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Van de redactie

Paaseieren 
zoeken

De eerste zonnestralen zijn verschenen, de grote kou is weg.
Een beetje jammer wel dat de ijsbaan alweer een meertje is
geworden. Al die gezelligheid was natuurlijk geweldig, maar
de lente heeft ook haar charmes. Het warmere weer op zich,
de paasdagen en we zijn alweer druk op weg naar
Koninginnedag.  Deze maand in de Vreelandbode aandacht
voor de nieuwbouwplannen voor het oude CSV terrein. En
voor personen in ons dorp, zoals Cathinca Cortlever als oer-
Vreelander. In de schijnwerper maken we nader kennis met
Micha Cluysenaer en in bedrijvigheid zien we de verloskun-
dige Thera van Erp. We wensen iedereen alvast een mooie len-
te en fijne paasdagen.

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Op 28 februari jl heeft een bijeenkomst
over de invulling van de bouw op het CSV-
terrein plaatsgevonden, georganiseerd
door de Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken. Na presentatie van de plan-
nen bleek er onder de toehoorders be-
hoorlijke weerstand tegen de plannen. De
aanwezige partijen hebben echter hun
plannen gebaseerd op de ‘bouw-envelop-
pe’, die de gemeente Loenen in 2010 be-
paald heeft. Door de aanwonen-
den en de Dorpsraad zal daar-
om bezwaar worden gemaakt
tegen het concept ontwerp-be-
stemmingsplan bij de gemeen-
te Stichtse Vecht. Het volledige
verslag staat op www.dorps-
raadvreeland.nl. Op initiatief van de ge-
meente volgt, vanwege de commotie, op
14 maart een gesprek tussen de
Woningbouwvereniging, architect, stede-
bouw-kundige, de Dorpsraad en de be-
trokken wethouder.
Op 7 maart is overleg geweest tussen wet-
houder Pieter de Groene, de Dorpsraad en
Jacco Groeneveld van de werkgroep N201
over de brug over het Amsterdam-Rijnka-

naal. Wij blijven ons inzetten voor de ver-
breding van de brug.
Op 20 maart a.s. zal de eerstvolgende zit-
ting van de Rechtbank plaatsvinden inza-
ke de UMTS-mast. Wij houden u op de
hoogte. Met betrekking tot de parkeerpro-
blemen is eind februari samen met de be-
leidsambtenaar, gebiedsregisseur en de
Dorpsraad een rondgang gedaan langs
o.a. Greif, Duinkerken en het Sperwerter-

rein. Door de gemeente worden
de mogelijkheden onderzocht.
Voor het Sperwer-terrein wordt
nagegaan of er historische be-
lemmeringen zijn, en hoe het
zit met bestemmingsplan en
budgettering. Voor Greif ging

het over de verkeersproblematiek na de
uitbreiding van de productie en overlast
van nachtelijk verkeer.  Van de voortgang
houden we u op de hoogte via de website
www.dorpsraadvreeland.nl, persoonlijke
e-mail en de Vreelandbode.
Tenslotte nodigen we u allen graag uit
voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 5 april a.s. om 20.00 uur in het
Dorpshuis.

ALV op 5 april in het Dorpshuis 

In het kader van de landelijke actie
‘Nederland Schoon’ organiseerde de
Dorpsraad afgelopen zaterdag een buiten-
werkdag om het dorp ‘op te schonen’.
Wethouder Jaap Verkroost was speciaal
naar Vreeland gekomen voor de aftrap
van dit initiatief en prikte symbolisch het
eerste afval van de straat. De gemeente
had prikstokken ter beschikking gesteld,
de Dorpsraad had koffie (gesponsord door
Lokaal Zuid), limonade en taart geregeld
en samen met de paar vrijwilligers die aan
de oproep gehoor hadden gegeven is het
hele dorp ‘schoongeveegd’. Vele vuilnis-
zakken vol afval, peuken, plastic doppen,
snoeppapiertjes en zelfs bergen geperso-
naliseerde post (!) werden aan het einde

van de ochtend ingeleverd. Mocht u be-
paalde tijdschriften niet ontvangen heb-
ben, de kans is groot dat deze tussen de
stapels liggen die nu nog in de oude Vecht
aan het einde van de Kneuterdijk liggen.
Daar waar extreem veel afval lag wordt
contact opgenomen met de desbetreffen-
de locatie om hier iets aan te doen. Ook
wordt de gemeente geïnformeerd over en-
kele zaken waarop zij als verantwoordelij-
ke actie kunnen ondernemen. Volgend
jaar zal de buitenwerkdag waarschijnlijk
op vrijdagmiddag plaatsvinden, omdat
–gezien de lage opkomst- de zaterdagmor-
gen kennelijk niet zo goed uitkomt bij de
Vreelanders. Komt volgend jaar allen! Het
is gezellig, nuttig en sociaal om met zijn
allen iets voor ons mooie dorp te doen.

J.J.

Vreeland Schoon!

Tweede Paasdag 
maandag 9 april 
om 11.00 uur
op het VIV-terrein.

Bericht 
van de

Dorpsraad
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 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
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Pieter
Hoekstra, Annelies Weijschedé en
Maurice Rootinck.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 11 april 2012 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-
landbode komt uit op 19 april 2012 .
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet
te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

21 mrt. Lente in Vreeland!
28-31 mrt. Kermis op de Fetha
31 mrt. Aftrap themajaar historische 

buitenplaatsen Stichtse Vecht
1 apr. Wedstrijd lange afstand plas-

sen op de Van Leer brug (ook
voor dames) 17.00 uur

1 apr.  Lezing Kees Beelaerts over 
Stinzenplanten, 10.30 uur 
Vechtstreekmuseum

5 apr. Ledenvergadering Dorpsraad
8-9 apr. Pasen
9 apr. Paaseieren zoeken, 

VIV-terrein, 11.00 uur
14 apr. Voorjaarsconcert Projectkoor 

Poldermodellen met 
Loenense Fanfare

14 apr. Historisch orgelconcert 
Grote Kerk Loenen

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E
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L
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N

T

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 18 mrt 10.00 uur ds. P.H. van Gilst

zo. 25 mrt 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 1 april 10.00 uur ds. J. Verburg

do. 5 april 19.30 uur ds. P. Hoekstra

vr. 6 april 19.30 uur Liturgiecomm.

za. 7 april 21.00 uur Paaswake in 

's-Graveland  ds. C. A. Davidse

zo. 8 april 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 15 april10.00 uur ds. P. Hoekstra

Vechtzooitjes
Oppas nodig?
Ik ben op zoek naar een bijbaantje als oppas
in de avond. U kunt me bellen op:
0620337576. Tsjerk van Doornik (15 jaar)

Polshorloge gevonden
Op 6 maart 2012 in de omgeving van de
gymzaal te Vreeland.
Inlichtingen 0294 231846.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, 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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl



Schaats- en Op 2 maart 1982 is de Schaats-
en hardrijdersvereniging De 5 Dorpen op-
gericht. Een schaatsvereniging  ontstaan
uit de 5 natuurijsclubs van Ankeveen, 's
Graveland, Kortenhoef, Nederhorst den
Berg en Vreeland. Een schaatsvereniging
voor iedereen: jeugd, wedstrijdrijders en
recreanten. Een schaatsvereniging die
niet alleen in de wintermaanden actief is.
Ook in de zomermaanden blijft de
schaatsvereniging actief met bostraining,
fietsen en skeeleren en soms wordt er ook
nog in de zomer geschaatst. Een schaats-
vereniging die er naar streeft kinderen en
volwassenen het schaatsen aan te leren en
te bevorderen, maar bovenal plezier te
hebben met elkaar en in de sport. 
We zijn een schaatsvereniging die dit jaar
alweer 30 jaar bestaat, met veel plezier en
veel kwaliteiten! In februari jl. hebben we
dit gevierd op het ijs van ijsbaan De
Westfries in Hoorn met clubkampioen-
schappen voor jong en oud. Zoals de foto
aantoont waren we met een grote groep
schaatsers die een gezellige, sportieve
avond hebben gehad. 
Op zaterdagavond 31 maart a.s. zullen we
in het Dorpshuis in Vreeland de clubkam-
pioenen huldigen en met een drankje en
een hapje vieren dat we dertig jaar be-
staan. Voor de jeugdleden zal er in de mid-

dag een feest zijn. De kinderen zullen met
een vossenjacht door de straten van
Vreeland worden geleid om vervolgens in
het Dorpshuis onder het genot van een
drankje hun schaatsdiploma in ontvangst
te nemen. 
Terugblikkend op het afgelopen schaats-
eizoen is het 30 jarig-jubileum zeker een
hoogtepunt te noemen. Dit is aan te vul-
len met mooie momenten met de jeugd
zoals de schaatsles op natuurijs, de
Elfstedentocht op Jaap Edenbaan, de
schaatsproeven en de Jagemeester en het
uitje naar FlevOnIce. Maar ook de vele per-
soonlijke records en deelnames aan regio-
nale en landelijke wedstrijden van onze
wedstrijdrijders zijn iets om met trots op
terug te blikken. En niet te vergeten de re-
creanten die tijdens de jubileumwedstrij-
den in Hoorn hun eerste wedstrijden heb-
ben gereden! 
Wil je meer weten over onze schaatsver-
eniging? Kijk dan op www.de5dorpen.nl
voor informatie of de telefoonnummers
van de verschillende commissies binnen
de verening.
We wensen iedereen een hele fijne zomer
en wie weet zien jullie ons de 31ste maart
wel door het dorp struinen op zoek naar
een vos!

Esther van der Heijden-Vendrig (voorzitter)
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Hardrijdersvereniging 
De 5 Dorpen bestaat 30 jaar

Op zaterdag 31 maart is de aftrap voor
Stichtse Vecht van het themajaar van de
Historische Buitenplaats. Omdat onze ge-
meente de grootste concentratie van bui-
tenplaatsen van Nederland kent, wordt er
ruimschoots aandacht aan het themajaar
besteed. In het Vechtstreekmuseum naast
Goudestein is een mooie tentoonstelling
over een aantal parken van buitenplaat-
sen ingericht. Het museum organiseert
het hele jaar door vele lezingen en excur-
sies in de buurt rond de tuinen van bui-
tenplaatsen. 
Op 31 maart zal in het koetshuis van
Kasteel Nijenrode de première zijn van de
film ‘Pronken en Ploeteren aan de Vecht’

waarin een boeiend kijkje in de tuinen
van drie bijzondere buitenplaatsen wordt
gegeven: Gunterstein (Breukelen), Vree-
denhoff (Nieuwersluis) en Daelwijck
(Utrecht). De publieksvoorstellingen zijn
om  14.00 uur en 15.30 uur. Toegang: kos-
teloos na aanmelding via e-mail: aanmel-
den@groeneparels.nl. Ook is er die dag
om 14.00 uur een stinzenplantenexcursie
door het park van Goudesteijn met een na-
tuurspeurtocht voor de kinderen. 
Kijk voor het hele programma van
Stichtse Vecht op www.stichtsevecht.nl/
buitenplaatsen. En voor de landelijke acti-
viteitenagenda in dit themajaar op
www.buitenplaatsen2012.nl.

Opening themajaar Buitenplaatsen

Zondag 22 april 2012 swingt het bij De
Nederlanden. De stroming van de Vecht
deint mee op het ritme van Nederlands
grootste jazzpianist: Michiel Borstlap.
Op de Vecht in Vreeland zal letterlijk het
nieuwste evenement van De Nederlanden
geboren worden; de noten galmen door

ons kleine, pittoreske dorpje en de men-
sen lopen uit!  De schilderachtige omge-
ving is het ultieme decor voor een bijzon-
dere middag. Tussen 15.00-19.00 wordt u
in de culinaire en muzikale watten gelegd
en bent u getuige van een geweldig spekta-
kel. Kaarten (all-in) kosten 55,00 per per-
soon en zijn te bestellen 
via info@nederlanden.nl of 0294 232326.

Jazz aan de Vecht
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Voor vele Vreelanders heeft Thera de
Meulemeester-Van Erp een bekend ge-
zicht. Thera heeft als verloskundige de af-
gelopen decennia legio Vreelandertjes het
levenslicht mogen laten aanschouwen.
Hoeveel het er zijn? Ze is de tel kwijtge-
raakt (‘ís ook niet zo belangrijk’) maar
sinds het begin van haar loopbaan in 1979
heeft de Bussumse  duizenden zwangere
vrouwen en bijna evenveel geboortes bege-
leid. 
Een fiks aantal van die geboortes vond
plaats in ons mooie dorp aan de Vecht.
Waarin onderscheiden Vreelandse zwan-
gerschappen en geboortes zich nou van
andere plekken in Nederland waar Thera
ook veelvuldig werkte? ‘Een mooie lage
bloeddruk van de zwangere vrouwen’,
zegt ze lachend. ‘Dat komt zeker door de
rust die in het dorp heerst.’ Na een eigen
praktijk in Heemstede, waarnemingen en
werkzaamheden in diverse steden in het
land, begon de moeder van drie kinderen
in 1996 een zelfstandige praktijk in onder
meer Vreeland. ‘Ik vind het het meest ge-
zellig en bevredigend om in de eerste lijn
te werken. Je staat letterlijk aan het begin
van de zwangerschap en bent er bij tot het
einde. Het begin van het leven, de relatie
met de ouders en dat je dat proces mag be-
geleiden, dat vind ik mooi. Dat je ze mag
bijstaan en ziet groeien wat betreft hun
zelfvertrouwen, dat is mooi.’ Thera is bij
tijd en wijlen niet te spreken over de rol
van de media in haar vakgebied, die kun-
nen het zelfvertrouwen flink ondermij-
nen is haar mening. ‘Hoe meer je er over
leest en hoort, bijvoorbeeld over pijnstil-
ling, hoe vaker je kan gaan twijfelen of je
dat nodig hebt terwijl dat vaak helemaal
niet nodig is.’  Thera noemt het haar eigen
kracht dat ze de tijd kan nemen (vanwege
een relatief kleine praktijk) om geruime
tijd bij een bevalling te zijn, er naast kan
zitten en geruststellen zodat pijn stilling
in sommige gevallen vermeden kan wor-
den.
Thera werkt graag in Vreeland alhoewel
het soms ook voor kleine probleempjes
kan zorgen. ‘Op de woonboten is het uitkij-

ken dat je niet uitglijdt met je tassen en
passen en meten om je auto in de berm-
pjes kwijt te kunnen. Ik reed een keer in
een sneeuwbui naar Vreeland en zag bij de
Vecht twee ooievaars op een lantaarnpaal
zitten.  Ik denk dan: Dat is echt Vreeland.’ 
Het vak van verloskundige brengt niet lou-
ter mooie herinneringen en roze en blau-
we babywolken. ‘Als ik over het begraaf-
plaatsje loop dan kom ik de namen van
overleden kindjes tegen, dat is verdrietig.
Maar ook daar groei je in en dan probeer
je in die gevallen zoveel mogelijk te bege-
leiden. Je kan zelf met de tranen in je ogen
zitten, zoals dit jaar dat er een tweeling
overleed die veel te vroeg geboren werd.
Het verdriet kan je niet weghalen, dat
blijft. Je kan de ouders wel zo goed moge-
lijk bijstaan.’
Maar er zijn ook vrolijke verhalen. ‘In een
belendend dorp beviel een Chinese vrouw
op 2 februari 2002 van een zoon. Ze wisten
nog geen naam en ik heb toen maar
Willem-Alexander gesuggereerd vanwege
het koninklijk huwelijk dat die dag plaats-
vond. Krijg ik later een geboortekaartje
met allemaal Chinese tekens en  inder-
daad de naam Willem-Alexander. Dat vind
ik mooi.’ M.A.v.S.

Bedrijvigheid in Vreeland
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Thera de Meulemeester-Van Erp

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Op zaterdag 14 april organiseert de HKGL
een bijzonder orgelconcert in de schitte-
rende Grote Kerk te Loenen. Het zal een re-
prise worden van een concert dat hier op
18 december 1898 gegeven werd door or-
ganist Anton Tierie. Recentelijk is ontdekt
welke stukken destijds gespeeld zijn. 
Dit keer zal de bekende organist Cor de
Jong uit Leiden op het beroemde Flentrop
orgel spelen.  Ook zal hij  het programma
–met onder meer werken van Bach,
Schumann en Händel- toelichten. 
Aanvang 20.00 uur, leden HKGL € 5,-, niet-
leden € 7,50 inclusief drankje.  Kaartver-
koop bij De Beurs en Koopman in Loenen
en de avond zelf aan de deur van de kerk. 

Historisch orgelconcert Loenen
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CSV Ridderhof

Op reis door de ruimte
Ruimtewezens, sterrenbeelden, astronau-
ten, planeten en ruimteschepen waren be-
langrijke elementen in de projectweek
van basisschool CSV Ridderhof. In de week
voor de voorjaarsvakantie leerden de kin-
deren over het zonnestelsel. Zij deden
proefjes, maakten posters en presentaties
en toonden hun creatieve kunsten. Het
project is niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Harold Linnartz, astronoom,
kwam met het idee om een mobiel plane-
tarium in school te plaatsen. Mede dankzij
zijn financiële steun, kon dit plan uitge-
voerd worden. De ruim 200 kinderen van
de school lagen per klas in de opblaasbare
koepel. De koepel heeft  een hoogte van 3,5
meter en een doorsnede van 6 meter. De
kinderen genoten van een levensechte
sterrenhemel en leerden spelenderwijs

over ons zonnestelsel. De projectweek
werd afgesloten met een kijkmiddag voor
ouders. De kinderen verkochten op deze
middag hun werkstukken en voerden een
spectaculaire modeshow op. De opbrengst
van bijna € 1500 gaat naar La Pitahaya, een
organisatie die microkrediet verleent aan
de bewoners van Betania, een dorp in aan-
bouw in Nicaragua. S.B.

De tijd vliegt voorbij: over 6 weken viert
Vreeland Koninginnedag. Het Oranje
Comité Vreeland is al druk bezig met alle
voorbereidingen voor wéér een spette-
rend Koninginnedagfeest!
Het Oranje comité leeft mee met de situa-
tie waarin de Koninklijke familie zich be-
vindt en onze gedachten gaan in het bij-
zonder uit naar Prinses Mabel en haar kin-
deren. Desalniettemin heeft de
Rijksvoorlichtingsdienst alle Oranjevere-
nigingen laten weten dat de viering van
30 april doorgaat. 
Dit jaar is het thema: Vreeland
Glamourland. Die dag wordt voor ieder-
een de rode loper uitgerold. Het wordt een
feestdag met allure waar je bij moet zijn!
Natuurlijk met bekende activiteiten als
het ontbijt bij de kerk, de kinderoptocht,
de vrijmarkt, de kinderspelen, het water-
spektakel en de fakkeltocht met vuur-
werk als afsluiting. De fakkels zijn vanaf
half april weer te koop bij Tierlantijn. 
Dit jaar kunt u extra genieten van de fina-
le van Vreeland’s got talent.

Trots zijn we op de nieuwe website
www.koninginnedagvreeland.nl die op
19 maart live gaat. Kijk op de website voor
alle nieuwtjes en  informatie over
‘Vreeland Glamourland’.
Met vragen, suggesties en iedere vorm van
hulp kunt u contact opnemen met Els van
Gils (gils.van.els@gmail.com of 293417) of
één van de andere leden van het
Oranjecomité: Raymond van der Spoel,
Martin de Jong, Michael Westgeest, Anne
Tusveld, Olaf Morel, Misha Lutje
Beerenbroek en Carole Huntjens.
Wilt u sponsoren? Neem dan contact op
met Olaf Morel of oranjecomitévreel-
and@gmail.com.

Vreeland

Glamourland

Koninginnedag 2012

Op vrijdag 27 april organiseert het
Dorpshuis Vreeland in samenwerking
met het Oranje-Comité Vreeland de talen-
tenjacht in het Dorpshuis: ‘Vreeland’s got
talent!’. In deze talentenjacht strijden jon-
ge talenten om een plaats in de finale die
op 30 april in de Oranje-tent in het dorp
gehouden zal worden. Iedereen die zich-
zelf met zang, dans, goochelshow of ande-
re ludieke act van maximaal 3 minuten

wil presenteren kan meedoen! Het thema
van de talentenjacht is “Glitter and
Glamour”. De optredens vinden plaats
tussen 16.00– 19.00 uur. Deelnemers kun-
nen meedoen in de volgende leeftijdscate-
gorieën: 0 – 5 jaar, 6 – 9 jaar, 10 jaar en ou-
der. Opgeven kan t/m 20 april via: dorps-
huisvreeland@live.nl. (maximaal 10 deel-
nemers per categorie). Geef je snel op!

Vreeland‘s got talent

Stichting Vreeland 750
Op 14 februari 2012 is de Stichting
Vreeland 750 opgericht. De voorzitter van
de stichting is Kees Beelaerts. Mario
Verweijen is benoemd tot penningmeester
en Sandra Boogert fungeert als secretaris. 
Met ideeën voor het het 750-jarig bestaan
van Vreeland in 2015 kunt u terecht bij bo-

vengenoemde personen. Een werkgroep is
inmiddels opgericht die alle ideeën inven-
tariseert en beoordeelt op haalbaarheid. 

Mail: vreeland750@gmail.com 
of postadres: Nigtevechtseweg 19,
3633 XR Vreeland.
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Germaine Duynstee
Tel.: 06 - 22 55 96 99
Boslaan 9, Vreeland

info@massagesengesprekken.nl
www.massagesengesprekken.nl

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

Voor hulpverleners wordt rouw na 
overlijden gelijk aan depressiviteit

‘U heeft nog steeds last van slapeloos-
heid... u kunt zich moeilijk concentre-
ren... u eet slecht... u voelt zich verdrietig.
Bent u ook snel geïrriteerd, misschien?’De
behandelaar kijkt over de bril heen en
gaat verder: 'Het is anders al twee weken
geleden dat uw partner overleden is. Het
lijkt mij goed u een antidepressivum voor
te schrijven.' De kosten van de gezond-
heidszorg schieten jaarlijks met vele pro-
centen omhoog. Daarom stijgen de pre-
mies voor de verplichte verzekeringen
akelig en moet je ook niet gebruik willen
maken van de zorg, want de eigen bijdra-
gen rijzen de pan uit. Toch zou het heel
goed kunnen dat we vanaf volgend jaar
maar beter geen verdriet meer kunnen
hebben, want voor we het goed en wel
doorhebben is ons een etiket opgeplakt
met de diagnose: depressie.

Arthur Kleinman verloor vorig jaar zijn
vrouw na 46 jaar huwelijk. Het eerste half
jaar had hij het zwaar. Daarna ging het be-
ter. Maar nu, na een jaar, zijn er nog vaker
momenten dat hij het moeilijk heeft.
Verreweg het grootste deel van hun leven
hadden zijn vrouw en hij alles gedeeld. En
het besef dat dit nooit weer terugkomt,
doet ook na een vol jaar nog pijn.
Kleinman beschrijft zijn verhaal in het ge-
renommeerde wetenschappelijk tijd-
schrift 'The Lancet' van februari. Hij
maakt zich hier terecht zorgen over het
feit dat de DSM-V, de nieuwe editie van de
'bijbel' voor psychiaters en psychologen,
rouw niet meer wordt gezien als een uit-
sluitingsgrond om iemand depressief te
noemen. 
Minister Edith Schippers kreeg, volgens
het nieuws op de ochtend van schrijven,
de weinig flatteuze Big Brother Award toe-
gekend als grootste privacy-schender van
het jaar. Zij kreeg deze 'Oscar', vanwege
het doordrukken van het Electronisch
Patiënten Dossier (EPD). Als de overheid
het niet mag doen, is haar mening, dan de
'vrije markt' maar! De combinatie van
deze twee ontwikkelingen is daarom zor-
gelijk, omdat hiermee die overhaaste di-
agnose 'depressief' in de DSM-V direct te-
rechtkomt bij de verzekeraars. In Duits-
land gaan burgers al 'ondergronds' in the-
rapie, want het schijnt dat ook werkgevers
uit de informatie van het EPD putten.

Als ik op een eenvoudige manier iets mag
uitleggen over verlies en rouwprocessen
maak ik nog altijd dankbaar gebruik van
het model van Elisabeth Kübler-Ross. Met
één A-4tje kan ik mensen in rouw en vrij-
willigers al heel veel laten ontdekken. 
Daarnaast vertelt de oude volkswijsheid
ons, door bijvoorbeeld het gebruik van de
rouwband, dat mensen een jaar en zes we-
ken de ruimte moet worden gegund hun

verdriet te laten 'zien'. De omgeving kan
daar dan rekening mee houden. In de ja-
ren '90 hadden we eerst nog de DSM-III.
Deze versie hield nog rekening met een
periode van normale rouw van een vol
jaar. De oude wijsheid werd nog erkend.
Met de komst van de DSM-IV leerden wij
dat de grens van een gezonde rouw al bij
twee maanden ligt. En zoals het nu lijkt is
er vanaf volgend jaar helemaal geen ruim-
te meer voor werkelijk verdriet in de gees-
telijke hulpverlening. Dit is terecht een
heel zorgelijke ontwikkeling. Het is soci-
aal ongewenst - immers, als ons leven door
de dood daadwerkelijk op de kop wordt
gezet en alles wat je aan hoop en verwach-
tingen had, in de diepte is gestort - is het
dan vreemd dat we daarvan ontdaan en
volslagen van de kaart zijn?! Nee integen-
deel, het is pathologisch als we dan in
staat zijn vrolijk door te gaan. Maar dat is
een ander ziektebeeld. Het is daarnaast
ook maatschappelijk ongewenst. Antide-
pressiva zijn geen geneesmiddelen. Het
kan een steun in de rug zijn, maar meest-
al is het een hulpmiddel om er nú nog
niet aan te beginnen. En ja, soms kan het
een leven redden, omdat het zelfdoding
voorkomt. Maar het leven moet genomen
worden zoals het is. Ook de pijn. Vroeg of
later. Rouw is het proces om uiteindelijk
tot een vorm van aanvaarding te komen
en nieuwe wegen voor het leven te vinden.
Ja, er is ook ongezonde rouw. Die moeten
we vaststellen met behulp van een ade-
quate diagnostiek. En, misschien al na
een half jaar, zien we dat het niet goed
gaat. Met goed luisteren; met de criteria
van bijvoorbeeld depressiviteit in ons ach-
terhoofd, horen we wat zich afspeelt in de
wereld van de mens die daar voor ons zit.
De bril schuift wat naar voren en terwijl
we elkaar diep in de ogen kijken, zoeken
we naar woorden die iets weergeven van
onze diepe gevoelens. 'Kan het zijn dat u
last hebt van wat depressieve gevoelens?
Misschien heeft u een steuntje in de rug
nodig; misschien ook wel een tijdje anti-
depressief middel. Dat lost uw verdriet
niet op. Daar is meer voor nodig...'

De kerk heeft eeuwenoude tradities rond
verlies en rouw. De eerste christenen in
Rome vielen op, omdat zij doden waardig
begroeven. Ook de overledenen die niet
bij hen hoorden, maar die langs de kant
van de weg lagen. Verwerking van het ver-
driet begint bij een waardig afscheid en
erkenning van de pijn door de omgeving.
Een oude traditie is dat in de kerk, aan het
einde van het kerkelijk jaar, nog één keer
alle namen worden genoemd van hen die
ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn
door de dood. Zij worden niet doodgezwe-
gen, maar nog een keer luidop genoemd.
Wij willen niet dat onze geliefden in de
vergetelheid wegvallen. 

Lees verder op pagina 7

Steeds minder tijd
voor rouw?
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra4 april van 19.30 tot 21.30 uur: 
Paas Mantra avond: Warming up 
oefeningen en 6 mantra 
meditaties € 20,- incl. yogithee 
en kundalini-bonbons



De Vreelandbode maart 2012 7

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Vitatas!
Biologische groente-tas!

Vóór dinsdag bestellen, vrijdag ophalen. 
Kijk voor meer info op www.proef.nu

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

De HKGL organiseert dins-
dag 24 april een presenta-
tie over het onderwerp
‘Boerenleven’ in de voor-
malige gemeente Loenen.
Er zijn weer vele oude fo-
to’s en prentbriefkaarten
bijeen verzameld om u
een divers beeld te geven
van bewoners en het le-
ven op en rond de boerde-
rijen in onze omgeving.
De avond begint om 19.00
uur op de vide van de bi-
bliotheek, entree is gratis.

Dia-avond over het boerenleven

Steeds minder tijd voor rouw?

Op donderdag 19 en 26 april worden in
het Dorpshuis van Vreeland 2 lezingen ge-
geven door Eef Ephraim. Het thema van
de avonden is “Pasen 2012: een andere
blik op dood en opstanding”. Tijdens de 2
voordrachten zullen vele kleurendia’s van
kunstwerken van Velasquez, Grünewald,
Goya, Saurâ, Picasso en Chagall getoond
worden. Hierbij staat het werk van Marc

Chagall (1887-1985) centraal. Vooral het
oude teken van het kruis, het universele
teken voor transformatie wordt bekeken
en besproken.  De heer Eef Ephraim is arts-
psychotherapeut en liefhebber van kunst
als expressie van innerlijke werkelijkheid. 
Dorpshuis Vreeland, 19 en 26 april.
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,-. 
Info: hansbots@mac.com.

Kunstlezing

Op zaterdag 14 april 2012 geven het grote
gemengde projectkoor De Poldermodel-
len en het veel bekroonde Loenens
Fanfareorkest Oud Over samen een uniek,
swingend en zeer afwisselend concert in
Loenen a/d Vecht. Gedurende twee uur
kunt u genieten van de prachtige filmmu-
ziek van Ennio Morricone, maar ook van
een medley van liedjes van Ramses Shaffy,
Keltische muziek, een smartlap en na-
tuurlijk volop feestelijke muziek, zoals al-
leen het Loenense Fanfareorkest die weet
te brengen! Het belooft een hele gevarieer-

de avond te worden. Misschien inspireert
het u om in de toekomst ook koorlid of lid
van de fanfare te worden!!! 
Zaterdag 14 april 2012, St. Ludgerus kerk,
Margrietlaan 1 Loenen aan de Vecht.
Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30
uur. Toegangsprijs € 5,00, voorverkoop
kaarten bij Sigarenmagazijn De Beurs en
Boekhandel Klaas Koopman in Loenen,
Boekhandel van Kralingen in Breukelen
en IJzerhandel Adri de Lange in Kocken-
gen. De laatste kaarten zijn vooraf aan het
concert bij de ingang van de kerk te koop.

Bruisend concert Poldermodellen
met Fanfare Oud Over

Vervolg van pagina 6

Rouw is gezond! In zeker negen van de
tien situaties vinden mensen na een tijdje
een goede en begaanbare weg om hun ver-
driet vorm te geven. Het leven zal nooit

weer hetzelfde zijn, maar we vinden wel
weer een weg - onze weg. In die 5-10% waar
het rouwproces niet goed loopt, ja daar
moet de hulpverlening al haar inzet op
bieden.

Op 21 april wordt de nieuwe website
www.zichtopdevechtstreek.nl gelan-
ceerd. Op de site staan diverse themati-
sche fiets- en wandelroutes door de
Vechtstreek, zoals een molentocht, een
fortenroute of een buitenplaatsenroute.
De site is een initiatief van Vechtsnoer,
een nieuw samenwerkingsverband van
alle culturele instellingen in de
Vechtstreek. Burgemeester Mirjam van ’t
Veld en wethouder van Cultuur Gera

Helling zullen bij wijze van openen van de
site een korte fietstocht begeleiden. In de
ochtend (10 uur) zal mevrouw Van ’t Veld
een groep aanvoeren vanaf Molen de
Hoop in Loenen, in de middag (14 uur) zal
Gera Helling vanuit het Vechtstreekmu-
seum (voorheen museum Maarssen) aan
een fietstocht deelnemen, beide vanzelf-
sprekend bijgestaan door leden van
Vechtsnoer. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Lancering nieuwe toeristische
website Vechtstreek



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom!
Heb jij misschien ook handige handjes?

Dan behoor je tot het ras van de HOMO

HABILIS. Letterlijk betekent dat ‘De handi-

ge mens’. Als je deze Kinderpost hebt gele-

zen dan weet je het zeker. De razende re-

porters interviewden iemand die met

haar handen werkt. Een Mysterygast. Wat

is haar beroep? Kijk snel bij de prijsvraag.

Los jij het raadsel op? Lees de Kinderpost

goed, dan kom je er achter! Onze mystery-

gast heeft ons ook iets geleerd. Moeie han-

den gekregen? Je kunt dit in een handom-

draai uitproberen. Nena geeft je de kneep-

jes…Of maak je liever iets van een draad-

je? Kijk dan bij de handige tips. Veel lees-

plezier!

Prijsvraag De mysterygast

Er was een mysterygast bij de razende re-

porters op bezoek. Alle razende reporters

hadden een vraag bedacht. 

Hier zijn ze:
1. Wat vind je er leuk aan?

2. Hoe lang doe je het beroep al?

3. Waarmee doe je het werk?

4. Werk je binnen of buiten?

5. Hoe ben je er op gekomen?

6. Hoe doe je het?

7. Wie ken je allemaal die het werk ook

doen?

Dit zijn de antwoorden:
1. dat ik er mensen mee kan helpen.

2. Ik ben nog in opleiding.

3. Met me handen en met me gevoel.

4. Binnen omdat we in Nederland zijn.

5. Door te lezen en uit te proberen.

6. Heel langzaam en stil.

7. Germaine Duynstee, de zus van Juliette

Jonker.

Weet jij dit beroep? 
Stuur dan een mail naar: 

aa.weijschede@wxs.nl

Let op: zet je naam en leeftijd er bij!

WIN: iets dat bij het beroep hoort.

Groetjes, Pippa (10) en Marina (10).

Handige tips

De draad van Alexander
Had jij vroeger ook een ‘mobile’ boven je

wieg hangen? Er is een man die maakte er

zijn beroep van. Hij maakte de mooiste

mobiles van ijzerdraadjes! Die man was de

kunstenaar Alexander Calder. Hij werd ge-

boren in 1898 in Amerika. Toen hij jong

was kon hij zijn grote handen maar niet

kon stilhouden, steeds wilde hij van alles

laten bewegen wat vast leek te zitten. Hij

was dol op dieren en hij kon van niets iets

heel moois maken. Van een enkele ijzeren

draad draaide hij acrobaten, een leeuw, oli-

fanten en paarden, danseressen, een leeu-

wentemmer, kortom een heel circus.

Handig: het hele circus was zo klein,

vrachtwagens waren onnodig. Het ‘Cir-

que Calder’ paste gewoon in een koffer en

trad verschillende keren op. Kijk zelf maar. 

Tentoonstelling: 

Er is een tentoonstelling in het Gemeente-

museum in Den Haag te zien t/m 28 mei.

Boek: 

Of lees je liever een boek? Sieb Posthuma

(van Rintje enzo) maakte een prachtig

boek (Prijs: 13,95 euro. Leeftijd: vanaf 4

jaar. ISBN: 9789025860134) met hele

mooie tekeningen. Die tekeningen han-

gen trouwens ook in Den Haag. Ga jij kij-

ken in de meivakantie? 

Homo Habilis
Wie?: Angelien.

Wat doet ze?: Ze is in opleiding tot

Massage Therapeut.

Hoe?: Ze geeft de Massages op haar gevoel,

en natuurlijk met haar handen!

Waar?: Ze geeft de Massages bij haar huis.

Wanneer?: In de gewoone werk dagen.

Groetjes Gijs en Eva

Moeie-handen-massage
Angelien heeft ons geleerd hoe je een goe-

de, (en suuuuuuperlekkere!) handmassa-

ge kan geven.

In dit stukje staan de handige kneepjes

die je nodig hebt om een super-de-luxe

handmassage te geven.

EERST MOET JE DE HANDEN VAN DE AN-

DER MET DE RUG OMHOOG 
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

Millennium – 
Mannen die vrouwen haten

is nu verkrijgbaar als CD! 
Speciale prijs voor Vreelanders: €24,95 

(normale prijs €29,95)

Natuurlijk te koop bij Tierelantijn

Bezoek ook eens de vernieuwde website!     

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

OP EEN HANDDOEK LEGGEN 

1. Leg je handen op de handen van de an-

der maak contact, probeer je ademha-

ling gelijk te krijgen met die van de an-

der. Adem vanuit je buik en niet vanuit

je borst.

2. Als je olie hebt, neem dan een druppel-

tje (ECHT 1 DRUPPELTJE) en smeer de

handen van top tot teen in. (dat heet ef-

fleurage)

3. Strijk met je duim tussen de vingers

door.

4. Draai de hand om, geef druk met je dui-

men over de hele hand.

5. De vingers masseer je door ze een soort

van te kneden eerst aan de bovenkant

tot aan de top daarna aan de zijkant

ook tot aan de top.

6. Strijk de handen nog een keer af (de

eind effleurage) zet de gemasseerde

hand naast de gewone en kijk hoe het

voelt.

Voelt het voor de gene die gemasseerde

heel anders? Dan heb je het heeeeeel goed

gedaan.

Groetjes nena

Handen uit de mouwen
Heb jij misschien nog geholpen op 10

maart, de opruimdag van de Dorpsraad?

Goed van je! Dat zeggen ze toch wel eens?

“Je moet je eigen nest niet bevuilen…”.

Wat betekent dat eigenlijk? Rommel ma-

ken in je eigen kamer of huis. Of buurt. Of

dorp. Maar ja, rommel is zo gemaakt. Ach

en eigenlijk ook zo weer opgeruimd. Als je

het even samen doet, zo gepiept! Vreeland

is nu weer schoner. Tot volgend jaar!

Tekening van Thomas

‘Als een vis in het water  - zonder handen!’

Thomas Schenk (10) 

Zin in nog een klusje?
NL DOET is op 16 maart en 17 maart. Wil

je meehelpen klussen? Kijk dan op de site

www.nldoet.nl en kijk bij klus zoeken. Vul

je woonplaats in, of de plaats waar je wilt

helpen en ontdek waar je de handen uit

de mouwen kan steken. (Klussen aanmel-

den kan niet meer – volgend jaar weer!)

Handige weetjes
Handige weetjes

14 maart  Wereld Pi dag

21 maart  Nationale Boomplantdag

13 augustus International dag van de

linkshandigen

15 oktober Dag van het handen wassen
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Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Het Rabobank Coöperatiefonds is een
fonds dat een bijdrage levert aan ideële
projecten die tot opbouw van de lokale sa-
menleving dienen. Zo kunnen verenigin-
gen en stichtingen projecten op het ge-
bied van educatie, integratie, vrijwilli-
gerswerk, natuur, kennisoverdracht en
cultuur en welzijn aanmelden.
Een voorbeeld is de stichting Pinetum
Blijdenstein uit Hilversum. In 2011 ont-
vingen zij € 7.000 uit het Rabobank
Coöperatiefonds voor de restauratie van
het dak van de grote tropische kas. Een an-
der voorbeeld is Beheersstichting Over-
Noord uit Breukelen; zij ontvingen € 295
uit het fonds, waarmee ze een buiten zit-
bank voor het wijkontmoetingscentrum
Over Noord hebben aangeschaft. 

Leden beoordelen aanvragen
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen be-

steedt een deel van haar winst aan het
Rabobank Coöperatiefonds. De leden van
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen be-
palen uiteindelijk welke aanvragen een
bijdrage ontvangen via stemmen tijdens
de jaarlijkse kieskringvergaderingen.

Meld uw project aan
Het Rabobank Coöperatiefonds onder-
steunt ook uw initiatief als deze aan de cri-
teria voldoet, of u nu wel of geen klant van
de Rabobank bent. Heeft u of kent u een
project ter verbetering van de samenle-
ving? Kan dit project financiële ondersteu-
ning gebruiken? Meld dit project dan aan
voor 30 juni 2012! 
Op www.rabobank.nl/hvp vindt u meer in-
formatie over het Rabobank Coöperatie-
fonds en over de criteria. Voor vragen kunt
u contact opnemen met mevrouw R.
Slagter (035) 622 25 90.

Rabobank Coöperatiefonds biedt 
ondersteuning aan lokale samenleving

Houd 
Vreeland 

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

Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23
Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 995,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-6646436 
of mail naar info@hoen.nl

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

NIEUW!!
SIERADENSHOPPER.NL

Trendy en betaalbare sieraden
Voor dames, meiden & kids
www.sieradenshopper.nl

Zoals eerder in de Vreelandbode is aange-
kondigd zijn Dieuwer Elema en Diede
Klever naar India gegaan om –samen met
een groep Rotaryleden- deel te nemen aan
het vaccinatieprogramma tegen polio. In
dit programma  “End Polio Now” wordt
gestreefd naar een polio-vrije wereld. Het
project is gestart in 1988 door de Rotary
maar met steun van de WHO, Unicef en
Bill Gates uitgegroeid tot het grootste vac-
cinatieprogramma uit de geschiedenis.
Na 23 jaar is het gelukt om polio voor 99%
de wereld uit te krijgen. Sinds 2011 zijn er
geen nieuwe polio gevallen in India meer
waargenomen. Een superprestatie, maar
om er voor te zorgen dat het virus niet te-
rug kan komen, moet er gevaccineerd blij-
ven worden. Dieuwer en Diede zijn afge-
reisd naar de provincie Uttar Pradesh,
Noord India, waar 200 miljoen mensen
wonen op een stuk land dat 6 keer groter

is dan Nederland. Ze hebben daar met een
aantal lokale vrijwilligers in verschillen-
de steden en plattelandsdorpjes huisbe-
zoeken gedaan om kinderen onder de 5
jaar te vaccineren. Dat gebeurt door twee
druppels vaccin op de tong.
“Het was erg indrukwekkend om bij deze
arme mensen over de vloer te komen en
met een glimlach te worden ontvangen”,
aldus Diede en Dieuwer. Het werk dat de
lokale vrijwilligers daar doen is fantas-
tisch en gaat zeer zorgvuldig en gestructu-
reerd. Het is fantastisch om te zien hoe ge-
motiveerd ze zijn om het virus de wereld
uit te helpen.  
Naast het doen van de vaccinaties heeft de
groep Rotaryleden 90 rolstoelen aangebo-
den aan 90 ernstige polioslachtoffers. Het
geld hiervoor was bijeengebracht door
een aantal Rotaryclubs gezamenlijk.

Terug van weggeweest, End Polio Now

De Lionsclub Over-Holland organiseert op
zaterdag 21 april een klassiek concert. Dit
concert, dat in de Kerk in Loenen plaats-
vindt, is door Quality in Music samenge-
steld. Zij brengen onder meer werken van
Händel, Dvorák, Tsjaikovski, Bach en
Beethoven ten gehore. U wordt vanaf
16.00 u ontvangen met een hapje en een

drankje, het concert begint om 17.00 u.
Aansluitend bieden de nabijgelegen res-
taurants in Loenen een diner arrange-
ment aan. Kaarten voor het concert á € 35,
kunnen worden besteld op de website
www.lionscluboverholland.nl.  De op-
brengst van het concert komt dit jaar ten
goede aan de Stichting Cystic Fybrosis.

Concert voor de Stichting Cystic Fybrosis
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Verdwenen buitenplaats
Op deze oude kaart uit 1768 van P. Ketelaer
ziet u het eiland De Nes in een scherpe
bocht in de Vecht, met links daarvan de
buitenplaats Welgelegen. Het eiland De
Nes bestaat niet meer - u ziet op de recente
luchtfoto alleen nog de randeilandjes met
bomen die overbleven nadat het eiland
weggebaggerd is in de jaren ’70. Ook
Welgelegen bestaat niet meer. Het
Klompenpad voert nog wel over het terrein
van deze voormalige buitenplaats, die
eind 18de eeuw de grootste buitenplaats
van de Vechtstreek was. De oudste vermel-
ding van dit huis is in een koopakte van
1712. Het was toen een herenhofstede
waar later een huis naast werd gebouwd.
Waarschijnlijk was dit de pied à terre van
Jan van Beuningen, bewindhebber van de
WIC die op Curaçao woonde. Latere eige-
naren bouwden hier een koetshuis, speel-
huis, theekoepel en tuinmanswoning bij
en legden bossen aan op de landerijen. 

Grootste van de Vechtstreek
In 1782 kocht lakenhandelaar Jan van der
Tuuk de buitenplaats. Hij had de ambitie
om er de grootste buitenplaats van de
Vechtstreek van te maken en kocht stuk-
ken land tot zijn bezit 140 ha groot was!
Het land reikte westwaarts tot de Angstel,
waar de trekschuit stopte. Er werd dan ook
een oprijlaan aangelegd over zijn land
naar de halte van de trekschuit. Ook aan
de overkant van de Vecht breidde hij zijn
gebied uit. Hij kocht vrijwel de hele
Dorssewaardpolder en legde hier, naar de
mode van die tijd, een Engels landschaps-

park aan met bossen, lanen, waterpartij-
en, vijvers, fraaie hekken en bruggen en
een boerderij als rustieke stoffering van
het landschap. Vanuit Welgelegen was via
een zichtlijn de Dom van Utrecht te zien.
Zo had Van der Tuuk een gigantische ‘over-
tuin’ aangelegd, waar hij via drie ingan-
gen, een aan de Bergseweg en aan het
noord- en zuideinde van de Kleizuwe, over
lanen met zijn koets kon rijden. Ook het
park om zijn eigen huis aan de
Nigtevechtseweg (toen Vechtdijk geheten)
richtte hij als landschapspark in. Kenmerk
van deze stijl zijn de golvende, gebogen lij-
nen en de aanplant van verschillende soor-
ten bomen in een natuurlijke aanleg. De
rechte afwateringssloten die hier al eeu-
wen eerder waren gegraven om het land
droog te maken, werden vergraven in ge-
bogen lijnen. Op de luchtfoto is dit prach-
tig te zien. 

Failliet
Deze dure hobby kostte hem wel zijn ver-
mogen. Via het uitgeven van hypotheken
probeerde hij nog aan geld te komen,
maar tevergeefs. In 1802 werd hij failliet
verklaard en het buiten werd verkocht.
Toen de laatste eigenaar overleed werd het
geheel geveild en verkaveld. Het huis werd
in 1857 afgebroken, de bomen werden ge-
kapt het hout werd verkocht.  In de nu
weer kale polder werden vijf stolpboerde-
rijen gebouwd waarvan een op de plaats
van het afgebroken buiten. Nadat deze
boerderij in 1914 afbrandde, is hier de
boerderij Ora et Labora gebouwd. 

J.J.

...en nu!

Welgelegen

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

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 FAX 0294 - 231539

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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De oer-Vreelander
Het kopje thee dat ik haar bij mij thuis aan-

biedt blijft bijna onaangeroerd. De kleine

Noud, die in een doek gewikkeld tegen zijn

moeder aanhangt vindt het veel fijner dat

we gaan wandelen, en hij heeft groot ge-

lijk. We nemen gelijk de kleuters mee die

bij mij thuis aan het spelen zijn en wande-

len met drie kinderen naar het

Maartenplein. Het is een prachtige dag,

van de kou een paar weken geleden is niets

meer te merken. Terwijl de kleuters spelen

vertelt Cathinca Cortlever, 28 jaar, over

zichzelf en haar band met Vreeland.

Strikt genomen is zij geen oer-Vreelandse.

Ze is op haar tweede jaar met haar ouders

en zusje Titia in Vreeland op Duinkerken

komen wonen. Als Cathinca 5 jaar is gaan

haar ouders scheiden. Cathinca’s moeder

blijft met de meisjes op Duinkerken wo-

nen, ook als haar moeder een nieuwe man

ontmoet, die Cathinca verder steeds “mijn

tweede vader” noemt. In de garages achter

Duinkerken, die door haar ouders daar

zijn neergezet, zit nog een steen met de op-

druk “eerste steen gelegd door Cathinca

en Titia Cortlever, oktober 1989”. Daar

hebben we dus nu het gezicht bij. Het con-

tact tussen haar ouders is, na de logische

eerste periode van verdriet, heel goed. Ze

vertrekken met z’n vieren voor een paar

jaar naar het buitenland, eerst naar

Houston Texas waar haar moeder en twee-

de vader nog een zoon krijgen. Daarna

naar Singapore. Na 5 jaar keren ze terug op

Duinkerken en uit die tijd kent ze nog veel

mensen. De kinderen bij wie ze in de klas

zat, wonen nu bijna allemaal in

Amsterdam of elders, maar een aantal ou-

ders van die kinderen woont hier nog. Of

ze kent mensen vanuit het baantje dat ze

bij het Pannenkoekenhuis Noord-Brabant

heeft gehad. 

Als ze 16 is, verhuizen haar ouders naar

Hilversum, deels omdat ze de rol van taxi-

bedrijf voor de kinderen geen aantrekke-

lijk idee vonden. Een paar jaar later gaat

Cathinca naar Amsterdam voor een oplei-

ding Technische Bouwkunde maar heeft

tijdens haar stages al in de gaten dat pro-

jectontwikkeling niet haar wereld wordt.

Ze rond de studie wel af en gaat aan de slag

bij een Relocation bureau. Die helpt bedrij-

ven om hun buitenlandse medewerkers,

expats, hun weg in Nederland te vinden.

Ze regelen de juridische papierkant, het

zoeken naar een geschikte woning en met

andere zaken die je als nieuwkomer in

Nederland niet eenvoudig weet te regelen.

Ze vindt het werk leuk, maar denkt dat het

beter, moderner kan. De dienstverlening is

vaak strikt beperkt tot wat de werkgever af-

spreekt over service en servicetijden in

plaats van wat en wanneer de expat nodig

heeft en dat laatste is volgens haar de ser-

vice die je moet willen bieden. Met een col-

lega besluit ze om Spot Relocations op te

zetten en dat gaat heel goed. Ze hebben

een klein kantoor op de Zuid-as, lekker

dicht bij de grote klanten. Ze is twee weken

geleden weer begonnen, Noud wordt nog

opgevangen door familie, haar schoonva-

der komt wekelijks langs. Straks gaat hij

naar de opvang in Nederhorst.

Met haar beide vaders heeft ze nog steeds

heel goed contact. Haar moeder is helaas

vier jaar geleden overleden. Ze was eerder

ziek, maar bleef altijd optimistisch en on-

dernemend. Haar tweede vader heeft een

nieuwe vriendin gevonden. Binnenkort

gaat ze met haar familie op wintersport:

haar vader en zijn vriend, haar tweede va-

der en zijn vriendin en Cathinca’s eigen

zus en broertje met aanhang. Een apart ge-

zelschap wat wel vaker tot leuke verwar-

ring leidt. Zo waren haar beide vaders en

de vriend van haar vader, toen 3 vijftigers,

met de kinderen op vakantie in Cambodja.

Dat leidde wel tot gefronste wenkbrau-

wen. Of de ober van De Nederlanden, die

op dezelfde avond van twee verschillende

mannen hoorde dat hij met zijn vrouw en

dochters Cathinca en Titia naast De

Nederlanden had gewoond. Kortom, geen

gewone samenstelling, maar het is een fij-

ne familie. 

Op een bruiloft van vrienden, 3 jaar gele-

den, komt ze Jasper Folmer tegen. De van

oorsprong tukker is headhunter en woont

ook in Amsterdam. Ze willen allebei jong

kinderen en het bewijs dat dit kan komt

snel. Dat is het moment om terug te keren

naar Vreeland. Cathinca heeft goede her-

inneringen aan het dorp en als ze de adver-

tentie van de hoekwoning op de

Lindegracht ziet weet ze gelijk welk huis

het is en dat dit is wat ze zoeken. Hier

wordt 3 maanden geleden Noud geboren,

dus feitelijk is hij de echte oer-Vreelander

bij dit gesprek. Misschien moet er een

aparte rubriek komen voor de herintre-

dende Vreelander. Het is in elk geval heel

fijn dat kinderen van Vreeland na omzwer-

vingen terugkomen. Als je jeugd in

Vreeland zo mooi was, dat je je kinderen

hetzelfde gunt en daarmee zelfs een oer-

Vreelandertje creëert, hoor je wat ons be-

treft in deze rubriek thuis. Cathinca ver-

wacht ook wel de eerste maar zeker niet de

laatste te zijn die terugkomt. Ze is gewoon

de eerste met kinderen, wacht maar af.

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar 

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

Restaurant Hotel De Nederlanden presenteert:
Jazz aan de Vecht

Zondag 22 april 2012 swingt het bij De Nederlanden.
De stroming van de Vecht deint mee op het ritme van Nederlands 

grootste jazzpianist: Michiel Borstlap.

Op de Vecht in Vreeland zal letterlijk het nieuwste evenement van 
De Nederlanden geboren worden; de noten galmen door ons kleine,

pittoreske dorpje en de mensen lopen uit!  De schilderachtige omgeving 
is het ultieme decor voor een bijzondere middag.

Tussen 15.00-19.00 wordt u in de culinaire en muzikale watten gelegd 
en bent u getuige van een geweldig spektakel.

Mag ik u persoonlijk verwelkomen en dit samen met u meemaken?

Een culinaire groet,
Wilco Berends Patron Cuisinier 

Kaarten (all-in) kosten 55,00 per persoon en zijn te bestellen 
via info@nederlanden.nl of 0294 232326.

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Boútriba uitverkoop

Kom snel, op is op!

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

In 'Te koop' wordt iedere maand een huis in
Vreeland toegelicht dat te koop staat. 

Saskia Vogels: 
‘Het landelijke uitzicht gaan we zeker missen’

Lekker landelijk, lieve kinderrijke buurt,
een prachtig dorp met als hoogtepunten
de intocht van Sinterklaas, Koninginne-
dag, de Kerstmarkt en het Dorpsfeest. Maar
ook op de fiets bij de kaasboerderij ijsjes ha-
len, sportclubs op fietsafstand, een gewel-
dige lagere school én een fijn huis. Saskia
Vogels (45) somt achter elkaar de voordelen
van het wonen in Vreeland - en nog precie-
zer aan de Nigtevechtseweg 34 - op. In 1998
verhuisde ze met haar man Joost en baby
Marlein (nu 13 jaar) naar ons dorp. ‘We
woonden daarvoor in Rotterdam in een
flat. Toen Joost een baan in Amsterdam
kreeg besloten we te verhuizen. We hadden
nog nooit van Vreeland gehoord, maar za-
gen het huis in de etalage bij een makelaar
in Breukelen. Toen we er langs reden waren
we gelijk verkocht. Het lag zó landelijk en
het uitzicht over de landerijen met scha-
pen en paarden is geweldig. Net als de
Hollandse luchten en de ondergaande zon.
We voelden ons in Vreeland gelijk thuis.
Het is speciaal om hier te wonen!’

In Vreeland werden Floor (11) en Koen (9)
geboren. Jurist Saskia begon onder haar
meisjesnaam Lucassen een juridisch ad-
viesbureau en Joost is tegenwoordig invest-
ment-manager bij de Rabobank in Utrecht.
Anderhalf jaar geleden begon het een beet-
je te kriebelen. De ‘Vogels’ wilden een gro-
ter huis, liefst in Hilversum. En die beslis-
sing heeft te maken met het ouder worden
van de kinderen. 
Makelaar Nienaber in Bussum werd bena-
derd en de Nigtevechteseweg 34 ging in de
verkoop. Eerst voor 419 duizend euro, maar
nu al weer enige tijd voor 389 duizend
euro. Een reële prijs voor een zeer goed on-
derhouden huis met vier slaapkamers en
veel bergruimte. Saskia: ‘We hebben al aar-
dig wat geïnteresseerde kijkers gehad,
maar die moeten eerst hun eigen huis ver-
kopen. We merken dat de markt op slot zit.
En nee, we hebben zelf nog geen ander huis
gekocht. En eerlijk gezegd is het ook geen
ramp dat ons huis nog niet verkocht is. We
genieten hier nog iedere dag. Maar een vol-
gende stap in onze woon-carrière zetten
blijft wel onze wens. Wie interesse heeft,
kan altijd even binnen komen kijken.
Gewoon even bellen!’ 

Meer informatie op www.nienaber.nl 

Te Koop!

Vrouwen van Nu afdeling Loenen en om-
streken vormt een klein onderdeel van de
grootste vrouwenorganisatie van Neder-
land. De afdeling bestaat al 55 jaar. In die
periode zijn er tal van activiteiten georga-
niseerd. Onderwerpen die in het jaarpro-
gramma werden opgenomen omvatten
een breed scala: kunst en cultuur, actuali-
teit, natuur, milieu en verantwoord con-
sumeren, andere landen en volken, het
uitwerken van een thema dat prikkelt tot
discussie. Of het kennisnemen van een bij-
zonder beroep. De laatste jaren zoekt het
bestuur sprekers in de eigen regio. Dat be-
valt prima. Het vraagt minder reizen en
spaart dus het milieu. Bovendien is het
goed voor de kleine kas van de afdeling.

Zo hebben de leden het voorrecht gehad
de heer Linnartz te ontvangen met een
zeer interessante lezing!
We zijn ervan overtuigd dat er in de omge-
ving veel meer sprekers en spreeksters wo-
nen die een bijdrage kunnen en willen le-
veren. Maar waar zijn zij??
Binnenkort wordt gestart met het maken
van het programma dat loopt van septem-
ber t/m april.

Reacties worden graag ontvangen per
brief, telefoon of e-mail bij de secretaris
T. van Wageningen-Koopman, 
Doude van Troostwijkplein 45, 3632 BC
Loenen a/d Vecht. Tel. 0294 23 18 07, 
dirkvw@hetnet.nl.

Vrouwen van Nu zoekt sprekers
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Micha Cluysenaer interviewen is een uur
lang ogen en oren te kort komen, een in-
spirerende vloed aan verhalen over de pro-
jecten die ze gedaan heeft, getuigenissen
van mensen die ze heeft opgeschreven, les-
materiaal dat daaruit ontwikkeld is en
boeken die daaruit ontstaan zijn… en zie
dat dan hier maar eens kort samen te vat-
ten.
Micha heeft sinds 2001 haar eigen bedrijf
‘Cluysenaer Historisch Onderzoek en
Communicatie’. Dat klinkt misschien wat
vaag maar het is eigenlijk precies waar ze
zich mee bezig houdt: met het achterha-
len wat er in de archieven of in de herinne-
ring van mensen nog aanwezig is en dat
vervolgens uitwerken in een boek of ver-
slag, in lesmateriaal of in een tentoonstel-
ling.
Zo heeft ze bijv. historisch onderzoek ge-
daan naar de Linnaeus Boekhandel in
Amsterdam die 100 jaar bestond en daar is
een boek over verschenen. Of in opdracht
van het Museon een rondreizende ten-
toonstelling gemaakt over de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands Indië.
Daaraan voorafgaand had ze meegewerkt
aan de documentaire ‘Het jaar 2602’ waar-
in aan de hand van getuigenissen  van
mensen die als kind het Jappenkamp heb-
ben meegemaakt een beeld wordt ge-
schetst hoe het dagelijks leven in een
Jappenkamp eruit zag en hoe die kinderen
van toen dat hebben ervaren. Of een pro-
ject dat nu loopt voor alle basisschool leer-
lingen van groep 7 en 8 van de Stichtse
Vecht over het niet meer bestaande kasteel
Kronenburg. Twee lesbrieven heeft Micha
daarvoor geschreven die worden gebruikt
als verdiepingslessen, zeg maar de extraa-
tjes die het onderwijs van tegenwoordig
nog leuker  maken. En dat is maar een klei-
ne greep uit de bijzondere projecten waar-
aan ze haar medewerking heeft verleend.
Natuurlijk is het niet zo dat al die mooie
projecten zo maar op haar pad kwamen.
Micha heeft veel en lang geïnvesteerd met
een grote discipline en een grote interesse
voor haar vak om het werk te kunnen doen
wat ze nu doet.
Na haar middelbare schoolopleiding deed
Micha de pedagogische academie. Daarna
ging ze geschiedenis studeren in Leiden.
Na haar afstuderen was het moeilijk een
baan te vinden als historica en daarom
greep ze terug naar haar eerste liefde, het
onderwijs: 3 jaar werkte ze als docent op
de Joke Smit Scholengemeenschap in
Amsterdam. We spreken hier over de jaren
’80: in die tijd kregen Micha en Joost hun
3 dochters en verhuisden ze naar
Vreeland. Een eerste vingeroefening voor
oral hystory (het opschrijven van persoon-
lijke getuigenissen) was de stichting Pelita
waar ze 14 jaar voor werkte. Die stichting
houdt zich bezig met de Indische en de
Molukse gemeenschap in Nederland.
Micha was afgestudeerd op het onderwerp
Nederlands Indië en koloniale geschiede-
nis. En omdat haar stiefvader in een
Jappenkamp had gezeten, was ze al veel
langer geïnteresseerd in dat onderwerp. 

In 2001, zo rond de tijd dat al haar doch-
ters op de middelbare school zaten besloot
Micha werk te maken van haar grote en tot
dan toe sluimerende ambitie: het opzetten
van een eigen bedrijf in historisch onder-
zoek en communicatie. Voor het verkrij-
gen van opdrachten had ze een netwerk
nodig en dus greep ze de kans om te schrij-
ven voor ‘Museumvisie’, het kwartaalblad
voor de museumbranche, met beide han-
den aan. Daarnaast nam ze actief deel aan
de organisatie ‘Entre Femmes’, een net-
werk van vrouwelijke ondernemers. Ze
ging meteen maar in het bestuur ‘want
dan val je het meeste op’. Opdrachtgevers
met een budget zijn moeilijk binnen te ha-
len. Je moet je eerst kunnen bewijzen
maar hoe doe je dat zonder naamsbekend-
heid? Zo dus.

Toch, zonder haar gedrevenheid zou het
vast niet gelukt zijn zoveel bijzondere pro-
jecten neer te zetten. Ze doet het natuur-
lijk niet alleen, meestal werkt ze in een
team en daar kan ze dan ook weer zo en-
thousiast over worden. Vooral haar drang
om bezig te zijn met geschiedenis, met het
nationale erfgoed en vervolgens een ver-
taalslag te maken naar een vorm die de
mensen die dat lezen net zo of bijna net zo
enthousiast maken als Micha zelf is, dat is
haar grote drijfveer. 
Voor Micha is het een levensfilosofie: ‘Het
verleden biedt veel handvatten om het he-
den beter te begrijpen, ook al is het maar
een interpretatie’, zegt ze. En: ‘Ik voel heel
sterk dat wij op alle schouders van onze
voorouders staan’. Micha voelt zich sterk
verbonden met de generaties uit het verle-
den. Het maakt haar eigenlijk niet uit met
welk onderwerp ze zich bezighoudt want
het wordt altijd interessant op het mo-
ment dat ze zich erin verdiept.
Wat zou Micha nog graag willen doen? Ze
weet het zelf niet zo direct, behalve dan
doorgaan op het pad dat ze al ingeslagen
is. Nog een keer samen met één van haar
dochters werken aan weer een heel mooi
onderzoek? Dat kan want haar oudste
dochter heeft marketing en communica-
tie gestudeerd en haar middelste dochter
heeft bijna haar opleiding journalistiek af-
gerond. Micha veert op, zit zo mogelijk
nog verder op ’t puntje van haar stoel, daar
had ze nog niet aan gedacht maar als dat
zou kunnen! R.B.

In de Schijnwerper...
Micha Cluysenaer

Nieuw in Vreeland

Voetreflex
Chinese voetmassage

met proefbehandeling

Kleizuwe 131, Vreeland

Voet in Actie
Neem deze advertentie mee en maak 

een afspraak voor een  voetmassage

incl. verrassingspakket van 1 uur voor € 20,-.

Ook leuk als geschenkbon.

Actie geldig tot 1 juni 2012.

Meer informatie of afspraak?

Bel of mail naar Marjolein Beukeboom

06 - 2095 8461   marjoleinbeukeboom@live.nl

24- UURS ONTSTOPPINGS SERVICE
Goedkoopste in Amsterdam, Gooi en Vechtstreek.

Ontstoppen van alle afvoeren binnenshuis in
keukens, badkamers toiletten en wasruimtes en
buitenshuis, de hemelwater- en riool afvoeren.

BEL: 06-11125423

Direct een Nederlandse monteur aan de lijn.
Vaste prijsafspraak vooraf op basis van de
gemelde storing, woonplaats en tijdstip.
Garantie op verricht werk. Als de verstopping
niet kan worden verholpen, betaalt u niets!



Op 20 maart begint om 6.41 uur de astro-
nomische lente. De zon beweegt vanuit
zuid naar noord over de evenaar. Dag en
nacht duren vandaag overal op Aarde
even lang en de zomer komt langzaam
richting Vreeland. In het oosten komt
rond zonsondergang het sterrenbeeld
Maagd (Virgo) op. Dat is een groot en op-
vallend sterrenbeeld en een van de teke-
nen van de dierenriem. De helderste ster
in dit sterrenbeeld, Spica, is een van de
heetste sterren die we kunnen zien. Ze
heeft een oppervlakte temperatuur van
ruim 22.000 graden, vier keer zo warm als
de zon. Spica is redelijk gemakkelijk te
vinden, door de steel van het steelpanne-
tje van de Grote Beer als een boogje door
te trekken richting Zuiden.
Het sterrenbeeld Maagd komt uit de
Griekse mythologie en beeldt Persephone
uit, de dochter van Ceres, de godin van
groei en vruchtbaarheid. Persephone
werd ontvoerd door Hades, de god van de
onderwereld, en omdat Ceres op zoek ging
naar haar dochter verschraalden de ak-
kers. Zeus vond dat maar niks, en gebood
Hades om Persephone een aantal maan-
den per jaar vrij te laten. Dan verschijnt ze
boven de horizon, is Ceres weer blij, en
groeit het graan en bloeit de natuur. Het is
zomer wanneer Spica te zien is. Ook astro-
nomisch is het sterrenbeeld Maagd erg in-
teressant. Hierin bevindt zich de Virgo
cluster, een grote verzameling van sterren-
stelsels buiten ons eigen melkwegstelsel.
De opeenhoping van massa ter plekke
zorgt ervoor dat ons melkwegstelsel met
grote snelheid in de richting van de Virgo
cluster beweegt. Astronomen spreken van
de grote attractor.
Maart en april zijn ideaal om naar plane-
ten te kijken. Op 18 maart zijn vier plane-
ten gelijktijdig te zien. Rond 22 uur zijn de
heldere planeten Venus en Jupiter te vin-
den in het noordwesten, de rode planeet

Mars staat in het zuidoosten en Saturnus
is zichtbaar laag in het zuidoosten. Op 19
maart staat Venus pal boven Jupiter. Op 21
maart is Saturnus te vinden in de buurt
van Spica. Op 3 april staat Venus vlak
naast het Zevengesternte, een open ster-
renhoop en niet ver van Aldebaran, een
rode reus die het oog van het sterrenbeeld
Stier vormt.
En tenslotte: voor degenen die na jaren
‘De hemel boven Vreeland’ lezen het aan-
durven. In april kunt u meedoen aan de
voorronde voor de Nederlandse Sterren-
kunde Olympiade. Kijk op www.sterren-
kundeolympiade.nl voor de voorwaarden.
De hoofdprijs is een waarneemreis naar
een van de grote telescopen op het
Canarische eiland La Palma.

Weetje: 
Op 25 maart gaat om 2 uur ‘s nachts de zo-
mertijd in. We verliezen een uurtje. Het is
‘s avonds een uur langer licht, en ‘s och-
tends een uur langer donker. 

H.L.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

zorgoog briljant
Meenthof 40, Kortenhoef, tel: 035 - 656 05 48

zorg

Gratis glazen...
...maar wie betaalt ze dan?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Hemel boven Vreeland

Als er één land is met een rijke koorcul-
tuur, dan is dat wel Engeland. En koorlei-
der / componist John Rutter is van die
koorcultuur misschien wel het meest pro-
minente icoon. Dat is te horen in zijn
Requiem dat hij in 1985 voor het eerst uit-
voerde. Een recent werk dus, maar ge-
schreven in de beste Engelse koortraditie,
met Amerikaanse invloeden. Prachtige
muziek en balsem voor de ziel.
Bijna twee eeuwen voor Rutter - in 1807 -
componeerde ook Beethoven een prach-
tig koorwerk: zijn Mis in C groot. Een mis
waar Beethoven een grote emotionele la-
ding aan meegaf. Soms heel intiem en in-
getogen, soms strijdbaar en feestelijk.
En alsof dat allemaal nog niet genoeg is,
staan er ook nog twee briljantjes uit het
oeuvre van Mozart op het programma:
zijn Ave Verum en zijn Alma Dei Creatoris.

Vreelanders krijgen korting
Vreelanders kunnen voor een speciale
prijs naar dit concert op vrijdag 27 april in
het Concertgebouw: zij betalen geen € 35,
maar slechts € 32,50. Je moet je kaarten

dan wel vóór 12 april bij Connie Lohuis of
Gerdjan Rapati bestellen. E-mail gerd-
jan@strakblauw.nl of doe op de
Nigtevechtseweg 21 een briefje in de bus.

Een rijk concert voor weinig geld
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De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Recept 
van
Maurice
Rootinck

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Boterkoek recept 
(8 personen)

Ingrediënten                                     
- 525 gram bloem - 450 gram boter
- 225 gram kristal suiker - rasp van 2 citroenen  
-7 gram zout - 1 ei
- 225 gram witte basterd suiker

Materialen 
- ovenschaal - keuken machine
- rasp - bakpapier
- spatel - schaar

Bereiding
Ditmaal een nieuwe bereiding van een oud recept.
Wat velen inmiddels al kennen als een vertrouwd
garnituur bij de koffie in Lokaal Zuid.  Het is een-
voudig te bereiden en goed houdbaar buiten de
koelkast. Verwarm de oven op 190 graden.
Je begint met het mengen van de boter, suikers,
zout en citroen rasp in de keuken machine. Doe dit
het liefst met een vlindergarde op medium stand
tot er een gladde substantie ontstaat.
Hij is voldoende geklopt als er geen kristallen van
de suikers meer aanwezig zijn en de boter wit is uit-
geslagen. Daarna volgt de bloem, welke je in drie de-
len moet toevoegen (30 sec ertussen), laat de machi-
ne nog een minuut langzaam (laagste stand) zijn
werk doen,  als laatste nog een heel ei toevoegen.
Knip vervolgens het bakpapier in de juiste maat en
stort de substantie erin. Verdeel dit goed over het ge-
hele blik, bak de koek af in 40 minuten op 190 gra-
den. Laat de koek een uur opstijven in de koelkast
en hij kan geportioneerd worden. Bewaar en ser-
veer de koek vervolgens op kamertemperatuur. Hij
smaakt dan ook veel beter!

Het is zielig, maar er zijn blijkbaar nog steeds
personen die hun frustraties niet op een redelij-

ke wijze kunnen verwoorden. Blijf toch van
spullen af die niet van jou zijn!

Vernield bushokje


