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Februari een ‘slaperige’ maand? Wij dachten het niet! Terwijl de 

Chinezen hun jaar van het varken inluiden hebben wij hier in ons 

‘kneuterige’ kikkerlandje genoeg om over te ‘knorren’*. In Vree-

land ‘sputteren’* we verder met de plannen voor de N201, maar er 

is na 10 jaar wel helderheid over de parkeerplaatsen op het Sper-

werveld. En als bewoners onder zeespiegelniveau gaan wij onze 

stem toch wel laten gelden bij de komende waterschapverkiezin-

gen en niet naderhand lopen ‘morren’*? Nico de Jong maar ook de 

rubriek ‘vroeger en nu’ kan hierbij misschien een beetje helpen? 

Verder ‘babbelen’* met dorpsgenoot Marcel Verhoef en oude en 

nieuwe buren Ilonka en Jasper. Heleen Kouwenhoven vertrekt tij-

delijk terwijl Peter Prommel Podium Vreemdland in Sprookjes-

sferen zet. Helaas moesten we afscheid nemen van ‘onze’ Cor van 

voormalig Taveerne de Vecht en voormalig wethouder Jaap Ver-

kroost die beiden veel voor Vreeland hebben betekend. Annelies 

Weijschedé is nog lang niet ‘uitgeraasd’* maar vond het toch wel 

tijd worden om echt te stoppen met de ‘razende reporters’. Dank 

voor jullie enorme inzet! Dikke ‘knuffen’* van de redactie!

* = betekenissen van ‘knorren’
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Na meer dan 10 jaar praten is de Dorpsraad 
verheugd te kunnen melden dat er nu echt ge-
werkt gaat worden aan ons plan voor parkeer-
plaatsen aan de rand van het Sperwerveld. In 
overleg met de Dorpsraad en omwonenden 
heeft de gemeente besloten dat er een plan 
wordt uitgewerkt voor 30 parkeerplaatsen 
aan de kant van de Raadhuislaan.

De plaatsen moeten meteen bij binnenkomst 

met de auto vanaf de Raadhuislaan op het veld 

aan de rechterkant komen, zoals op de platte-

grond te zien is. Daardoor kan het veld verder 

helemaal open blijven. Er kan dan bijvoor-

beeld een wandelpad om de contouren van 

het voormalige kasteel worden aangelegd. En 

misschien een kleine boomgaard bij de bun-

ker aan de kant van de Kleizuwe. Dat is nog 

nader in te vullen. De Dorpsraad hoopt van 

harte dat dit plan nu ook echt snel gerealiseerd 

gaat worden zodat het parkeerprobleem in het 

oude dorp eindelijk wordt opgelost en het on-

derwerp na 10 jaar van onze agenda af kan.

Ledenvergadering
En alvast een datum voor in de agen-

da’s: donderdag 4 april is de Algemene 

Ledenvergadering in het Dorpshuis. 

Onduidelijkheid over de N201
Ook na de vergadering van Provinciale Staten 

28 januari jl. blijft er veel onduidelijkheid 

over de plannen rond de N201 bij Vreeland. 

Lees erover op pagina 3.

Doorbraak over parkeerplaatsen 
bij Sperwerveld

Druk bezocht afscheid van Cor Ledder
Grote drukte in het Dorpshuis op 
28 januari, waar veel (oud)Vreelan-
ders elkaar zagen en herinneringen 
ophaalden bij het afscheid van Cor 
Ledder, die op 23 januari op 75-ja-
rige leeftijd is overleden. 

Cor, bij de oudere Vreelanders ook 

wel bekend als ‘de Doffer’ was een 

icoon in Vreeland. Maar liefst 36 jaar 

stond hij achter de bar van zijn café 

Taveerne de Vecht. “Cor had twee 

passies, voetbal en wielrennen”, aldus 

goede bekende Jan Hos. “Hij heeft tot 

medio jaren ‘90 de wielerronde van 

Vreeland georganiseerd, in totaal 24 

keer. Hij zorgde zelf voor sponsors, hij ging 

alle bedrijven in de omgeving af en vroeg een 

bijdrage in ruil voor een advertentie in het 

programmaboekje zodat hij de top van de 

amateurwielerwereld aan de start kon krijgen. 

Bij de jubileumronde in 2015 mocht hij als 

eerbetoon aan hen ook het startschot geven bij 

de ronde van de oud-profs. En hij organiseer-

de ook elk jaar een Tour de France Toto; het 

vermaarde Cor Toerspel had ook in 2018 nog 

meer dan 100 deelnemers.” In 2010 is Cor ge-

stopt met zijn taveerne De Vecht, waarna Paul 

Zuidervaart de zaak overnam. “Het werd alle-

maal wat minder”, aldus Cor bij zijn afscheid. 

Nog jarenlang was hij wel te vinden achter de 

tap bij Koningsdag of bij de Haringpartij. De 

crematie van Cor had voorafgaand aan de bij-

eenkomst in besloten kring plaats gevonden. 

Bedankt Cor voor alle gezelligheid die je zo 

lang aan Vreeland hebt gegeven.

0294 746 941

Lees verder op pagina 11
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. 
Maartenplein 11, 3633 EJ Vreeland
Tel.: 0294-231410, bereikbaar ma. t/m vr. van 
8.00- 17.00 uur. Voor acute medische zorg 
tijdens praktijkuren tel.: 0900-1515. Buiten 
openingstijden Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel.: 088-1309600 .
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Apotheek Loenen 
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556 / mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395 / info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
16 feb. Ophalen papier en karton

19 feb. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

24 feb. Podium Vreemdland, 16.00 u. Grote Kerk

26 feb. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

5 maart Buurtkamerpraatje Marlies Cordia, 

 11.00 uur, Dorpshuis

12 mrt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

16 mrt.  Ophalen papier en karton

19 mrt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

4 april. ALV Dorpsraad, Dorpshuis

12 t/m 14 april Musical Vreelands Medisch  

 Centrum
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10 feb.  10.00 uur dhr. Christiaan Boer

17 feb.  10.00 uur pastor Fred Flantua

24 feb. 10.00 uur dhr. Ardin van Mourik

3 mrt.  10.00 uur  ds. van Gilst

10 mrt. 10.00 uur pastor Fred Flantua

17 mrt. 10.00 uur ds. Klaas Vos

Kerkdiensten

10 jaar De Vreelandbode

Gezocht:  leuke, creatieve, enthousiaste 

en grappige kinderen voor de nieuwe re-

dactie van de Kinderpost. Die gaat vanaf 

nu Kids-redactie heten! Hou je van schrij-

ven, tekenen, moppen tappen, of andere 

creatieve dingen? Kijk dan op p. 8 en 9. 

Vechtzooitje

De Hoekermolen bij zonsondergang



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

februari 2019  3 De Vreelandbode 10 jaar

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

De Dorpsraad en partijen in de Provinciale 
Staten hebben veel vragen over wat de plan-
nen voor de N201 voor Vreeland gaan be-
tekenen. Maandag 28 januari vergaderde de 
commissie mobiliteit over het plan van Ge-
deputeerde Staten om de knelpunten op de 
N201 aan te pakken. De Dorpsraad heeft in-
gesproken tijdens die vergadering en weer 
aangegeven dat nog meer overlast voor 
omwonenden van de N201 niet acceptabel 
is. En dat we ons grote zorgen maken over 
de leefbaarheid en de natuur in en rond ons 
dorp als de weg verbreed wordt.

Verbreding en OV
Voor een ingrijpende verbreding 

van de hele weg is geen draagvlak, 

zo bleek tijdens de vergadering. 

Alleen de PVV is voor een vier-

baansweg. Alle andere partijen 

en het provinciebestuur zien dat niet zitten. 

Maar over wat er dan wel moet gebeuren is 

veel onduidelijkheid. 50Plus vroeg de gede-

puteerde nogmaals te kijken naar een tunnel 

bij Vreeland en hoe de inspraak van de be-

woners gewaarborgd wordt. Dat laatste was 

ook voor D’66 een belangrijk punt. Groen 

Links en de Partij voor de Dieren vinden het 

belangrijk dat er ook stukken met een maxi-

mumsnelheid van 60 km/u kunnen blijven 

bestaan. Gedeputeerde Dennis Straat is het 

daarmee eens, dat lijkt ons goed nieuws voor 

Vreeland. Net als het enthousiasme over een 

station bij Loenersloot. Zowel de partijen als 

het provinciebestuur zijn daar voor.

Knelpunten 
Twee van de knelpunten die de provincie wil 

oplossen liggen in Vreeland. De aansluitin-

gen met de Raadhuislaan en met de Singel. 

Ook de aansluiting van de N402 richting 

Loenen wordt gezien als een probleem. Hoe 

die knelpunten gaan worden opgelost is in 

de plannen die nu voorliggen volstrekt on-

duidelijk. De PvdA en de SP vinden, evenals 

de Dorpsraad, dat die plannen eerst verder 

moeten worden uitgewerkt en 

dat er meer garanties moeten 

komen tegen geluidsoverlast en 

voor luchtkwaliteit en de na-

tuur.

Want het plan dat de Provincie 

nu heeft voorgesteld laat ruimte 

om het hele stuk vanaf de A2 tot aan de ro-

tonde naar Nederhorst Den Berg te verbre-

den. Hoewel leefbaarheid en natuur de bo-

ventoon voeren in het voorstel dat er nu ligt, 

moeten we alert blijven op de uitwerking. 

Verbreding bij Vreeland is nog niet van de 

baan. De Dorpsraad heeft daarom ook nog-

maals aangedrongen op meer duidelijkheid 

én grote invloed op die plannen.

Op 18 februari besluit Provinciale Staten of 

het voorstel van het Provinciebestuur om de 

knelpunten aan te pakken verder mag wor-

den uitgewerkt.

Onduidelijkheid over verdere plannen N201

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Podium Vreemdland 
in sprookjes-sferen
Het concert in de Sterrenserie Podium 
Vree(md)land op zondag 24 februari be-
looft spannend en mysterieus te worden. 
Peter Prommel vertelt in ‘Wolkenberg-
sprookjesmuziek’ drie sprookjes afkomstig 
uit Thailand, China en Japan, begeleid door 
bijzondere muziek. Yifan Du (marimba) en 
Marieke Stordiau (fagot) spelen muziek van 
Simon Burgers. Kenmerkend zijn de mys-
terieuze klanken op fagot en marimba en 
diverse oosterse slagwerkinstrumenten. De 
tonale sprookjesachtige muziek van Simon 
Burgers draagt bij aan een oosters gevoel van 
verwondering en verbazing. 

Peter brengt instrumenten mee van zijn reizen 

naar Japan, China en Tibet en vertelt over wat 

hij daar heeft meegemaakt. De sprookjes zijn 

‘de Thaise schilder en de dood’, ‘De dansende 

kraanvogel’ en ‘de Samoerai en de Zenmees-

ter’. Yifan Du, een Chinese ‘rising star’ speelt 

enkele solostukken op marimba. Haar onge-

evenaarde spel zal de kinderen en volwasse-

nen met verbazing laten luisteren. De akoes-

tiek in de Grote Kerk in Vreeland is uitermate 

geschikt voor dit prachtige instrument. 

Peter: “Vroeger hield ik al van sprookjes, en 

na mijn reizen naar Kyoto, Xi’an en Xining 

was die liefde weer helemaal terug. Sprookjes 

en muziek gaan goed samen, zo speelde ik al 

eerder Theo Loevendie’s ‘de nachtegaal’ en 

Strawinsky’s ‘Historie du Soldat’ in Vreeland 

(op de CSV Ridderhof). Het is heerlijk om te 

spelen, te vertellen of naar te luisteren. De mu-

ziek voegt veel toe aan het verhaal, de muziek 

van Burgers volgt de verhaallijn nauwgezet en 

is net filmmuziek. Tja, dat vind ik erg leuk om 

te doen. Ik hoop dat veel mensen komen luis-

teren naar deze wonderlijke klanken en ver-

halen.” Kinderen kunnen zelf een kussentje 

meenemen, dan kunnen ze helemaal vooraan 

zitten en alles goed zien. 

Aanvang 16.00 uur in de Grote Kerk in Vree-

land. Entree € 15,-, incl. drankje na afloop, 

kinderen tot 20 jaar gratis. 
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Bar bistro Paolo’s in Loenen a/d Vecht is alle avonden 
geopend voor o.a. “houtoven” gestookte Pizza’s

Rijksstraatweg 106a,  Loenen aan de Vecht
0294269652, www.bistropaolos.nl

10 jaar De Vreelandbode

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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460
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Woensdag 30 januari jl. 
vond in theater De Dil-
lewijn in Ankeveen de 
eerste try-out plaats van 
AS. Een indrukwekkend 
optreden van dorpsge-
noot en singer-songwri-
ter Helge Slikker en pro-
ducer en muzikant Dave 
Menkehorst. 

Er volgen nog een aantal try-outs door heel 

het land, waarna Helge en Dave beginnen 

aan hun toernee door Nederland. In de show 

neemt Helge het publiek mee op zijn reis 

door het mythische IJsland, waar hij een tijd 

geleden naar toe trok om de hectische wereld 

om zich heen te vergeten. Hier vond hij uit-

eindelijk zijn verbeeldingskracht weer terug. 

Al pratend vertelt Helge over zijn reis en rijgt 

hij liedjes aaneen, die in woord en klank zijn 

emoties verbeelden. Op de achtergrond wordt 

op een enorm scherm een atmosferiche film 

van het IJslandse landschap vertoond, waar 

bergen, ijs, huizen en wegen in elkaar over-

gaan, soms overwoekerd door vulkanische 

lavastromen of wolken as. Een kunstwerk op 

zich. Helge begeleidt zichzelf op de gitaar en 

piano en wordt ter zijde gestaan door Dave, 

die met drum, synthesizer en prachtige stem 

de perfecte begeleiding vormt. Geen won-

der dat Dave veel optreedt met onder andere 

Boudewijn de Groot. AS. is een origineel, 

persoonlijk en prachtig ‘gesammtkunstwerk’, 

dat zeker de moeite waard is om naar te gaan 

kijken en luisteren. De mannen reizen tot en 

met 20 april met hun theatershow door heel 

Nederland, zie www.helgemusic.com voor 

data en theaters. Lekker dichtbij: op 25 febru-

ari treden Helge en Dave op in de Kleine Ko-

medie in Amsterdam.

Helge Slikker op toernee met AS.

Op 22 januari is Jaap Verkroost 

na een kort ziekbed overleden. Als 

voormalig kernwethouder van 

Vreeland is Jaap talloze keren in 

Vreeland geweest. Hij was er altijd 

bij het Brugconcert, de Kerstmarkt 

of Koningsdag, kwam bijna jaar-

lijks bij de start van de jaarlijkse 

opschoondag en was bij alle belang-

rijke evenementen in het Vreeland 

750 jaar. Zo was hij op de opening 

samen met Marc Witteman als ver-

tegenwoordigers van het gemeente-

bestuur -net als alle Vreelanders- in 

historische kleding gehuld, zoals op 

de foto te zien is. Onvoorstelbaar 

dat deze twee bijzondere mannen zo 

kort na elkaar zijn overleden.

Jaap had een brede belangstelling, 

was sociaal betrokken en was een 

verbinder pur-sang die veel betekend heeft 

voor eerst Maarssen, later Stichtse Vecht. Zijn 

initiatieven op sociaal en sportief gebied zijn 

talloos, zijn bestuursfuncties ook. Hij was zeer 

geliefd, daarvan getuigen ook de vele loftui-

tingen in de lokale pers. Zijn naam leeft voort 

in de Jaap Verkroost ijsbaan die jaarlijks bij 

Goudestein staat en in het J.W. Verkroostplein 

bij de Maarsseveense plassen. 

Foto: Annelies Weijschedé

In herinnering: Jaap Verkroost

Jaap Verkroost,  3e van rechts, tijdens jaarlijkse opschoondag.
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LUNCH BIJ DE NEDERLANDEN

In de Lounge serveren wij van 

dinsdag tot en met vrijdag en zondag 

een vis-, vlees- of vegetarische maaltijd salade á 24,50 

inclusief brood, boter en olie.

In het restaurant serveren wij van dinsdag 

tot en met vrijdag en zondag een 

4 gangen lunchmenu du chef á 55,- per persoon.

Wees welkom!

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Hoe houden we het droog?
Waar we waarschijnlijk nauwelijks 

over nadenken, is dat we in een polder 

wonen. Vreeland ligt een paar meter 

onder zeeniveau. Zonder dijken zou-

den we op de eerste verdieping moeten 

gaan wonen. Waterschap Amstel Gooi 

en Vecht (AGV) behartigt onze belan-

gen. Een goede reden om eens met de 

Vreelander Nico de Jong te praten. Hij 

is lid van het Algemeen Bestuur. Water-

schap AGV werkt in delen van Noord 

Holland, Utrecht en een klein stukje 

van Zuid Holland, een gebied waar 1,3 

miljoen mensen wonen. 70.000 hectare 

land met 10.000 hectare water. Het Wa-

terschap maakt beleid over dijken en 

kades, over sluizen en gemalen over het 

zuiveren van water waar voor een deel 

weer drinkwater van gemaakt wordt.  

Waternet is de uitvoerder van al die projecten 

en wordt door het Waterschap aangestuurd.

Koeien aan de pil
Vroeger hield het Waterschap zich vooral be-

zig met de kwantiteit van water. Wat eigenlijk 

zoveel wil zeggen als: ‘Hoe houden we onze 

voeten droog.’ In een land waarvan grote de-

len onder de zeespiegel liggen is de strijd tegen 

het water altijd van groot belang geweest. De 

laatste jaren is daar ook de kwaliteit van het 

water bijgekomen.

Nico geeft een bijzonder voorbeeld: “Toen de 

vrouwen in Nederland massaal de pil gingen 

slikken kwamen die hormonen via het riool 

in het oppervlaktewater terecht. Koeien die 

uit de sloot dronken werden daardoor minder 

snel drachtig.” Nico had daar met zijn beroep 

als inseminator direct mee te maken.

Laat u de kraan lopen tijdens het poetsen?
Er belandt alsmaar meer afval in het water, 

niet alleen medicijnen en niet-afbreekbare 

plastics. De missie van Nico is: “Schoon water 

voor mens en dier. Er moet overal gezwom-

men kunnen worden!!”

Zo kon de City Swim in Amsterdam vorig jaar 

op het laatste moment niet doorgaan omdat 

hevige regenval zorgde voor een overstort van 

het riool. Rioolwater kwam direct in het op-

pervlaktewater, in dit geval de grachten, te-

recht. De gezondheid van de deelnemers zou 

daardoor in gevaar kunnen komen. “Elke dag 

wordt door ons Waterschap zo’n 340 miljoen 

liter water schoongemaakt. Water dat wij ge-

bruiken voor de (af)was, om te douchen en 

om naar de wc te gaan. Het wordt niet alleen 

gezuiverd. Er worden ook grondstoffen uitge-

haald. Van de fosfaat die in onze urine zit en 

die als afvalstof overblijft wordt nu kunstmest 

gemaakt. Ook maken we van slib biogas waar-

mee we elektriciteit opwekken.”

Zuiveren bij de bron van de vervuiling
Nico vertelt over meer innovatieve ontwik-

kelingen van de afgelopen jaren. “Met het 

AMC, een grote medische vervuiler, is een 

systeem bedacht om te scheiden bij de bron. 

Het pharmafilter is ontwikkeld om het water 

van het ziekenhuis al in het ziekenhuis zelf 

te filteren, dus nog voordat het naar het ri-

ool gaat.” Het water in natuurgebieden moet 

aan nog hogere waarden voldoen maar dat 

valt niet altijd mee. Zeven ganzen eten net 

zoveel als één koe en produceren dus ook net 

zoveel uitwerpselen. De boeren mogen maar 

een bepaalde fosfaathoeveelheid kwijt op hun 

land maar strijkt er een kolonie ganzen neer 

dan wordt die norm ver overschreden. Dat 

geldt ook als duizenden ganzen neerstrijken 

in een natuurgebied. Te veel fosfaat komt in 

het oppervlaktewater terecht en dat is slecht 

voor flora en fauna. Natuurlijk, het water in 

de Vecht is veel schoner geworden doordat 

de hele rivier vier jaar lang is gebaggerd. Goed 

voor plant en dier maar er blijft nog veel te 

doen!

U betaalt waterschapsbelasting. Als u wilt 

weten waarvoor kijk dan eens op de heldere 

site van het waterschap AGV. Op 20 maart 

zijn er verkiezingen. Door te stemmen kunt 

u invloed uitoefenen. Er moeten veel keuzes 

worden gemaakt, zeker met het oog op de kli-

maatverandering.                            R.B.

Mees bij de Klimaatmars in Den Haag
Vreelander Mees  (9 jaar, groep 5) was vorige 

week aanwezig bij de klimaatmars georgani-

seerd door Youth for Climate. Hij mocht mee 

van school maar hij moest wel een selfie maken 

op het Malieveld en de vrijdag erop een presen-

tatie geven over de klimaat. Dat vond hij geen 

probleem, want dit onderwerp gaat hem aan 

het hart. Mees: “Ik doe het voor het milieu, het 

leven en voor iedereen. Het was een hele leuke 

ervaring met zoveel kinderen. Zelf douche ik heel 

kort, doe ik altijd het licht uit en zeg ik dat de ver-

warming laag moet. Ook vliegen we heel weinig.”

Nico de Jong en het Waterschap
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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

Familie Vreeland vanuit Amerika
naar Vreeland
Eind januari kreeg Vreeland be-
zoek van de Amerikaanse fami-
lie Vreeland. Marty Vreeland 
uit New Jersey was in Den 
Haag, waar hij als lichttechni-
cus voor Disney moest contro-
leren of het lichtplan van The 
Lion King in het Circustheater 
wel volgens de Disney-normen 
werkte. Zijn vrouw en zoon had 
hij deze keer meegenomen. 

Met de trein en de bus toog de familie naar 

Vreeland, om het dorp van hun familienaam 

met eigen ogen te zien. Op straat vroegen 

zij wie de ‘town-historian’ was, waarna zij 

het nummer kregen van Juliette Jonker. Zij 

heeft het gezin Vreeland ontmoet in het pan-

nenkoekenhuis Noord-Brabant. De familie 

vertelde dat het bij hen in de regio wemelde 

van mensen met de naam Vreeland. Volgens 

Marty trok in de 17de eeuw ene Michiel Jansen 

uit Vreeland naar New Amsterdam (later New 

York genoemd), waar hij als bonthandelaar 

werkzaam was. Doordat hij zaken deed met 

de indianen werd hij op een gegeven moment 

vervolgd, waarna hij naar New Jersey trok en 

zich vestigde. Hij noemde zich ‘van Vreeland’ 

om aan te geven dat hij hier vandaan kwam. 

Dit is verworden tot een familienaam. 

Na een tochtje door Vreeland, waarbij zij met 

de app Google translate de borden van de 

Vroeger en Nu-wandeling in het Engels kon-

den lezen, zijn zij via de molen van Loenen 

(zoonlief wilde erg graag een windmill zien) 

naar station Breukelen gebracht. Terug naar 

Den Haag, maar met een mooie herinnering 

aan ‘hun’ Vreeland rijker.

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

De Dorpskerk in Vreeland is een goede plaats 

voor het geven van concerten, de akoestiek 

is uitstekend. De indeling van de ruimte in 

de kerk is recent aangepast. Een groot nadeel 

voor het geven van concerten is dat het schip 

van de kerk en het koor van elkaar gescheiden 

worden door een hek rond de zogenaamde 

Dooptuin.

Om concerten te organiseren waar meer men-

sen bij aanwezig kunnen zijn, heeft het kerk-

bestuur in samenwerking met Jan Hos van 

Conmedra een constructie ontworpen om de 

twee elementen van het doophek te verplaat-

sen naar de linker en rechter zijkant, naar de 

transepten. Transepten zijn uitbouwen aan de 

linker en rechter kant van de kerk. 

In het eerstvolgende concert van de Sterren 

van Vreeland zal deze nieuwe situatie voor 

alle bezoekers te zien zijn. Wij als kerkbestuur 

hopen hiermee de kerk nog  geschikter te ma-

ken voor concerten en andere uitvoeringen 

voor de inwoners van Vreeland.

Bericht van de Grote of Sint Nicolaaskerk

Annelies Weijschedé was jarenlang een van 

de redactieleden van de Vreelandbode. Toen 

startte ze ook de Razende Reporters, een 

kinder-redactieteam met kinderen van CSV 

Ridderhof. In jaarlijks wisselende samenstel-

lingen maakten zij van februari tot juli met 

veel plezier de Kinderpost. Nu geeft Annelies 

het stokje graag over omdat ze druk is met 

andere leuke dingen. Namens alle (jonge en 

oude) lezers en natuurlijk de redactie van de 

Vreelandbode: Dank je wel Annelies voor 

jouw tomeloze inzet om steeds weer wat moois 

van de Kinderpost te maken.

De Kinderpost maakt plaats voor de Kids-

redactie. Daarover lees je meer op pagina 8.

Dank je wel Annelies!
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02 maart : Sieraden maken
11, 18 febr. en 4 maart: 
Kunst als inspiratiebron B
06, 13, 20 en 27 maart: Werken op papier

De Vreelandbode 10 jaar

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De afgelopen maanden zijn ze al weer 

druk bezig geweest; elke dinsdagavond 

worden er liedjes gezongen en wordt er 

toneel gespeeld. Zijn ze niet bezig met 

zingen en spelen, dan zijn ze wel druk 

met het verzamelen van attributen voor 

het decor, want op de Eerste Hulp van 

het Vreelands Medisch Centrum loopt 

het altijd storm; van zere tenen tot aan 

gestreste patiënten, zolang het maar inte-

ressant genoeg is... Benieuwd wat er nog 

meer gebeurt op zo’n dag in het VMC? 

Zet dan alvast een groot rood kruis in uw agen-

da op vrijdagavond 12 april, zaterdagavond 

13 of zondagmiddag 14 april. Dan zal het stuk 

opgevoerd worden bij Boerderij Landzicht. De 

kaartverkoop start dinsdag 12 maart.

Een korte update vanuit Vreelands 
Medisch Centrum

Bij Frederique...,

Er scharrelt van alles en nog wat door de lommerrijke tuin van kin-
dertherapeute Frederique Olland. Kikkers, eenden, en soms zelfs 
ringslangen weten deze fijne plek aan de Lindengracht te vinden. 
Kater Semmy  probeert er wel eens een muis of mus te vangen   
maar de kippetjes laat hij met rust. Het raamkozijn in de serre, 
waar de knusse praktijk ‘Bij Frederique’ huist, omlijst deze tafere-
len als een levend schilderij.                                               

Er scharrelt van alles en nog wat door de lommerrijke tuin van kin-
dertherapeute Frederique Olland. Kikkers, eenden, en soms zelfs 
ringslangen weten deze fijne plek aan de Lindengracht te vinden. 
Kater Semmy  probeert er wel eens een muis of mus te vangen   
maar de kippetjes laat hij met rust. Het raamkozijn in de serre, 
waar de knusse praktijk ‘Bij Frederique’ huist, omlijst deze tafere-
len als een levend schilderij.                                                  P.v.d.H.
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Kids-redactie
We hebben iets nieuws bedacht! Vanaf deze edi-

tie van de Vreelandbode wordt de kinderpost 

gemaakt door de enige, echte, eerste, coole en 

superrr creatieve KIDS-REDACTIE!

In deze eerste Kids-redactie zaten Rosalie, Anna, 

Noor, Anna, Annetje, Pim, Gijs, Rob, Isabella, Fien, 

Lou, Joeke, Lot en Jet. Met z’n 14en hebben zij deze 

pagina’s gemaakt. Daarbij werden ze een beetje 

geholpen door Fien en Steffie uit groep 8. Gewel-

dig toch?!

Lijkt het je ook leuk om een keer met de Kids-re-

dactie mee te doen? Lees dan hieronder hoe dat 

werkt:

Meedoen?
De Kids-redactie komt elke maand bij elkaar en 

je mag zelf weten hoe vaak je komt: 1x per jaar is 

goed, maar 10x mag ook. En je mag zelf weten wat 

je maakt: een tekening, een verhaaltje, een inter-

view, een stripverhaal, verzin het maar! Als je het 

maar in een uur kan maken, want zo lang duurt de 

‘vergadering’. Het is de bedoeling dat je thuis niets 

meer hoeft te doen. Wietske (mama van Fien, Jet 

en Rob) en Astrid (mama van Sam en Lot) helpen je 

daarbij. En natuurlijk zorgen zij ook altijd voor wat 

lekkers!

Waar: het lokaal naast groep 4 op CSV Ridderhof

Wanneer: maandag 4 en 25 maart, 6 mei, 3 juni

Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur

Aantal deelnemers: per maand kunnen er maxi-

maal 10 kinderen mee doen. Als er meer kids geïn-

teresseerd zijn, komt een aantal van hen gewoon 

een maandje later aan de beurt.

Kinderen t/m groep 3: ook jongere kinderen zijn 

van harte welkom, maar wij vragen de ouders/

begeleiders om dan wel even een keer mee te ko-

men. 

Aanmelden: lijkt het je leuk om mee te doen? 

Stuur dan een mail naar info@vreelandbode.nl of 

spreek Astrid of Wietske aan

Mijn nieuwe puppy
Ik ben fien. Ik krijg een hond we weete nog niet 

hoe die heet.de sort hond is een labradoedel. we 

waaren een paar weeke ge leden naar de moeder 

wesen kijken die heet mila de zus heet pixi . ik wil 

al heel lang een hond. maar het mocht nog niet. 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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10 jaar De Vreelandbode

Gemaakt door Fien K en Streffie (groep 8)

want mijn zusje was nog te jong ze was 2 jaar. nu 

heben we ijndelijk een nest gevonden. als we op 

fakansie gaan lozirt hij bij oma maar als we naar 

texel gaan gaat hij mee.                     Fien M (groep 5)

Dieren zoals... 

Anna en Noor (groep 5)

Eenhoorn in spikkelland

Annetje (groep 2)

Gekke klok 
In groep 6/7 is er een nieuwe klok. Het is een digita-

le klok. Maar de klok maakt altijd om 13:53 een heel 

gek geluid. Hij zingt namelijk een liedje. Maar het is 

een heel stom liedje. Vorige week hadden we Cito 

en tijdens de Cito deed hij weer zijn liedje. De klok 



is eigenlijk een soort vervloekt want toen meester 

Michiel de klok ging ophangen viel hij bijna van de 

stoel waar hij opstond. Dit was het verhaal van de 

gekke klok.                Lot (groep 7)

Mijn poes Wolfje

Joeke (groep 5)

Leuk, lief hondje 

Anna (groep 2)

In de onderbroek van de jager

Gijs (groep 3)

Dierengallerij

Lou (groep 3)
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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.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

De Vreelandbode 10 jaar 

Het rare lieve hamstertje

1. Wat is dat nauw dat gregrom?

2. Oo, gelukeg, ik zal er in draaien

3. Piep, piep, piep (hamster loopt in het rad)

4. Hmmm, ijndlek mijn eete. Waar bleef dat eete?

5. Eete maar, laat maar, ik eet het gewoon op

6. Ik gaa slaapen                          Rosalie (groep 4)

Kunstwerk 

Isabella (groep 5)

Varken in Nippelland

Jet (groep 6)

De Tekenator
Rob wil later uitvinder 

worden en maakte 

voor deze Kinderpost 

een speciale uitvin-

ding: De Tekenator, 

die alle gedachtes van 

iedereen kan tekenen, 

heel echt, in 3D. Je zet 

een koptelefoon op 

en dan tekent hij jouw 

gedachten. Maar het 

werkt alleen met de 

vingerafdruk van Rob.

Rob (groep 5)

Vos en haas genieten
van de horizon               Pim (groep 6)

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507
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De hoorspelen met 

het grootste aandeel 

Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

“Nog blij als je 
in de spiegel kijkt? 

Laat ons je blij maken!” 

 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

Begin 2017 kochten Jeroen (43) en Annelies 
Brüggemann (39) hun prachtige huis aan 
het begin van de Nigtevechtseweg/Boterweg. 
De aannemer ging gelijk aan de slag en in de 
zomer van dat jaar verhuisde het echtpaar 
samen met hun dochters Anna (8) en Julie 
(6) van Amsterdam naar Vreeland. Best een 
stap, meent Annelies: “Ik had mijn draai ge-
vonden in de hoofdstad. We hadden een fijn 
huis in de Eerste Helmerstraat. Het was Je-
roen die aandrong op een verhuizing!”

Jeroen was geregeld op zoek op 

Funda maar er zat nooit een huis 

tussen waarvoor Annelies de stad 

wilde verlaten. Tot het huis in 

Vreeland voorbij kwam. Anne-

lies vertelt: “Ik kende Vreeland 

helemaal niet. We zijn eerst een 

aantal keer gaan kijken en la-

ter sprak ik in Amsterdam een 

moeder van school die iemand in 

Vreeland kende: Wietske. Na een 

telefoontje met haar was ik snel 

overtuigd en toen hebben we de 

knoop doorgehakt. Inmiddels 

zijn we, ook al omdat de kinderen 

hier naar school gaan, behoorlijk 

ingeburgerd. Eerlijk gezegd vind 

ik Vreeland superleuk, vooral al 

die leuke evenementen en feestjes 

die georganiseerd worden. Vree-

land kan trots op zichzelf zijn. En 

natuurlijk is het ook fijn dat we 

vlakbij Amsterdam wonen.”

Culturele verschillen 
We gaan even terug in de tijd. Annelies en 

Jeroen hebben elkaar in 2004 in Amsterdam 

ontmoet. Toch liggen hun roots mijlenver uit 

elkaar. Annelies groeide op in Assen en stu-

deerde rechten in Groningen. Jeroen komt uit 

Maastricht en studeerde technische bedrijfs-

kunde in Enschede. Ik moet gelijk denken 

aan het liedje van Martine Bijl ‘Mijn moeder 

komt uit Drachten en mijn vader uit Maas-

tricht’. Annelies lachend: “Dat cultuurverschil 

hebben wij ook hoor. Ik ben een nuchtere 

Drentse. Zo van ‘doe maar gewoon dan doe je 

gek genoeg’. Jeroen daarentegen is een bour-

gondische en ook wat traditionele Limburger. 

Hoe meer mensen aan tafel hoe beter!”

Rechten en telecom 

Na haar studie hield Annelies het noorden 

van het land voor gezien. Ze verhuisde naar de 

hoofdstad en ging als aan de slag op de beken-

de Zuidas. Ze legt uit: “Ik was advocaat in het 

aansprakelijkheidsrecht. Na zeven jaar had ik 

het wel gezien en ben ik les gaan geven aan 

de universiteit. In die jaren ben ik ook gepro-

moveerd.” Annelies wilde tijdens haar studie 

eigenlijk ooit – als ze later groot was – rechter 

worden. Na haar promotie hakte ze de knoop 

door. “Je weet eigenlijk nooit wanneer je la-

ter groot genoeg bent. Ik heb me ruim twee 

jaar terug aangemeld bij de landelijke selectie-

commissie rechters. Daar heb ik allerlei testen 

moeten doen. Toen ik daarvoor ‘geslaagd’ was 

mocht ik solliciteren bij rechtbanken. Ik kon 

aan de slag in bij de rechtbank Midden-Ne-

derland.  Als je als rechter gaat werken moet je 

eerst nog een opleiding volgen, in mijn geval 

van twee jaar, omdat je breed inzetbaar moet 

zijn. Eind dit jaar ben ik klaar met mijn oplei-

ding en word ik definitief benoemd als rech-

ter.” Annelies heeft één zittingsdag per week 

waarop ze meerdere strafzaken behandelt. De 

rest van de week is ze druk met het doorspit-

ten van de zaken en met haar opleiding. “Je 

hoort het al, ik heb een zittend beroep. Van-

daar dat ik – wat gedwongen – regelmatig ga 

hardlopen!”

Zwitsers kenteken 
Dan wil ik nog even weten waarom er vaak bij 

de Brüggemann’s een auto met Zwitsers ken-

teken op de oprit staat. Annelies vertelt dat 

deze auto van Jeroen is, die een telecombedrijf 

heeft met vestigingen in Zurich en Bunnik. 

Annelies: “Minstens één keer per maand rijdt 

Jeroen naar Zwitserland. Verder is hij heel 

flexibel. Samen met onze fijne oppas Nanette 

regelen we de thuissituatie.” Tot slot bena-

drukt Annelies nogmaals dat ze Vreeland een 

hartelijk dorp vindt. “Hoe leuk is het als Wilco 

van De Nederlanden bij de intocht van Sin-

terklaas met een pepernotentaart naar buiten 

komt. Waar vind je dat?”

door Connie Lohuis

Annelies Brüggemann
‘Van Amsterdam naar Vreeland viel alles mee’
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Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

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 

Op 5 januari 2019 verhuisden Ilonka Mekes 
en Jasper van Minnen naar hun gloednieuwe 
huis aan het Lion Cachethof. En daar mogen 
ze dan wel nieuwe buren zijn, nieuwe Vree-
landers zijn ze absoluut niet! 

Jasper (26) woont al zijn hele leven in Vree-

land. Met zijn ouders en zusje groeit hij op aan 

het IJsvogelpad, eerst in een oude tweemaster, 

later in een woonark. Jasper zat in Loenersloot 

op de basisschool en doorloopt de middelbare 

school op het Roland Holst College in Hilver-

sum.

Ilonka (30) is geboren in Loenen maar woont 

sinds haar eerste jaar in Vreeland. Samen met 

haar ouders en broertje groeit zij op aan Jan 

van Nassaustraat. In Vreeland zit zij op de ba-

sisschool en ook Ilonka haalt haar diploma op 

het Roland Holst College. 

Alhoewel ze een korte periode tegelijkertijd 

op het Roland Holst hebben gezeten, had 

Ilonka in de vijfde van het VWO niet echt oog 

voor brugpiepers zoals Jasper.  

Op hun 17e en 21e leerden ze elkaar ken-

nen, ze werkten toen allebei bij de C1000. In 

Ilonka’s appartement aan de Vossenlaan kwa-

men de C1000 collega’s vaak samen voor een 

borrel na het werk, dus ook Jasper. In 2010 

springt de vonk over en in 2013 trekt Jasper 

bij Ilonka aan de Vossenlaan in. 

Na de middelbare school gaat Ilonka Schei-

kunde in Utrecht studeren. Eerlijk gezegd 

niet de beste keuze, maar ze haalt toch haar 

bachelor. De master Educatie en Communi-

catie past haar stukken beter. Na haar studie 

gaat Ilonka werken als programmamanager in 

het onderwijs. De laatste jaren met veel plezier 

bij het R.O.C. in Nieuwegein. Iedere maan-

dagavond kan Vreeland Ilonka vinden in de 

gymzaal, waar zij aan zo’n 30 dames per keer 

Zumbales geeft!

Jasper heeft na de middelbare school Ver-

pleegkunde gestudeerd en heeft daarna kort 

in de zorg gewerkt. Momenteel werkt Jasper 

bij een Telecombedrijf. In zijn vrije tijd is hij 

iedere week te vinden achter zijn drumstel. 

Niet thuis, maar in een speciale oefenruimte, 

want zijn twee metal-bands kunnen behoor-

lijk wat herrie opleveren! Alhoewel Ilonka en 

Jasper het afgelopen jaar ook wel eens heb-

ben nagedacht over wonen buiten Vreeland, 

was het huis aan de Lion Cachethof een ge-

weldige kans die ze met beide handen hebben 

aangegrepen. Wonen in het Lion Cachethof 

bevalt ze erg goed, het is een knus wijkje met 

veel leeftijdsgenoten. Het gemeenschappelijke 

pleintje wordt nu al gebruikt voor leuke mo-

menten zoals het versieren van de kerstboom 

en het plaatsen van een tuinbank en vuurkorf 

voor gezellige zomer BBQ’s!        W.T.

Nieuwe buren

Valpreventie-lezing viel goed 
Tijdens de Buurtkamer 

van 5 februari was er, 

net als alle eerste dinsda-

gen van de maand, weer 

een Buurtkamerpraatje. 

Lisette de Greef, wijkver-

pleegkundige kwam in de 

buurtkamer vertellen over 

valpreventie. Een heel 

nuttig onderwerp dat ons 

weer even bewust maakt 

van de risicofactoren, die 

de kans op vallen vergro-

ten. Persoonlijke factoren 

zoals: leeftijd en lichamelijke kwetsbaarheid, 

te weinig beweging, voeding, medicijnge-

bruik, maar ook omgevingsfactoren als in-

richting van het huis:  slechte verlichting, 

drempels, gladde vloeren, kleedjes etc... Ook 

vertelde Lisette iets over hulpmiddelen die 

beschikbaar zijn.

Haar verhaal was helder en zeer informatief. 

Ze komt graag nog eens terug om over een 

ander onderwerp te vertellen. 

Luisteren naar Hoorspelverhalen
Het volgende Buurtkamerpraatje is op 5 

maart a.s. om 11.00 uur in het Dorpshuis. 

Dan zal Marlies Cordia, directeur van de 

Hoorspelfabriek, komen vertellen over haar 

interessante projecten. Hoe komt een hoor-

spel tot stand, wat komt er allemaal bij kijken, 

hoe selecteert zij de te vertolken boeken en de 

acteurs? Het belooft een interessante ochtend 

te worden. Iedereen is van harte welkom!
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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 

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

10 jaar De Vreelandbode

Een van onze meer opvallende dorpsgeno-
ten is Marcel. Omdat het zo goed met hem 
gaat, werd het tijd om hem eens uitgebreid 
te portretteren in de Vreelandbode. Op een 
zaterdagochtend stap ik, na wat zoeken, 
zijn huisje binnen. Ondanks de kou binnen, 
is het er echt knus. Als we even later aan de 
koffie zitten, brandt hij los. 

Hij komt uit Breukelen, waar hij de Havo 

heeft gedaan, en daarna de avondschool. Hij 

is opgeleid tot lasser en metaalbewerker in 

constructies. Hij heeft op heel veel plekken 

gewerkt en gewoond in de omgeving, zoals 

bij Cor Nab in beschoeiingen en steigers. Bij 

Takke deed hij constructiewerk, en bij Trio 

was hij vrachtwagen- en automonteur. Mar-

cel heeft ook nog gewerkt in een slachterij in 

Maarssen. 

Er bovenop krabbelen
Intussen was hij tweemaal getrouwd en heeft 

hij drie dochters. Hij heeft veel verdriet ge-

kend, veel mensen verloren, door ziekte, on-

gelukken, ook door ruzie of verkeerde keu-

zes. Vaak waren er problemen door teveel 

alcohol. Maar elke keer krabbelt Marcel er 

weer bovenop. Onder andere door zijn vele 

vrienden in het dorp en de omgeving. 

Monumentje van 102 jaar oud
Marcel onderhoudt nu een van de kranen van 

Driessen, waar hij trots mee op de foto wil. 

En hij geeft instructies aan het personeel van 

Driessen. Hij woont op het terrein van zijn 

oom, al 14 jaar. “Eerst in een chalet, nou ja 

woonwagen, maar die moest weg. Toen heb 

ik veel bij mijn vriendin Henny gewoond, en 

na haar overlijden heb ik dit huis opgeknapt. 

Het is een monumentje van 102 jaar oud, net 

zo oud als het witte huis van Greif”, vertelt 

Marcel trots. En helemaal zelf opgeknapt. Hij 

heeft er onlangs zelfs een wc in gemaakt, en is 

bezig met een douche. Het staat en hangt vol 

herinneringen aan zijn bewogen leven. Er is 

een mooie foto van Henny. “We hadden het 

zo goed samen. Ik zorgde voor haar, en zij 

zorgde voor mij. We gingen op vakantie, en 

waren tien jaar elkaars maatje. Er waren ook 

moeilijke tijden samen, maar al met al een 

prachtige tijd.” Marcel was erbij toen ze twee 

jaar geleden plotseling een beroerte kreeg, en 

is bij haar gebleven tot ze stierf. Een enorme 

klap voor hem. Daarna is hij weer heel erg 

veel gaan drinken. “Ik raakte in een diep 

dal, zat van ’s morgens vroeg tot diep in de 

nacht te drinken, tot ik echt niet meer kon. 

Uiteindelijk heb ik zelf gezorgd dat ik stopte, 

met steun van vrienden, en mensen van de 

gemeente en de politie. Die agenten ken ik 

inmiddels zó goed, die komen vaak gezellig 

op de koffie!” Hij moet er hard om lachen. 

Tevreden met het leven
Nu is Marcel anderhalf jaar van de drank af. 

Hij is nooit ziek, en heeft het nooit koud. Hij 

is optimistisch en tevreden met zijn leven op 

dit moment. Ik vraag of er nog iets is dat echt 

in de Vreelandbode moet komen. “Ja, dat ik 

104 vrouwen heb gehad! Schrijf dat maar op, 

dan moeten ze lachen!”                                M.S.

Marcel Verhoef, wie kent hem niet?
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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 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Sinds kort hebben wĳ  een boekenkast 
in het dorpshuis! Heeft u niets meer te 
lezen kom even kĳ ken en / of ruilen!
 

 

Zodra ik bij Heleen binnenloop valt me op 
dat er in de huiskamer gymnastiek-ringen 
aan het plafond hangen en dat er een home-
trainer staat. Als ik haar ernaar vraag, legt 
ze uit dat ze die nodig heeft voor haar reva-
lidatie. Ze heeft ruim 1,5 jaar getobd met een 
hernia en na haar operatie vorig jaar zomer, 
is ze aan het revalideren. Maar nu gaat het 
goed. Mede dankzij de Body Stress Release 
(BSR) therapie die ze heeft gehad. En zo is 
meteen het bruggetje gemaakt naar haar tij-
delijke vertrek…

Reden voor mijn bezoek aan de secretaris 

van de Dorpsraad, Heleen Kouwenhoven, is 

namelijk haar aanstaande vertrek naar Zuid-

Afrika waar ze een opleiding voor BSR Prac-

titioner gaat volgen. Enthousiast vertelt ze 

“Mijn ticket is geboekt. Op 25 april vlieg ik 

via Parijs en Johannesburg naar George in 

Zuid-Afrika en van daaruit reis ik door naar 

de Ronde Vlei in Wilderness waar de acade-

mie gevestigd is.” Heleens opleiding duurt in 

totaal vijf maanden. “In de 20 jaar dat mijn 

man Berry en ik samen zijn, ben ik hooguit 

vijf nachten van huis geweest, dus ik vind het 

wel spannend”, vervolgt ze, “maar het gevoel 

dat dit is wat ik wil doen, is zo sterk dat ik het 

gemis op de koop toe neem. En Berry komt 

mij tussendoor nog wel een weekje opzoe-

ken”, voegt ze er lachend aan toe.

De van origine Haagse Heleen woonde al 

overal en nergens, maar in 2001 vond ze sa-

men met haar echtgenoot Berry Ganzevles 

een vaste stek aan de Klapstraat in Vreeland. 

Zij heeft haar  eigen bureau (HTh executive 

support), van waaruit zij interim opdrach-

ten aanneemt  als zelfstandig management 

ondersteuner (directiesecretaresse/pmo-er/

management assistente). Ze vroeg zich al een 

tijdje af of ze dat wel tot haar 68e zou willen 

blijven doen en speelde met de gedachte om 

het roer om te gooien, ook vanwege fysieke 

klachten, maar kon nog niet goed duiden wat 

ze dan wel wilde. Totdat ze voor haar hernia 

op de behandeltafel van een BSR practitio-

ner terecht kwam. Toen wist ze ineens wat 

haar roeping was en voelde ze heel sterk dat 

ze mensen hiermee kan gaan helpen, zoals zij 

zelf enorm geholpen is met BSR. 

BSR (Body Stress Release) is een techniek, 

ontwikkeld door een Zuid-Afrikaanse chiro-

practor, die ingezet kan worden voor allerlei 

aandoeningen, zoals bij huilbabies, algeme-

nen rugklachten, migraine, slapeloosheid, 

menstruatieklachten etc. Bij veel van deze 

klachten raken de spieren verkrampt en zijn 

niet meer in staat om de opgebouwde span-

ning los te laten. Deze vastgezette spierspan-

ning (Body Stress) beïnvloedt het zenuwstel-

sel, waardoor pijn of ongemak wordt ervaren. 

Met de BSR techniek wordt deze spanning 

losgelaten (Release). Heleen had hier zoveel 

baat bij en is zo overtuigd van de concrete ef-

fectiviteit ervan dat ze besloot hier haar werk 

van te willen maken en zich te laten omscho-

len tot BSR Practitioner. 

“Gek eigenlijk”, mijmert ze, “ik volg mijn hart 

en tegelijkertijd heb ik ook pijn aan mijn hart 

omdat ik mijn man vijf maanden moet mis-

sen.” Als ik haar daarop zeg dat ik het stoer 

vind dat ze dit gewoon gaat doen, moet ze la-

chen. “Dat is de reactie die ik het meeste hoor, 

dat ik zo stoer ben. Daarom heb ik daar ook 

een blog aan gewijd.” De voorbereidingen en 

haar reis zijn te volgen via haar blog op Face-

book: ‘Heleen in Zuid-Afrika - mijn opleiding 

tot BSR Practitioner’.   

                                            A.F.

Ik vertrek even...
Heleen Kouwenhoven 
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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

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

10 jaar De Vreelandbode

Op maandagmiddag 11 maart is er een bingo-

middag voor senioren in het Dorpshuis 

Vreeland. Het zal weer een gezellige bijeen-

komst worden. Zoals altijd gaat het niet om de 

grote prijzen, maar elkaar ontmoeten en een 

leuke middag meemaken zijn veel belangrij-

ker. Inlopen kan vanaf 13.30 uur en om 14.00 

uur zal de bingo starten. Deelname € 6,- voor 

2 setjes van 8 rondes, inclusief een drank-

je. Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, 

Marijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, 

tel. 0346 – 290710.  Zie ook www.welzijn-

stichtsevecht.nl.

Bingo in Vreeland

Heeft u een idee om Vreeland nog groe-
ner te maken? Een verticale tuin ? Een 
bijzonder bloemperk of nog meer han-
ging baskets? Iets heel anders? Dan is de 
nieuwe ‘Voucher Beleef en Bewonder’ 
van de Provincie Utrecht, misschien iets 
voor u! 

De provincie Utrecht vindt het belang-

rijk dat burgers meer betrokken raken 

bij hun eigen groene woonomgeving en 

dat het natuurbeleid weer midden in de sa-

menleving komt te staan. Om kleine lokale 

groene initiatieven te stimuleren, wordt deze 

voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier 

kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitia-

tieven tot uitvoering worden gebracht. De uit-

voering van de voucherregeling is in handen 

van de Groen aan de Buurt organisatie met 

subsidie van de provincie Utrecht. De vou-

cher, ter waarde van € 500,- of € 1000,- kunt u 

aanvragen via https://www.groenaandebuurt.

nl/vouchers-beleef-en-bewonder/.  Hier kunt 

u ook het reglement met criteria vinden. Wie 

weet kunnen we gezamenlijk van Vreeland 

het groenste en bloemrijkste dorp van Stichtse 

Vecht maken!

Provinciale ondersteuning voor groene
initiatieven

Op vrijdag 22 februari draait in het filmhuis 

de franse comedy-film ‘Normandie Nue’. Met 

in de hoofdrol de ‘Intouchable’ acteur Arthur 

Dupont. In deze comedy komen ook actuele 

thema’s aan de orde. In Mêle-sur-Sarthe, een 

klein dorp in Normandië, worden de veehou-

ders geteisterd door de crisis: de prijs van het 

vlees daalt fors, de melk wordt met verlies 

verkocht en de veehouders zitten in zak en 

as. Burgemeester Georges Balbuzard wil zich 

echter niet laten kennen en zal er alles aan 

doen om zijn dorp te redden. Het toeval wil 

dat Blake Newman, een bekende concept-

fotograaf die grote menigten naakt fotogra-

feert, op doortocht is in de streek. Balbuzard 

is ervan overtuigd dat deze man het dorp kan 

redden. Wat zou 

er gebeuren als 

Newman drie-

honderd Nor-

mandiërs naakt 

zou fotograferen 

op het Champ 

Chollet?

De fi lm wordt 

vertoond in het 

gebouw van de 

Vecht & Angstel 

Kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de 

Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, de fi lm start om 

20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bij-

drage om de kosten te dekken wordt gewaar-

deerd. Na afl oop is er een hapje en drankje.    

www.vechtenangstelkerk.nl 

Filmhuis Loenen



februari 2019  15 

Wist u dat…
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 ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

In maart kunt u weer stemmen voor de 
Waterschapsverkiezingen, een belangrijke 
organisatie in ons waterrijke land. U leest 
op pagina 5 het interview met Waterschaps-
bestuurder Nico de Jong. Ook in Vreeland 
heeft waterbeheer eeuwenlang een belang-
rijke rol gespeeld. Voor ons dorp speelden 
twee soorten waterniveaus die gereguleerd 
moesten worden: dat van de Vecht en dat 
van het water in de poldersloten. 

Polderwater
Het waterpeil in de polders van Vreeland 

werd vanaf de middeleeuwen op peil gehou-

den met windwatermolens. De Hoekermo-

len, die de Hoekerpolder bemaalde, bestaat 

nog, en kan nog steeds malen. De molen die 

de Voorburgse polder bemaalde is gesloopt. 

Deze stond aan de Molenvliet, het paadje 

tussen het gereformeerde kerkje en de Lion 

Cachethof. Vandaar de straatnamen in de 

buurt: De Vliet en het Molenpad. Later na-

men stoomgemalen de functie van de molens 

over, weer later elektrische gemalen. 

Vecht- en zeewater
Vroeger overstroomde de Vecht regelmatig. 

Opstuwend zeewater vanuit de Noordzee 

of veel smeltwater vanuit de Alpen dat via 

de Rijn de Vecht instroomde bezorgde veel 

wateroverlast. Al in de 12de eeuw werden 

dan ook dammen in de Vecht gelegd, om 

het waterpeil beter te beheersen. Sommige - 

slecht controleerbare - bronnen beweren dat 

er in 1327 ook bij Vreeland een dam in de 

Vecht is gebouwd op initiatief van de graaf 

van Holland. Deze zou in 1356 zijn gesloopt, 

toen Vreeland weer onder het gezag van de 

bisschop kwam. Ook werden al vroeg dijken 

langs de Vecht aangelegd en opgehoogd om 

inwoners te beschermen tegen overstromin-

gen. De aanleg van een gemaal in Muiden in 

1928 en de Afsluitdijk in 1932 maakten een 

einde aan de overstromingen van de Vecht. 

Sluis bij het Sluisje
Tussen de Vecht en het Dorsseveen was al 

in de 16de eeuw een vaart gegraven, om de 

turf, vis en riet vanuit dit veengebied naar de 

Vecht te transporteren. Door de vervening 

ontstond de huidige Wijde Blik. 

Om de waterniveaus gescheiden te houden 

waren er onder de Knollenbrug bij de aan-

sluiting op de Vecht puntdeuren (ook wel 

vloeddeuren) aangebracht. De deuren zijn 

inmiddels verdwenen en de Knollenbrug be-

staat ook niet meer: de Lindengracht loopt 

als rechte weg door.

Aan de kant van de aansluiting met de Wijde 

Blik werd een sluis aangelegd. Vandaar dat 

het buurtschap dat hier ontstond ‘Het Sluis-

je’ ging heten. Eeuwenlang was een sluis-

wachter verantwoordelijk voor het schutten 

van de sluis, waarvoor hij in de vorm van tol-

gelden betaald kreeg. Door de aanleg van het 

Hilversums kanaal en schutsluis ‘t Hemeltje 

in de jaren ’30 verloor de sluis haar functie. 

Zij werd gedempt en in 1938 ontmanteld. De 

sluis is nog geheel intact, alleen de sluisdeu-

ren zijn verdwenen. Op de foto uit ca. 1930 

zijn nog goed de vroegere sluisdeuren in de 

vaart te zien.                J.J.

Vroeger en Nu

Vreeland nu

WaterbeheerWaterbeheer

Vroeger en Nu
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Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Cadeautip:

het Vreelandboek
Te koop bij 

de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

10 jaar De Vreelandbode

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Foto van de maand

Traditiegetrouw organiseerde de Dorpsraad 

een nieuwjaarsborrel voor alle Vreelanders. 

Het was gezellig druk in het Dorpshuis en de 

sfeer werd verhoogd door heerlijke muziek 

van het Utrechtse studentenzigeunerorkest 

Tzigane. Voorzitter Ewald van den Hout 

lichtte de stand van zaken van een aantal 

plannen toe (u leest er meer over in deze 

Vreelandbode) waarna drie aspirant dorps-

raadleden werden voorgesteld: Herman Og-

gel en Dennis de Jong die het secretariaat 

gaan overnemen van Heleen Kouwenhoven 

en Qury van Vliet. Ook andere Dorpsraad-

leden lichtten toe met welk project zij bezig 

waren. Bijzonder, de inzet van zovelen om de 

leefbaarheid van ons dorp in stand te houden 

of misschien wel zelfs te verbeteren!

Op de Facebookgroep ‘Vreeland Vroeger en 

Nu’ worden bijna dagelijks de mooiste foto’s 

gepost. Beheerder Jeroen Tang post vaak 

‘raadplaatjes’ of  oude video’s, maar ook an-

deren digitaliseren hun privéfoto’s en delen 

deze met de groep. 

Regelmatig zal de Vreelandbode een van 

deze foto’s tonen, die iets speciaals hebben. 

Deze maand viel de keuze op de foto van 

Voorstraat 13, waar destijds, jaren ’70,  stof-

fenzaak Steef van ’t Slot zat. Hoe leuk is het 

om te zien dat de ramen van nu destijds eta-

lages waren, waar de kleding  kunstig was 

opgehangen. Een fraai tijdsbeeld van een 

periode toen er nog heel veel winkeltjes in 

Vreeland waren.

Gezellige nieuwjaarsborrel

Binnenkort in de verkoop fase 2
15 vrijstaande woningen

www.vechtenveld.nl

De Vreelandse flitspalen haalden de voorpa-

gina van het AD Utrechts Nieuwsblad van 7 

februari. Bij de flitspaal bij de BP gingen in 

2018 73.243 automobilisten de fout in: 72.682 

van hen reden te hard, 561 bestuurders reden 

door het rode licht. Daarmee is dit de actiefste 

flitspaal van Nederland. Ook de nummer drie 

van de provincie Utrecht staat bij Vreeland, 

maar dan de andere kant op. Die flitste vorig 

jaar 49.729 keer, waarvan 326 keer voor rijden 

door rood licht.

Flitspaal bij Vreeland 
flitst het meest


