspondentie met gemeente, KvK en 

KNGU en doorzetten relevante info naar 
leiding en bestuur

-  beheren van de opmaak van inschrijfformu-
lieren

-  onderhouden Facebook pagina (samen met 
de trainers) 

- bijhouden DOS Vreeland site
-  beheren mailbox info@dosvreeland.nl voor 

vragen van leden
-  per kwartaal een nieuwsbrief met input trai-

ners en bestuurszaken
Deze rol is nu verspreid over Noor (commu-
nicatie) en de rest van het bestuur. 
Omdat we een vereniging zijn, gaat onze 
voorkeur uit naar iemand van de eigen ge-
lederen, dus een lid of ouder van een lid van 
DOS Vreeland zelf. 
Wil jij met ons zorgen dat de vereniging sterk 
en gezond blijft functioneren, schiet dan een 
van ons aan voor meer informatie of meld je 
aan via info@dosvreeland.nl, dan nemen wij 
contact met je op. Ons streven is om deze po-
sities tijdens de komende ALV op 16 maart jl 
te vullen.
Met vriendelijke groet, Grace Inklaar (voorzit-
ter), Kathleen Morel (technisch bestuur), Lies-
beth Beukeboom (ledenadministratie nieuw), 
Astrid Zeldenrijk (ledenadministratie oud), 
Maaike de Boer (penningmeester), Nicoline 
Duijzer (activiteiten), Edith Konings (activi-
teiten), Noor Bruggeman (communicatie).

DOS zoekt bestuursleden 

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

*** ACTIE JANUARI EN FEBRUARI ***

WOENSDAG; Pannenkoek naturel €5,-
Pannenkoek met 2 ingrediënten €7,50

DONDERDAG; Kipsaté €10,-

Als u komt eten belt u ons dan even 0294-231517

WIST U DAT:
Wij buiten pannenkoeken ook andere gerechten hebben

U onze pannenkoeken mee kunt nemen
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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

Boeren hebben het zwaar. De Europese regel-
geving, strenge milieuwetten en een verande-
rend klimaat zijn daar onder meer debet aan. 
Nu blijkt uit recent onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de meeste 
boeren van 55 jaar en ouder geen opvolger 
hebben klaarstaan. Van de 55.000 agrarische 
bedrijven in ons land zijn er ruim 25.000 in 
handen van een 55-plusser. 

Per provincie verschilt deze situatie maar in de 
provincie Utrecht is dit probleem groter dan 
in de rest van het land. Wat is de situatie in 
Vreeland? Kunnen de boeren het hoofd boven 
water houden, welke bedrijven zijn succesvol 
en hoe houden zij hun bedrijf rendabel? De 
komende maanden gaan wij ons hierin verdie-
pen. Deze maand het verhaal van de familie 
Meijer. Op hun Vreelandse bedrijf worden per 
dag 40.000 kippeneieren verwerkt.
Van oudsher zijn er in de buurt van Vreeland 
gemengde boerenbedrijven. Het land was niet 
geschikt voor akkerbouw want de bodem is 
te nat. De boerenbedrijven waren niet groot. 
Meestal had de boer een paar koeien, varkens, 
schapen en kippen.
Jan Meijer (44) en Corrie Meijer-Verschoor 
(38) wonen op hun boerderij ‘t Hoekerland 
aan de Nigtevechtseweg 47. Jan heeft het be-
drijf overgenomen van zijn vader. Hij woont 
met Corrie in het hoofdhuis, een stolpboerde-
rij, die net als de naastgelegen schuur zo’n 150 
jaar oud is. Zijn vader hield koeien en varkens. 
Jan is van de varkens overgestapt op kippen 

en heeft de koeien behouden. “Je moet eigen-
lijk een soort boekhouder zijn want je kunt 
uitrekenen of het houden van varkens voor 
jou goedkoper is dan het houden van kip-
pen.” Voor hij de boerderij overnam had Jan 
een aannemersbedrijf.  Eigenhandig heeft hij 
de twee koeienstallen en de twee kippenschu-
ren gebouwd. Ze houden zo’n tachtig koeien 
(twee keer zoveel als in de tijd van zijn vader) 
en 45.000 kippen die gemiddeld 40.000 eieren 
per dag leggen! Ze runnen het bedrijf met z’n 
tweeën (en af en toe wat extra hulp): Corrie 
zorgt in principe voor de kippen, Jan voor 
de koeien en het onderhoud van het terrein. 
Klein, in de ogen van Jan want ze hebben maar 
zo’n 32,5 ha grasland. Ja, en dan is er natuurlijk 
ook nog de administratie. Geen eenvoudige 
klus want hun winst zit hem voornamelijk in 
de verkoop van eieren zonder tussenhandel. 
In navolging van zijn vader die nog steeds met 
eieren langs de deur gaat, heeft Jan een groot 
aantal bedrijven die direct bij hem afnemen. 
Hun bedrijf is rendabel maar niet vol in pro-
ductie. De koeienstallen zijn maar voor drie-
kwart gevuld. Eerst waren ze gebonden aan het 
melkquotum maar dat is nu vervangen door 
de mestregels: meer koeien mag niet omdat ze 
gebonden zijn aan een mestlimiet.
Volgens Jan zijn de sterkste boerenbedrijven 
de gezinsbedrijven omdat arbeidskracht vaak 
te duur is. Hun bedrijf is rendabel maar dat be-
tekent wel dat Corrie en hij het hele jaar door 
zes dagen per week aan het werk zijn, vele uren 
per dag. Ze zijn nog jong en sterk maar een 
opvolger is niet zomaar gevonden.

M.A.v.S. en R.B.

Agrariërs in zwaar weer, vooral in Utrecht
Hoe is de situatie in Vreeland?

15 maart: lezing Compassie in Vreeland

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

De Vreelandbode

Het is de komende twee maanden interessant 
om de planeet Venus dagelijks in de gaten te 
houden. In februari is de Avondster, in de uren 
na zonsondergang, als een zeer helder hemel-
lichaam boven de westelijke horizon te vinden. 

Doordat Venus dichter bij de zon staat dan de 
Aarde, draait ze sneller om de zon. De Aarde 
heeft hier 365 dagen voor nodig en Venus 
maar 225 dagen. Daardoor haalt Venus, vanaf 
de zon gezien, de Aarde iedere 584 dagen een 
keertje in en dat kun je vanuit Vreeland zien. In 
Februari en Maart lijkt Venus op de zon toe te 
bewegen - ze verdwijnt steeds sneller na zons-
ondergang onder de horizon - totdat ze op 25 
Maart tussen zon en Aarde door beweegt. Ze 
staat dan slechts 42 miljoen kilometer van de 
Aarde en is een paar weken niet meer te zien, 
totdat ze als Ochtendster weer opduikt; ze 
komt nu eerder dan de zon op en met het ver-
strijken van de maanden steeds eerder, totdat 
ze vanuit Vreeland gezien weer op de zon toe 

lijkt te bewegen en er achterlangs gaat. Kijk je 
gedurende deze maanden met een telescoop 
naar Venus, dan kun je zien dat Venus, net 
als de Maan, schijngestaltes vertoont. We zien 
een afnemende Venus (januari t/m maart), 
die verandert in een nieuwe Venus wanneer 
de planeet voorlangs de zon beweegt, en die 
daarna langzaam weer toeneemt en zelfs vol 
kan worden. Een volle Venus staat dus altijd 
verder van de Aarde af, dan een nieuwe Venus. 
Een volle Venus is dus ook duidelijk kleiner 
dan een nieuwe Venus. Dit verklaart waarom 
Venus vanaf de Aarde gezien op dat moment 
niet de grootste helderheid bereikt. De groot-
ste helderheid wordt al bereikt op 17 Februari, 
wanneer slechts een deel van het verlichte op-
pervlak van Venus vanaf de Aarde kan worden 
gezien, maar dat aan de hemel meer oppervlak 
inneemt dan het oppervlak van de volle Venus 
een aantal maanden later, omdat deze dan zo’n 
80 miljoen kilometer verder weg staat. 

H.L.

Hemel boven Vreeland
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Welkom!
Iedereen zou weleens €50 op straat willen vin-
den, maar wat doe je ermee in je droom...? Of 
in het echt? Mag je het van mama of je op-
pas houden? Als jij jouw € 50  verloor hoopte 
je dat het er nog lag... Toch? Wat vind jij? Bij 
de Kinderpost onderzoeken de Razende Re-
porters – ja ja ze zijn weer gesignaleerd - het 
precies! Ze interviewen de komende tijd bij-
zondere mensen met bijzondere vragen : hoe 
maak je de dingen een beetje mooier? En wat 
is eigenlijk ‘elkaar vertrouwen’? Maar wie zijn 
die Razende Reporters eigenlijk? Wie is wie? 
Kun jij het raden? Dit keer ook: Pokamon! 
Misschien heb jij ook een verhaal? Schrijf ons 
dan:  aa.weijschede@wxs.nl 

Kindervraag
♥  Hoe word je een schrijver of schrijfster?
! veel lezen en veel schrijven
! door te schrijven zonder fouten! 
! je verzint een leuk onderwerp 
 en begint gewoon
! door een cursus te doen, 
 zoals scenarioschrijven
! ................................................

Wie zijn… de razende reporters?
1. RARA wie ben ik?? 
Ik ben een meisje en zit in groep 7. Mijn lieve-
lingsvinger is een wijsvinger omdat ik die het 
meest gebruik. Ik ben wel blij met mijn naam 
maar als ik een nieuwe moest kiezen zou ik 
Charlotte kiezen. Als ik 50 euro had, dan zou 
ik heel veel dagboeken kopen! Ik doe weleens 
dingen om de wereld mooier te maken. Wat 
ik dan doe is mensen helpen. Wat ik wil om 
Vreeland mooier te maken is dat de mensen 
naar elkaar luisteren…

2. Hallo ik ben.....?
Hallo lezers, me schrijfersnaam is Lieve. Me 
lievelingsvinger is duim. Als ik een snoepje 
was zou ik zuur willen zijn. Als ik 50 euro 
vindt dan zou ik ‘m mee nemen. Als ik een 
dier zou zijn zou ik een een tijger willen zijn. 
Ik wil dat in Vreeland iedereen iets gaat doen 
voor het goede doel. Ra, ra, wie ben ik??????

3. Wie oh wie zou ik zijn?
Hallo ik ben Amy, dat is mijn schrijversnaam! 
Mijn vraag is: rara wie ben ik? Ik zou graag 
een grotere school willen. Als ik 50 euro had 
dan zou ik de andere 50 euro’s zoeken. Als ik 
een dier was zou ik een olifant zijn! Mijn lie-
velingsvinder is mijn pink. (En dat is een een 
goede aanwijzing, want die ken ik heel goed!)
 
4. Hallo allemaal
Jullie moeten raden wie deze geheime repor-
ter is. Lees maar snel!
Ze is een meisje van 8 jaar. Ze zou wel Sofie 
willen heten. Ze heft 5 lievelingsvingers en 
daar pakt ze weleens een snoepje mee. Een 
lekker zuur snoepje. Als ik 50 euro vindt dan 
koop ik er Lego Frens mee. Ik woont op het 
Maartenplein en heb ik 1 broer. Rrrraaaaarrr-
rraaaa wie is dit meisje?

5. Rara wie ben ik?
Ik ben een meisje en zit in groep 6. Ik ben heel 
blij met mijn naam. Als ik 50 euro zou vinden 
op straat dan zou ik het pakken en mee naar 
huis nemen. Ik vind het leuk om een dier te 
zijn zoals een hertje en ik zou een hertje willen 
zijn want ik vind ze lief. Ik doe dingen die de 
wereld mooier maakt, voor de krant schrijven, 
en om de wereld mooier te maken zou ik de 
oorlog stoppen. Ik ben acht jaar. En dit was 
jullie informatie!

Tekenen. Hij heeft en hekel aan gezond eten. 
Het is......

Doei.

6. Weet je wie ik ben?
Mijn naam is Sophie, mijn pseudoniem. Ik ben 
ook blij met mijn echte naam. Als ik een an-
dere naam had dan zou ik willen heten Jackie 
en als ik een jongen was Piet. Als ik een dier 
was zou ik wel een uil willen zijn omdat een uil 
wijs is en omdat het mijn lievelingsdier is. ALs 
ik 50 euro gevonden had op straat zou ik er Po-
komon kaarten meek open. Ik doe weleens iets 
wat goed is en dat is minder water gebruiken. 
Ik zou Vreeland mooier maken met een mooie 
Vreelandbode. Weet je wie ik ben?

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

Dit zijn de RaRa Razende Reporters
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Pokamon-kaartjes?
De Pokemonkaarten zijn er weer! Heel de ba-
sisschool is ze aan het verzamelen. Wat zijn 
het?  Kaartjes met een Pokemon er op. Er staat 
ook bij hoe goed hij is. Je kan er ook gevechten 
mee doen.
Waarom zijn ze weer in?
Waarschijnlijk omdat mensen PokemonGo 
zijn gaan maken. Ze zijn ook in elke super-
markt te vinden. Ik spaar ze zelf ook. 

Groetjes van Lola

 ‘gauw kijken, heb je ‘m al?’

HOI! Ik ben de verhaalspin....
en help je om vantevoren te bedenken waar-
over je een verhaal kunt schrijven. Het is leuk 
voor de lezer als de hoofdpersoon iets geks of 
onverwachts mee maakt. Misschien ben jij dat 
wel: de hoofdpersoon. Laat je pen het werk 
maar doen. Die schrijft als vanzelf wat jij be-
dacht hebt. Die verrast jou nog. Veel schrijf-
plezier. Groetjes van de verhaalspin! 

7. Wie oh wie…
Hoi Vreelanders, jullie moeten er achter zien 
te komen wie deze persoon is. 
Ik ben een jongen. Ik zit in groep 7.
Mijn lievelingsvinger is een pink. Oh, wacht! 
Mijn naam is anoniem. En als ik een snoepje 
was zou ik een dropje zijn. Ik ben heel blij met 
mijn eigen naam dus hoef geen andere (schrij-
vers)naam. En als ik een briefje van 50 vindt, 
zou ik het laten liggen. Maar het lijkt me ook 
leuk m een dier te zijn. En welke dan? Een 
panter of een puma. En weet je waarom? Om-
dat hij hard kan rennen. En als ik het in Vree-
land mooier kan maken, dan zou ik grapjes 
maken. En als ik iets kan doen voor de wereld, 
dan zou ik de oorlog laten stoppen… Weet jij 
al wie ik ben?

8. Ra Ra wie ben ik?
Mijn schrijfnaam is Arhgreninja. Ik ben slim 
en dom. En ik zit en slow. En raar, ik ken CSV 
dieren,  ook vliet van Vreeland. Ik ben F of N 
of  L of iemand… ik dans en ik wil een Po-
kemon zijn ook. En ik help kinderen op de 
computer.

9. Hallo!
Mijn schrijfnaam is Bo. Mijn lievelingsvinger 
is mijn ringvinger omdat ik van ringen hou! 
Ik ben niet zo blij met mijn naam. Als ik €50 
op straat zou vinden dan zou ik daarmee met 
mijn zus zussendag doen. Het lijkt me leuk 
om een dier te zijn, het liefst een uil. Ik doe 
weleens iets voor het klimaat, alles wat Vree-
land nodig heeft zou ik doen. Tip: ik ben een 
meisje en woon in de straat waar de huisarts 
woont, tegenover een weiland. Mijn vraag: 
Rara wie ben ik?

Mopje 
Een muis en een olifant willen een winterduik 
nemen in de Vecht. De olifant zegt tegen de 
muis: “kijk, daar is het water!” De muis springt 
er meteen in en komt er gauw weer uit.
Dan zegt de muis tegen de olifant: “nu jij!” 
Even later is de olifant er nog niet in,  dus 
vraagt de muis:”waarom ga je er niet in oli-
fant?”
De olifant zegt:”ik ben bang dat je me er in 
duwt.”
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Welk verhaal schreven wij?
Rara....

Volgende maand zie je van iedereen een foto 
en kun je meteen controleren of je het goed 
had. Dan geven we de oplossing!
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‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’ - 
elke werkdag om 13.50 uur in 
De Nieuws BV én iedere 
vrijdagnacht om 0.00 uur 
op Radio 1. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Met aandacht
wordt alles

mooier!

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

In 1988 kocht Wim Stoffels het binnenvaart-
schip “Elja” met ligplaats in de Nes. Wim (59) 
geboren in Zeeland en getogen in ’t Gooi, 
droomde er van om vrij en buiten te wonen. 
De Elja, in Vreeland en op de Nes, paste pre-
cies in deze droom! Margitta (53),  geboren 
en getogen in Loosdrecht, zag Wim tijdens 
een optreden met zijn Rock ’n Roll band “The 
Koffers” en viel als een blok voor hem; de man 
met gitaar en schip!
In 1990 kwam Margitta bij Wim in de Nes 
wonen. In de beginjaren was het nog pionie-
ren in de Nes. Eigenlijk was het illegaal om er 
te wonen, maar door de gemeente werd het 
gedoogd. Normaal gas, water en licht was er 
in die jaren nog niet. Maar dat maakte de be-
woners creatief! Met water uit een naburige 
pomp werd het reservoir in het schip gevuld, 
licht kregen ze van buren met elektriciteit en ze 
kookten op flessengas.
In 1997 werd hun eerste dochter, Sterre (19) 
geboren en al snel daarna, in 1999, kwam de 
tweeling Rikke en Pepijn (17). Na de geboorte 
van de tweeling werd de Elja te klein en werd 
het tijd voor een woonark. Een betonnen bak 
werd gestort, de Elja werd verkocht en de bouw 
van de ark kon beginnen! De bouw hebben ze 
voor een groot deel zelf en samen met buren 
en vrienden gedaan. Tijdens de bouw woonde 
het jonge gezin in een bungalowtent op de dijk 
met uitzicht op de woonark.
De kinderen vonden het heerlijk om in de 

Nes op te groeien en vliegen nu langzaam 
uit. Sterre is eerstejaars student Fysiotherapie 
in Nijmegen en woont door de week op ka-
mers. Rikke en Pepijn doen nu eindexamen 
op het Roland Holst College in Hilversum en 
verwachten hun diploma wel te halen! Rikke 
wil in september graag aan de studie Bodem, 
Water en Atmosfeer in Wageningen begin-
nen en gaat dan ook op kamers. Pepijn wil 
graag naar het Hout en Meubileringscollege 
in Amsterdam en blijft waarschijnlijk nog wel 
even thuis wonen. Wim en Margitta vinden 
het enerzijds erg jammer dat het op de ark 
langzaam aan stiller wordt, maar genieten ook 
erg van alles wat hun kinderen meemaken. 
Rikke vindt het wel meevallen, want de kin-
deren hebben altijd veel gewerkt en gesport en 
waren daarom veel buiten de deur.
In het dagelijkse leven is Wim technicus 
bij de televisie. Voor onder andere NOS en 
Nieuwsuur maakt hij graphics en teksten die 
voor de kijkers in het beeld zichtbaar zijn. 
Sterre verklapt dat hij op zijn werk een rustige 
man is en dat ie, zelfs na 30 jaar The Koffers, 
nog steeds los gaat op het podium!
Margitta werkt bij een reisorganisatie die rei-
zen plant en boekt voor de media- en televisie-
wereld. Sinds een aantal jaren werkt ze vanuit 
de Nes waar de 1,5 jaar oude hond Sam haar 
gezelschap én bezig houdt. Al een paar keer 
heeft ze deze jonge enthousiasteling uit het 
water of het weiland moeten vissen....       W.T.

“Op een zondagmiddag met koffie en chocoladetaart bij familie Stoffels”

Aan tafel bij....

Vinkeveen heeft sinds kort een échte Broed-
plaats, gevestigd in het voormalige monu-
mentale pand van verpleeghuis Mariaoord. 
Voor Dieuwer Elema was dat dé gelegen-
heid om haar creatieve werkzaamheden uit te 
breiden. “Mijn ruimte thuis werd te klein. In 
Vinkeveen heb ik de beschikking over 20 m2 
op de begane grond, waar ook de bibliotheek 
is gevestigd, net als een koffiebar en flexibele 
werkplekken.”
Dieuwer is enthousiast. In Vinkeveen gaat ze 
op de woensdagmiddagen beginnen met het 
Kinderatelier, uiteraard ook voor de kinderen 
uit Vreeland. Verder komen er workshops 
schilderen voor volwassenen én kunnen er 
creatieve kinderfeestjes georganiseerd wor-
den. Dieuwer legt uit:  “Voor het Kindera-
telier op woensdagmiddag laat ik maximaal 

6 kinderen toe, zodat ik iedereen voldoende 
aandacht kan geven. De kinderfeestjes orga-
niseer ik voor maximaal 8 kinderen. We gaan 
dan boetseren en/of schilderen en maken er 
een gezellige boel van.” Dieuwer benadrukt 
dat haar praktijk aan huis in Vreeland ge-
woon blijft bestaan. Meer informatie over de 
broedplaats én de praktijk van Dieuwer staat 
op deze sites: www.broedplaatsvinkeveen.nl 
en www.creatievetherapiedieuwerelema.nl.

Dieuwer Elema start met creatieve therapie 
en Kinderatelier in Broedplaats Vinkeveen
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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 

Elke week wordt er verder gewerkt om Kyo-
san, de lifestyle en yogaschool in de voorma-
lige Boomgaard in Loenen nog beter te laten 
passen bij de droom van Sanne Bernhart (45). 
Tussen de timmermannen en de massagetafel 
praten we over hoe het zo gekomen is. 

Sanne begon als leerkracht op een Montesso-
ri basisschool. Op haar 28ste heeft ze het roer 
resoluut omgegooid. Ze stopte met lesgeven. 
Sanne werkte een jaar in de horeca, met daar-
naast tijd om veel te sporten en na te denken 
over wat ze verder zou willen. Aangezien ze 
altijd al graag en veel heeft gesport, leek het 
logisch om zich daar verder in te ontwikke-
len. Ze volgde een opleiding sportmassage en 
schreef een bedrijfsplan. De naam Kyosan 
kwam al snel boven: “Het klinkt goed, de 
betekenis is goed en het heeft een verwijzing 
naar mijn naam.” ‘Kyo’ betekent groot in het 
Japans en ‘san’ betekent 3. Dat past goed bij 
de visie van Sanne, alle goede dingen komen 
in drieën. Zoals Kennis – Beheers – Balans: 
“kennis over lifestyle, gezond eten en be-
wegen is nodig om je gezondheid te verbe-
teren. Als je dat weet, kun je veranderingen 
aanbrengen, dat is het beheersen. Daardoor 
kom je meer in balans. Ook Lichaam – Geest 
– Voeding passen bij die visie. En Focus - Fit 
– Food: als je stress voelt kun je je focus, je 
aandacht verleggen. Je kunt je agenda aan-
passen, leren je prioriteiten anders te stellen. 
Door meer te bewegen word je fitter, en op 
het gebied van voeding kun je je gedrag ver-
anderen. Die drie pijlers zijn de basis van je 
gezondheid. Wel belangrijk om daarbij de 4e 
F niet te vergeten: Fun!”
Inmiddels woonde Sanne op Donkervliet in 
Baambrugge, en gaf ze daar in het tuinhuis 
en op zolder massages, meditatieles en bege-
leiding bij fitness. Aanvankelijk gaf iemand 
anders de yogalessen, en toen ze enthousiast 
werd voor poweryoga gaf ze die lessen zelf. 
Vanaf 2006 is het ook mogelijk bootcamp en 
personal training te volgen. 

In september 2016 is Sanne begonnen in 
Loenen, in de voormalige Boomgaard. Het 
gedateerde gebouw kreeg een frisse facelift. 
Bij Lifestyle Loenen zijn groepslessen voor 
verschillende soorten yoga en pilates te vol-
gen. Ook is daar personal training mogelijk, 
sportvasten, sportmassage, en individuele 
begeleiding op gebied van voeding en bewe-
gen. Sanne en haar medewerkers richten zich 
op alle leeftijden. “De ochtenden en avonden 
lopen nu goed, en er is in de middagen nog 
mogelijkheid om groepen te starten, bijvoor-
beeld voor senioren en kinderen.” Sanne is 
flexibel en creatief in het bedenken van nieu-
we mogelijkheden. “Ik verzin graag dingen 
die nog leuker of beter zijn!” Daarnaast volgt 
ze nog steeds opleidingen om zichzelf ver-
der te ontwikkelen. Ze is nu medical lifestyle 
coach. Dat betekent dat ze ook trainingen 
kan geven aan mensen met hart- en vaatziek-
ten, zoals de revalidatie na een hartinfarct. 
Daarbij werkt ze samen met cardiologe Jan-
neke Wittekoek van de HeartLife Klinieken. 
Recent waren Janneke Wittekoek en Sanne te 
zien in het tv-programma “Hoe word ik 100” 
waarbij een groep mensen hun ongezonde 
leefstijl leerde te veranderen. 
Zowel voor zichzelf als voor de mensen die 
bij Sanne komen trainen is de uitspraak van 
Pippi Langkous toepasselijk: “Ik heb het nog 
nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”

M.S. 

Bedrijvigheid:
Sanne Bernhart

“Maak de wereld milder; laten we bij onszelf 
beginnen”.  Op woensdag 15 maart neemt 
Joke Stapper ons in het Dorpshuis van Vree-
land mee op een interactieve lezing. Zij staat 
stil bij de betekenis van compassie en vertelt 
over de drie basissystemen van emotieregu-

latie. Ook verkennen we de 
mogelijkheden tot een com-
passievoller leven. Meer in-
formatie en inschrijven: www.
cursusprojectloenen.nl of bel 0294-232325. 
De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 

Compassie bij Cursusproject

Op woensdag 22 februari is er weer ‘Aan Ta-
fel’, een maaltijd voor alleengaanden in Loe-
nen, Vreeland,  Nieuwersluis  en Loenersloot. 
Iedere alleengaande die het gezellig vindt om 
één keer per maand samen te eten, is van harte 
welkom. 
Tot nu toe behoefden we geen huurprijs te be-
talen voor De Uitkijk. Vanaf nu wordt er, een 
alleszins redelijke, huur in rekening gebracht. 
Dat betekent dat de prijs van 5 euro verhoogd 
wordt tot 6,50 euro per persoon. 
Daarnaast is deze maand nieuw dat iedereen 
zich telefonisch moet opgeven bij Maaike van 

Schaik: 0294 233385  of  06 20091850. Door 
de enorme belangstelling is het verstandig 
als u zich snel opgeeft. Uiteraard hebben de 
mensen die zich deze keer te laat aanmelden 
de volgende keer voorrang.

Gezellige maaltijd voor alleengaanden
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door Connie Lohuis

Vincent Stapper (27)

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 februari 2017

Hij noemt zichzelf een echte oer-Vreelan-
der. Logisch, want Vincents opa was ooit de 
Vreelandse melkboer. Samen met zijn zusje 
Cynthia, en natuurlijk zijn ouders Anja en 
Jacob, groeide hij op in Vreeland. Ging naar 
de openbare school en zat als jongetje al op 
turnen bij DOS. Na de lagere school ging hij 
eerst naar het MBO en later naar het HBO, 
Inholland in Diemen. Beide opleidingen deed 
hij een jaar sneller dan andere studenten. “Als 
ik eenmaal een passie heb dan ga ik ervoor. 
Eigenlijk wilde ik de horeca in, maar op het 
MBO maakte ik al kennis met vakken als sport, 
media, evenementenmarketing en toerisme. 
Die combinatie vond ik geweldig.”

In zijn middelbare schooltijd begon Vincent 
met het geven van gymnastiekles aan kinde-
ren. Ook weer bij DOS natuurlijk, de vereni-
ging die hem ook de benodigde opleidingen 
aanbood. En met die gym- of liever gezegd 
turnlessen is hij nooit meer gestopt. Ook niet 
nu hij werkt als salesmanager en evenemen-
tenorganisator bij Buitenplaats Amerongen, 
een evenementenlocatie voor bedrijven en 
particulieren. “Bij een sollicitatiegesprek geef 
ik altijd aan dat ik op maandag turnles geef, 
en dat graag blijf doen. Tot nu toe zijn mijn 
werkgevers daarmee akkoord gegaan. De uren 
die ik mis, haal ik op zaterdag in.”

Mooie ervaring met Koningin Maxima 
Na zijn studie kwam Vincent eerst terecht bij 
de Stichting Opkikker, voor langdurig zieke 
kinderen. Hij werd teamleider. “We orga-
niseerden evenementen voor deze kinderen 
en hun ouders. Het was een grote club met 
vaste medewerkers en heel veel vrijwilligers. 
Een heftige maar ook superinteressante baan. 
Toen de stichting 20 jaar bestond hebben we 
een heel groot evenement georganiseerd voor 
1200 Opkikkergezinnen. We organiseerden 

een rondvaart door Amsterdam en een bezoek 
aan het Nemo. Ik had een brief naar Koningin 
Maxima gestuurd om te vragen of ze zich aan 
onze stichting wilde verbinden. Zij heeft de 
dag geopend en ook met de zieke kinderen ge-
sproken. Dat was geweldig!” Na twee jaar hield 
Vincent het bij de stichting voor gezien. “Er 
was geen klik en onze werkwijzen sloten niet 
bij elkaar aan. We zijn toen op een open en 
goede manier uit elkaar gegaan.” 

De Vijverlaan 
Inmiddels woont Vincent – tot volle tevre-
denheid – aan de Vijverlaan. “Ik heb hier in 
het dorp een fijne vriendenclub en eens per 
week eten we met elkaar. Uitgaan doen we 
in Amsterdam of Utrecht.” Op zijn werk in 
Amerongen heeft hij het naar zijn zin. Hij 
krijgt veel verantwoordelijkheid en volop uit-
dagingen en de sfeer in het familiebedrijf is 
heel goed. Ooit zou hij een eigen evenemen-
tenbureau op willen zetten, liefst samen met 
een partner in business. En een andere droom 
is een eigen huis aan de Vecht. Ambities hij 
Vincent genoeg! Overigens ook met DOS.  

Turnen is topsport 
Vincent vertelt enthousiast: “Ik ben bij DOS 
gekomen als trainer, omdat Tonny het te druk 
kreeg met al die kleintjes. Nu heb ik Tonny – 
die inmiddels vertrokken is – vervangen en 
ben ik iedere maandag van kwart voor drie tot 
acht uur in de Vreelandse gymzaal te vinden. 
Het is goed dat ik gekwalificeerd trainer ben, 
want turnen heeft een gevaarlijke kant. Er zit-
ten risico’s aan. Ik krijg een kleine vrijwilligers-
vergoeding, maar daar gaat het mij niet om. Ik 
vind het superbelangrijk dat jongeren sporten. 
En neem van mij aan: turnen is een topsport. 
We hebben kinderen uit alle omliggende 
plaatsen, van Weesp tot Breukelen, Loenen 
en Loosdrecht. Ik vraag me wel eens af: ‘waar 
blijven de Vreelandse stoere kinderen?’ Met 
turnen leer je je grenzen te verleggen. Je traint 
snelheid, kracht en lenigheid, ieder op zijn ei-
gen niveau. Ik train nu de recreanten maar ook 
de selectiegroep die uit jongens bestaat. Echt, 
bij alle wedstrijden staan we op het podium 
en hang ik als trainer medailles om. Vorig 
jaar Pinksteren ben ik met de selectiegroep 
vier dagen naar Beekbergen gegaan, waar de 
KNGU een sporthal heeft. Daar hebben we ge-
traind en gekampeerd. In totaal waren er zo’n 
200 jongens tussen de 8 en 18 jaar. We kregen 
ook demonstraties van Olympische sporters. 
Geweldig toch!”

Tot slot doet Vincent nog een oproep! We 
hebben twee vrijwilligers nodig bij DOS, na-
melijk een penningmeester en een secretaris.

‘Als ik ergens passie voor heb, dan ga ik ervoor’
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De kapsters zaten weer met ‘de handen in 
het haar’. Doordat de nagelstudio onlangs is 
gestopt werd er naarstig gezocht naar onder-
nemers die deze ruimte op de markante hoek 
van de Breedstraat en Lindengracht weer in-
vulling konden geven. Dat lijkt deels gelukt, 
maar vooralsnog is er nog altijd ruimte voor 
andere gegadigden.  
Ondernemer Marjolijn, die samen met Jac-
queline Kapsalon Belleza runt vertelt: “Graag 
zouden we weer snel gezellige bedrijvigheid 
zien in deze ruimte die aan onze salon grenst. 
Niet alleen voor onszelf maar ook voor de le-
vendigheid van het dorp.” 
Inmiddels heeft Eras Design, de boutique van 
Conny Eras in Breukelen, al een stukje van 
ruimte, als een soort pop-up store ingericht. 
Marjolijn: “Dat is natuurlijk al heel erg fijn 
maar het is nog niet zeker of dit blijvend is. 

We blijven overal voor openstaan, ook voor 
ondernemers die een gedeelte, of alleen de 
muren als verkoopruimte zouden willen be-
nutten. Uiteraard moet het uiteindelijk we-
derzijds passen, zowel in stijl als in het totaal-
plaatje.” De ruimte meet ongeveer 4 x 5 meter, 
met aan twee zijden grote ramen en heeft een 
semi-eigen ingang.
Interesse? Loop langs of bel met Marjolijn of 
Jacqueline van Belleza haarmode: Breedstraat 
1-3 Vreeland tel: 0294-230028.              P.v.d.H.

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

Hallo Vreelanders, 
Het doet mij/ons goed dat u zo meeleeft met mijn 
ziekte en dat het Dorpshuis “gewoon” doordraait.  
Hartelijk dank hiervoor.
  Groet Nelly
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Helge Slikker presenteert 
zijn eerste solo-album 

Ondernemers gezocht

16 April a.s. presenteert Helge Slikker in de 
Kleine Komedie zijn eerste solo-album ‘Th e 
Days Of Young Petty Davis’. Deze plaat is een 
trip down memory lane waarin Helge de luis-
teraar meeneemt naar de tijd waarin hij als 
jonge jongen luisterde naar de muziek die zijn 
ouders draaiden. 

Zijn associaties met die tijd en de invloeden 
van onder andere Neil Young, Tom Petty en 
Miles Davis brachten een verzameling op-
rechte en tijdloze liedjes voort. Een ode aan 
de onbevangenheid, uitgebracht op vinyl. 
Hoe nostalgisch wil je het hebben? 
In het verleden won Helge al een Gouden 
Kalf voor de filmmuziek van Kauwboy en 
toerde hij samen met Marlijn Weerdenburg 
de wereld rond met de band Miss Molly & 
Me. Hij werkte voor Toneelgroep Oostpool 
en Matzer Theaterproducties en schreef tal-
loze liedjes. De zanger trad nooit zo op de 

voorgrond. Maar 
nu was voor hem 
de tijd rijp om 
‘Helge’ op de 
kaart te zetten. 
En dat voelt be-
vrijdend, zo geeft 
hij aan. “Het voelt weer als toen ik op mijn 
15e zelf liedjes maakte, zonder restricties, ge-
woon mooie dingen laten ontstaan.” En dat 
ging heel voorspoedig, want in no time had 
de zanger een groot aantal liedjes waaruit hij 
kon kiezen voor zijn eerste solo-album.
Helge werd bij het maken van deze plaat niet 
geremd door enige vorm van commerciële 
druk. Het album is dan ook helemaal niet 
gemaakt met als insteek om massaal te ver-
kopen. “Dat is niet relevant”, zo zegt hij, “ik 
wil vooral mooie liedjes maken. En de pla-
tenmaatschappij moet maar bepalen welke 
nummers als single worden uitgebracht.” 
Om zijn nieuw album te promoten geeft de 
zanger vier grote shows met band. Daarvoor 
koos hij podia waar zowel muziek als thea-
ter wordt gemaakt: De Kleine Komedie in 
Amsterdam, De Lieve Vrouw in Amersfoort, 
Theater Walhalla in Rotterdam en Verkade-
fabriek in Den Bosch.
Album Release ‘The Days Of Young Petty 
Davis’ - De Kleine Komedie, Amsterdam - 16 
april 2017 20:15 uur - 
Voor tickets zie helgemusic.com              A.F. 

Op 14 en 15 maart a.s. is er een pop-up sto-
re in de lounge van de Nederlanden. Mooie 
vazen, manden en kussentjes maar ook sie-
raden, shawls en tassen. Leuk geprijsd, voor 
jezelf of om cadeau te doen. Caroline Berends 
en Karin van Dis zijn de initiatiefnemers en 
vertellen graag over hun winkeltje. Caroline: 
“Voor de laatste kerstmarkt hebben Karin en 
ik spulletjes ingekocht voor de kraam en die 
verkochten goed. We hadden eigenlijk wel lol 
in het inkopen en bedenken dus vandaar nu 
deze pop-up store.” Karin vult aan: “Het plan 
is om na deze ronde in maart een tweede keer 

in september te doen en natuurlijk zijn we er 
dan ook bij op de kerstmarkt aan het einde 
van het jaar.” 

Pop-up store bij de Nederlanden
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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 februari 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

Boekbespreking door Marlies Cordia

Margriet de Moor: ‘Van vogels en mensen’
Een gerechtelijke dwaling. Zo kan je het wel 
noemen. De goeiige, lieve Louise Bergman, be-
jaardenverzorgster, wordt op een kwaaie nacht 
van haar bed gelicht op verdenking van moord 
op een van haar cliënten.  En Bruno Mesdag is 
nog wel een van haar favoriete bejaarden, voor 
wie ze graag een extra potje kookt. Maar de ein-
deloze verhoren op het politiebureau maken 
haar murw en om er maar vanaf te zijn bekent 
ze. Haar man, vrachtwagenchauffeur, had al 
een liefje in Roemenië en laat zich van haar 
scheiden. Dochter Marie Lina wordt onder-
gebracht bij familie en houdt een levenslange 
wrok over het gebeurde. Als haar moeder uit 
de gevangenis komt is ze geen schim meer van 
wie ze was. Marie Lina is getrouwd met Rinus 
die als beroep er voor moet zorgen dat er geen 
vogels rond Schiphol zijn die vluchten kunnen 
verstoren. Samen met Marie Lina is hij hele-
maal bezeten van vogels. Ook hun nog jonge 
zoon betrekken ze in hun hartstocht. Intussen 
weten we ook steeds meer van de echte moor-
denaar, de koude pedicure Klazien Wroude.  
Marie Lina gaat haar stalken  en weet haar op 
een dag in Amsterdam bij het Centraal Station 
te treffen en begint een woest gevecht met deze 
vernielster van haar jeugd. Het eindigt ermee 
dat Klazien in de bouwput van de metro valt 
en daardoor komt te overlijden. De wraak is 

volbracht. Ook Marie 
Lina moet de gevange-
nis in, hoewel verzach-
tende omstandigheden 
haar straf beperken. 
Rinus heeft eigenlijk 
altijd geweten dat zijn 
vrouw dit een keer zou 
doen, zonder dat ze het 
er over gehad hebben. 
Hij gaat er niet van-
door, zoals haar vader. 
Het is een liefdevol huwelijk, dat door niets ka-
pot kan. Over zijn familie kom je als lezer ook 
heel veel te weten, zoals over zijn schoonzusje, 
de Caraibische Hortense, die eerst zijn geliefde 
was en met alle drie de broers een relatie gehad 
heeft, maar het meest nog door haar schoonva-
der aanbeden wordt. Hoewel het een grimmig 
verhaal lijkt, en alle ellende ruimschoots van 
te voren wordt aangekondigd, is alles zo licht 
en liefdevol beschreven, dat je er merkwaardig 
genoeg niet somber van wordt, maar juist heel 
goedgeluimd ten slotte het boek dicht slaat. 
Hoe Marie Lina en Rinus, samen met hun 
zoon een gelukkig gezin vormen, zonder al te 
moeilijk te filosoferen over het hoe en waarom 
van alles, is een stralend voorbeeld, dat je niet 
in al te veel romans toelacht.

Op vrijdagavond 24 februari draait de Zweed-
se film ‘Een man die Ove heet’ in het Filmhuis. 
Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt Saab. 
Mensen noemen hem ‘de bittere buurman’. 
Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een 
beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een 
glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet 
mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn 
onmiddellijke omgeving, in de wijk waarin hij 
woont. Hij en zijn vrouw Sonja waren de eer-
ste bewoners, samen met hun vrienden Rune 
en Anita.
Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje 
in zijn buurt. Hij verzet fietsen, controleert 
de inhoud van afvalbakken, ook al is hij al ja-
ren geen voorzitter meer van de buurtbewo-
nersgroep. Maar achter deze pedante facade 
schuilt een verhaal, een verdrietig verhaal.
Als de pas gearriveerde nieuwe overburen 

op een ochtend 
per ongeluk zijn 
brievenbus plet-
ten, vormt dat het 
begin van een ko-
misch en hartver-
warmend verhaal 
over onverwachte 
vriendschap, on-
gekamde katten 
en de kunst van 
het achteruitrijden met een caravan.
De film wordt vertoond in het gebouw van de 
Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraatweg 139 te 
Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, 
de film start om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje 
en drankje.

Filmhuis Loenen

Vanaf 1 maart tot en met 22 december 2017 
zal het Vechtstreekmuseum te Maarssen 
aandacht besteden aan de bekende en multi-
getalenteerde ‘Vechtkanter’ Willem G. van 
de Hulst die dit jaar op 4 juni zijn 100e ver-
jaardag gevierd zou hebben. 

Het Vechtstreekmuseum toont met trots de 
schat aan schilderijen, aquarellen, tekeningen 
en beelden die door zijn erven beschikbaar zijn 
gesteld. Gedurende de looptijd van deze bij-
zondere expositie zullen er verschillende acti-
viteiten plaatsvinden in en rond het museum: 
een concert, rondleidingen, georganiseerde 

groepsbezoeken aan het voormalige atelier, 
workshops boet-
seren, lezingen, 
etc.
Tevens bent u 
welkom iedere 
eerste zondag van 
de maand van 
13.00 tot 17.00 
uur in galerie 
‘Atelier Willem 
G. van de Hulst’, 
Stationsweg 10a, 
Nieuwersluis.

Expositie W.G. van de Hulst in Vechtstreekmuseum

WILLEM G. VAN DE HULST
1917 -  2017

EEUWFEEST VAN EEN GEDREVEN 
KUNSTSCHILDER, SCHRIJVER EN BEELDHOUWER

VAN 1 MA ART T/M 22 DECEMBER 2017

D I EPENDA ALSED I JK  19B  3601  GH MA ARSSEN /  PARK  GOU DESTE IN

VechtstreekMUSEUM

www.vechtst reekmuseum.nl

ZOMER (MEI-SEPT) WO T/M ZO 11:00-17:00  OVERIGE MA ANDEN 14:00-17:00
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot zien bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Op deze foto van het telefoonboek van Vree-
land in 1915 zien we dat er toen vijf mensen of 
bedrijven een telefoon hadden in ons dorp. Na 
de uitvinding van de telefoon door Graham 
Bell in 1876 opende in Nederland in 1911 het 
eerste Nederlandse openbare telefoonnetwerk 
in Amsterdam. Er waren 49 abonnees. Direct 
bellen was niet mogelijk, communicatie ver-
liep via een telefoniste in een telefooncentrale. 
Zij verbond beide nummers met een koord, 
een situatie die op sommige plekken tot in de 
jaren ’50 duurde.  In 1915 waren er in Neder-
land inmiddels 75.000 abonnees op het net 
aangesloten. Voor elke telefoonaansluiting 
moest een apart kabelpaar naar de centrale 
gelegd worden. In Vreeland woonden dus vijf 
van de 75.000 abonnees. Voorloper was hotel 
De Nederlanden met telefoonnummer 1. De 
bijna-buurman, sierkunstenaar Lion Cachet 
die op Schoonoord woonde, had nummer 2 
en H. Vöge van kwekerij Flora et Pomona op 
de Nigtevechtseweg nummer 3. Om fruithan-
del Griffioen te bereiken vroeg men nummer 
4 aan, de heer Paddenburg van Ooftoord aan 
de Raadhuislaan nummer 5 en de boterfa-
briek Milka aan de Bergseweg nummer 7. Op 
Lion Cachet na hadden dus alleen bedrijven 

een telefoon. Wilden andere mensen bellen 
moesten zij naar de openbare spreekcel in het 
hulptelegraafkantoor. Waar zich dat toen be-
vond is mij niet bekend. Vanaf de jaren dertig 
was het postkantoor gevestigd in Vossenlaan 
14, waarschijnlijk was de telefooncel hier toen 
ook naar toe verplaatst. In de jaren ’70 stond 
een openbare telefooncel naast de muziektent 
op de Lindengracht. 

Jarenlang werd in de gemeente Loenen een 
telefoonboekje verspreid, waar zowel op adres 
als op naam inwoners en hun telefoonnum-
mer te vinden waren. Waarschijnlijk gebrui-
ken vele Vreelanders dit nog steeds, al is het 
laatste boekje zeker acht jaar geleden uitge-
komen. Tegenwoordig krijgt men nog de ge-
wone telefoongids in de bus maar de meeste 
mensen zullen een nummer opzoeken via 
internet. Met de opkomst van de mobiele te-
lefonie neemt het aantal vaste aansluitingen af 
omdat niet iedereen twee keer abonnements-
geld wil betalen. Is het niet apart dat er geen 
telefoonboek is voor mobiele nummers? Aan 
de andere kant biedt dit ook enige privacy, 
want men is zo niet meer vindbaar in het tele-
foonboek.                J.J. 

Vreeland Vroeger...

Het telefoonboek

Vreeland Vroeger...

...en Nu

In de wintermaanden, met neerslag en glad-
heid, is het makkelijk om kant en klare (vries-
verse) maaltijden thuis bezorgd te krijgen. U 
hoeft er de deur niet voor uit. Welzijn Stichtse 
Vecht bezorgt in de Gemeente Stichtse Vecht 
vries-verse maaltijden bij mensen met een be-
perking, langdurig zieken, mantelzorgers en/
of  voor degenen die geen tijd hebben om te 
koken. De maaltijdkeuze is zeer ruim en ge-
varieerd, van reguliere maaltijden tot gluten-
vrij, natriumarm of vegetarisch. De maaltij-
den kosten 5,00 euro per stuk en zijn verpakt 
per zes maaltijden in een doos. De maaltijden 
kunnen in het vriesvak bewaard worden en 
zijn lang houdbaar. Even opwarmen in de 
magnetron of oven en u heeft een heerlijke 
maaltijd op tafel.

Wilt u eerst proeven? Bestel dan een intro-
ductiepakket met zes maaltijden voor de prijs 
van vier (20,00 euro). U bent niet verplicht 
om wekelijks te bestellen. Voor meer infor-
matie, kunt u contact opnemen met Welzijn 
Stichtse Vecht en vragen naar Bettina Kok, 
0346 290710.

Maaltijdservice van Welzijn Stichtse Vecht
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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

Onlangs is een grote groene elektriciteitskast 
geplaatst op de hoek met de Van Leerbrug 
en de zuider Voorstraat. Voor iedereen was 
de plaatsing van deze grote kast, die ook nog 
eens het zicht op de bocht wegneemt, een 
complete verrassing. Navraag bij een van de 
monteurs leverde het antwoord op dat de 
kast nodig is voor het nieuwe systeem van de 
brugbediening. De redactie heeft nadere in-
lichtingen ingewonnen bij de gemeente maar 

heeft bij het ter perse gaan van dit nummer 
nog geen reactie ontvangen. Wordt vervolgd. 

16 februari 2017

Elektriciteitskast geplaatst bij de brug

Deze maand is er weer goed werk verricht 
door vrijwillige Vreelanders. Op initiatief 
van de werkgroep ‘Aangezicht van Vreeland’ 
is het drassige en hobbelige Jubileumlaantje 
voorzien van vers grind. Tien dorpsgenoten 
kwamen op een stralende zaterdagmorgen 
bijeen met harken, scheppen en kruiwagens 
om 5 m3 grind te verspreiden over het wan-
delpad. Binnen twee uur was de klus geklaard 
en kon de groep aan de welverdiende koffie 
met taart!

Jubileumlaantje opgeknapt

“Waarom niet dagelijks een klein hoorspel?” 
vroeg Arjan Penders, hoofd Radio 1 zich af. Ja, 
waarom niet? In samenwerking met de Vree-
landse HoorSpelFabriek werd deze nieuwe 
serie, gebaseerd op het succesvolle boek van 
Jonas Jonasson, ‘De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween’, voortvarend ontwik-
keld. Geen hoorspel volgens oud recept, maar 
vermengd met authentieke geluidsfragmenten 
passend bij de grote stappen die het verhaal 
zet door de geschiedenis van de 20e eeuw. Met 
muziek en geluidseff ecten die het explosieve 
verhaal eer aan doen.

In het hoorspel zijn zo’n honderd acteurs te 
horen. Een groot deel van de cast stamt uit 
het reguliere toneelaanbod, fantastische ac-
teurs als Lies Visschedijk, Stefan de Walle en 
Jeroen Spitzenberger. Daarnaast een deel uit 
de wereld van televisie, cabaret en musical, 
zoals Niels van der Laan en Jeroen Woe, be-
kend van ‘De Kwis’, of mensen die bekend 
zijn uit een heel andere wereld, zoals Job Co-
hen, Clairy Polak, Martin Gaus of Charles 
Groenhuijsen. Met Erik van Muiswinkel en 
Joop Keesmaat in de verschillende levensfa-
ses van de 100-jarige. 
Het hoorspel is een wel heel aantrekkelijke 
bewerking door de jonge schrijvers Eva 
Gouda en Koen Caris, waarin acteurs on-
verwachts uitbarsten in een opera aria of een 
absurd close harmonylied. De regie was in 

handen van Marlies Cordia en Vibeke von 
Saher. Karin van Dis deed de productie. 
Maandag 30 januari jl. was de feestelijke pre-
mière van de eerste aflevering. Het hoorspel 
kreeg veel aandacht in de media. Zo was Erik 
van Muiswinkel bij Eva Jinek en Marlies bij 
‘Hallo Nederland’. De links naar deze uitzen-
dingen staan op de site van de Hoorspelfa-
briek, www.hoorspelfabriek.nl. 
‘De 100-jarige man die uit het raam klom en 
verdween’ - 134-delige hoorspelserie, elke 
werkdag om 12.50 uur in De Nieuws BV én 
iedere vrijdagnacht om 0.00 uur op Radio 1. 

Aan de linkerzijde bewerkers en scenaristen 
Koen Caris en Eva Gouda, daarnaast regis-
seurs en grand dames van de Hoorspelfabriek 
Marlies Cordia en Vibeke von Saher, met 
tussen hen in producer Karin van Dis. Op de 
schouder gezien eindredacteur Radio 1 van 
BNN-VARA Arjan Penders.

Vreeland hoorspel dagelijks op Radio 1

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 �

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.

Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina 
en www.bedandbreakfast.nl

  
Voorjaar!Voorjaar!


