De Vreelandbode

De Vreelandbode

januari 2015 1

Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 7 • nr 10 • januari 2015 • info@vreelandbode.nl

Middeleeuwse nieuwjaarsreceptie
in het Dorpshuis start feestjaar 2015
Het leken warempel wel de middeleeuwen
in het Dorpshuis op vrijdagavond 9 januari. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Dorpsraad werd het feestjaar ‘Vreeland
750 jaar’ ingeluid en vele Vreelanders
verschenen prachtig uitgedost in middeleeuwse kleding. Behalve door veel
Vreelanders werd de avond bijgewoond
door onder anderen de loco-burgemeester
van de gemeente Stichtse Vecht, wethouders, oud-burgemeesters van Loenen en
de Commissaris van de Koning in Utrecht
Willibrord van Beek.

Voorzitter Aginus Kalis van de Dorspraad
roemde in zijn openingsspeech de inzet
van de vele vrijwilligers van de Stichting
Vreeland 750. “Zonder hen was de viering
van dit geweldige feest het komend jaar niet
mogelijk. Vaak zetten ze zich al jaren in.”
Aginus kondigde de nieuwe voorzitter van de
Stichting Vreeland 750 aan: kunsthistorica
en Vreelandse Juliette Jonker. Juliette is sowieso al enorm thuis in de materie omdat zij
ook hoofdauteur is van het boek ‘Vreeland,
750 jaar geschiedenis in vogelvlucht.’ Van
dat boek werd in het Dorpshuis symbolisch
het eerste exemplaar aangeboden aan locoburgemeester Jaap Verkroost en wethouder
van cultuur Pieter de Groene. Haar enthousiasme spatte er vanaf: “We hadden er wel
1000 pagina’s van kunnen maken! Maar we
hebben ons beperkt. Het boek staat boordevol wetenswaardigheden. Twee jaar lang
hebben we zitten scannen bij mensen thuis,
de meeste informatie komt uit unieke privéarchieven. Het is echt een heel bijzonder
boek!” Juliette is niet alleen enthousiast over
het boek maar over het hele feestjaar kan zij
aanstekelijk vertellen: “Het wordt fantastisch! We gaan gewoon een heel jaar feestvieren. Prijsvragen, een groot middeleeuws

dorpsfeest, een muziekfestival. Noem maar
op. Veel bestaande activiteiten worden overgoten met een middeleeuws sausje.” Juliette
neemt het stokje over van Martin Boevée
(voormalig burgemeester van Loenen) die
vorig jaar, samen met veel vrijwilligers, de
basis legde voor het programma van het jubileumjaar als interim-opvolger van de eerste voorzitter, Kees Beelaerts van Blokland.
Tijdens het officiële gedeelte werd de
avond onderbroken door twee voormalige
Vreelandse brandweerduikers die met veel
kabaal de gesloten kist binnendroegen die
tijdens de Nieuwjaarsduik uit de Vecht was
opgedoken. De kist bleek een verrassende
inhoud te hebben: het originele ontwerp van
de Vreeland 750 jaar-vlag en een nieuw ontworpen, bijpassende wimpel. En zo waren er
meer verrassingen: het door Vreelander Bob
Tops speciaal gecomponeerde Vreeland 750jaar oud-lied werd tweestemmig vertolkt
door Fien Jonker en Eric Ouwehand en uit
volle borst meegezongen door het publiek.

Zoals wethouder Pieter de Groene van
Cultuur het verwoordde: “De saamhorigheid in de Vreelandse gemeenschap is groot
en dat is geweldig. Iedereen draagt zijn
steentje bij.”
Na de plichtplegingen bleef het nog lang
gezellig in het Dorpshuis waar de dorpsbewoners van de enige kern van de gemeente
Stichtse Vecht met stadsrechten met elkaar
een glaasje dronken en samen proostten
op het feestjaar dat voor hen ligt. Of zoals
Vreelandse Marjan Troost zei: “Zo zit je
thuis achter je naaimachine een middeleeuwse jurk te naaien en zie je het eigenlijk
nog niet helemaal voor je en zo sta je hier samen en voel je je zo verbonden. Dat is mooi!”
Het bleef nog lang onrustig in Vreeland.
M.A.v.S. (foto’s Maxim Scholten)

Van de redactie
Verrassing! Om het feestjaar Vreeland 750 luister bij te zetten zal
dit jaar de Vreelandbode in kleur worden gedrukt. Wij zijn benieuwd naar uw reacties! Niet alleen de kleur is nieuw, wij starten dit jaar ook met een nieuwe rubriek (in plaats van de Oeren ImportVreelander): ‘Dorpsgenoten!’ Hierin wordt steeds een
Vreelander geïnterviewd die aan het einde ‘het stokje doorgeeft’
aan een dorpsgenoot van zijn of haar keuze. Zo zal er een nog groter variëteit aan dorpsgenoten aan het woord komen. Deze maand
daarom een laatste Oer Vreelander aan het woord, Nico de Jong,
geïnterviewd door Grace Inklaar. Natuurlijk vindt u in deze bode
allerlei informatie over de viering van 750 jaar stadsrechten. De
jaarkalender laat u zien dat er voor elk wat wils te doen is: voor
kinderen, voor ouderen, voor muziek- en cultuurliefhebbers, voor
wielerfans, voor Oud-Vreelanders en voor liefhebbers van middeleeuwse maaltijden en riddertoernooien. Ook leest u over de
crowdfundingwebsite Crowd4vreeland750.nl en over de Sterren
van Vreeland. In de vaste rubrieken Bedrijvigheid en Start Up komen Arie en Dana Boutkan en Jan Willem Jonker aan bod. Verder
vindt u deze maand diverse bijzondere initiatieven, dingen om te
doen en dingen die de afgelopen maand gebeurd zijn. Wij hopen
u dit jaar vaak te ontmoeten tijdens één van de vele activiteiten!
De redactie.
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Kerkdiensten
Loeneneek
oude
rsum
veen
ide

Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
18 januari Ds. P.H. van Gilst
25 januari Dienst in de Gereformeerde
Kerk Loenen in het kader
gebedsweek voor de eenheid
1 februari Ds. M. v.d. Wilt, Abcoude
8 februari Dhr. J. Mulder, Hilversum
15 februari Ds. A.J. Treur, Waverveen
22 februari Ds. K. Vos, Hoogerheide

Open Huis
Monument in
Vol trots ontvangen we u voortaan graag in
ons nieuwe kantoor op de Breedstraat 17 in
Vreeland. Komt u ook een kijkje nemen tijdens
ons Open Huis op zaterdag 31 januari 2015,
tussen 10.00 en 16.00 uur?
Met monumentale groet,
Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Monument in

Vechtzooitje
Wegens mijn onregelmatige werk als stewardess, ben ik op zoek naar een oppas
voor mijn Drentse patrijshond Skipper van
10 jaar. Het gaat om 1 of 2 x per maand een
aantal dagen.Uiteraard tegen betaling. Wie
wil mij helpen?
Linda Schipper 06-22901646

Kijk voor meer informatie op

www.vreelandbode.nl

Colofon
De Vreelandbode is een uitgave van Stichting
Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
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Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis.
Redactie: Pauline van der Hoeden, Juliette
Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis, MarieAnne van Stijgeren, Wietske Tammes en
Barbara Mees.
Met medewerking van:
Harold Linnartz, Lis van Haagen.
Advertenties: Kiki Molewijk:
info@vreelandbode.nl
Administratie: Monique Driessen (penn.).
Website: Wietske Tammes.
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 11 februari 2015 inleveren via info@vreelandbode.nl. De volgende Vreelandbode
komt uit op 19 februari 2015.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing
De redactie behoudt zich het recht voor om
de aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Jaarkalender 2015

een feestelijk jubileumjaar
De activiteiten in rood worden georganiseerd door
Stichting Vreeland 750 en krijgen waar mogelijk en
gepast een middeleeuws tintje.
Een aantal van de overige activiteiten kan uiteraard
ook een middeleeuws accent krijgen, maar dat wordt
overgelaten aan de organisatoren van de betreffende
activiteit.
26 januari
brainstorm Dorps-reunië
9-19 februari Middeleeuws project op
CSV Ridderhof
20-27 februari Voorjaarsvakantie CSV Ridderhof
21 maart
Voorjaarsschoonmaak Van Leerbrug
29 maart
start zomertijd
2 april
ALV Dorpsraad
6 april
Paaseieren zoeken
24 april
Koningsspelen
27 april-8 mei Mei-vakantie CSV Ridderhof
27 april
Koningsdag
4 mei
Dodenherdenking
9 mei
jaarlijkse Plantenmarkt
10 mei
Moederdag
14 mei
Hemelvaart
24 mei
Pinksteren
30 en 31 mei Sterren van Vreeland, beeldende
kunst en opening exposities
6 en 7 juni
Sterren van Vreeland, accent op
jeugd, delen en leren
13 en 14 juni Sterren van Vreeland, filmfestival
20 en 21 juni, Sterren van Vreeland, muziekfestival
en Brugconcert
21 juni
Vaderdag
4 en 5 juli
Countryweekend Ponderosa
13 juli-21 aug. zomervakantie CSV Ridderhof
14 augustus verlichte avondvaart
15 en 16 aug. Historisch Festival
18 t/m 20 aug. Huttenbouwen
22 augustus Wielerronde
22 augustus Dorpsreünie
24 t/m 28 aug. Nonnen en Monniken in school
29 augustus Middeleeuws Dorpsfeest
12 september Open Monumentendag
25 oktober start wintertijd
5 november ALV Dorpsraad
11 november Sint Maarten
21 november Intocht Sinterklaas
november
Musical
11 december Kerstmarkt Vreeland Afsluiting Jubileumjaar
Vreeland 750 jaar tijdens Kerstmarkt
Data onder voorbehoud.

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
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Uitslag prijsvraag kasteelmoppen
De uitslag van een eerder uitgeschreven
prijsvraag werd op de avond van de nieuwjaarsreceptie uitgebreid behandeld. Wat zou
er moeten gebeuren met de oorspronkelijke
bouwstenen van kasteel Vredelant die al
in augustus vorig jaar uit Utrecht werden
teruggehaald? De jury van deze prijsvraag
raakte ‘zeer onder de indruk van de creatieve kwaliteiten van jonge en minder jonge
Vreelanders’. Zo wilde Vreelandse Isis Maijer
(9) het kasteel in zijn geheel herbouwen en
er een museum van maken. Anne en Fauve
(9) hadden het poëtische idee een bruggetje
te maken en archeoloog Anton Cruysheer,
mede-auteur van het boek, stelde voor om
in ieder nieuw huis dat in Vreeland wordt
gebouwd een kasteelsteen in te metselen
naast de voordeur. Jan en Christa Niessen

Vreeland bestaat 750 jaar
en dat vieren wij ook
bij Lokaal Zuid met een
feestelijke lunch-actie!
bleken de winnaars van de prijsvraag met
het idee om op het Sperwerveld een betonnen zuil te maken die aan de onderkant is
ommetseld met de oude stenen. Boven op de
zuil prijkt de letter ‘V’ van vrede, vrijheid,
victorie, Vecht en Vreeland. Volgens de jury
een ‘simpel en aansprekend plan dat naar
verwachting kan worden gerealiseerd’.

Sfeervolle Nieuwjaarsduik
Het was een bijzondere start van 2015: de
tweede Vreelandse Nieuwjaarsduik, georganiseerd door de Dorpsraad. 25 sportievelingen doken de ijskoude Vecht in en werden bij
terugkomst aan land verwarmd door Johan
Beukeboom die emmers warm water over de
deelnemers uitstortte. Vanwege de start van
het feestjaar Vreeland 750 waren vele aanwezigen gehuld in middeleeuwse kleding. De
IJsclub had een prachtige koek en zopie opgebouwd van waaruit verwarmende glühwein
en erwtensoep werd geserveerd. Een zeer ge-

Zie onze advertentie op de achterzijde
voor meer informatie.

DORPSDINER
Op donderdag 22 januari 2015 is het jaarlijkse dorpsdiner in de
Nederlanden. Wij serveren een aperitief, 4 gangen menu met wijnen, water en een koffie servies á 80.00 per persoon. Schrijf je nu
in en leer je dorpsgenoten kennen! Wij plaatsen grote tafels waar
je kunt aanschuiven. Aanvang is om 1800u. Alleen van te voren te
reserveren via info@nederlanden.nl.
HAPPY HAPPEN HOUR
In 2015 zijn wij alle zondagen geopend. Vanaf zondag 11 januari is
er op de zondagen in januari en februari een Happy Happen Hour.
Tussen 17.30 - 18.30u serveren wij culinaire hapjes gratis van
het huis, terwijl je heerlijk kunt borrelen bij de open haard in de
Lounge. Wees welkom!

slaagd evenement voor de ruim 200 enthousiaste aanwezigen, die elkaar op informele wijze
een gelukkig nieuw jaar konden wensen!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl
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Bedrijvigheid in Vreeland
Study Company

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com
Openingstijden
Wo - do - vrij 10.00 -16.00
Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

2015

Jubileum jaar

historisch VREELAND
750
‘specialist in historisch groen’

www.groenpartners.nl

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

Schoolgaande kinderen uit
Vreeland kunnen sinds september in het Dorpshuis terecht voor de professionele
huiswerkbegeleiding van
Study Company. Met deze
uitbreiding is het aanbod van
huiswerkbegeleiding en individuele bijlessen voor het
dorp weer compleet en dicht
bij huis.
“Veel kinderen, ook bij wie
het leren altijd makkelijk lijkt af te gaan, missen nog de structuur waardoor ze op een
gegeven moment toch kunnen ‘afglijden’.
Wij geven ze het duwtje in de rug om dat
te voorkomen.” Vreelander Arie Boutkan,
oprichter en directeur van Study Company,
weet waar hij het over heeft want zijn bedrijf
bestaat immers al dertig jaar. “Het is dus een
misverstand dat alleen de ‘probleem gevallen’ huiswerkbegeleiding nodig hebben” vult
Dana, echtgenote en kompaan van Arie aan.
“Wij coachen leerlingen die gewoonweg betere schoolresultaten halen door individuele
aandacht maar ook kinderen met een licht
autisme en (faal)angsten.”
Naast huiswerkbegeleiding worden ook bijlessen gegeven, aan zowel middelbare scholieren
als kinderen van de basisschool. Altijd één op
één, maar zo nodig ook bij de leerling thuis in
geval van ziekte. De laagdrempeligheid van de
huiswerkbegeleiding in het Dorpshuis speelt
bovendien in op de vraag naar naschoolse opvang. “Bij ons kun je al vanaf 13 uur terecht en
hoeveel fijner is het om je huiswerk te maken
en daarbij hulp te krijgen als er niemand thuis
is na school? Twee vliegen in één klap!”
Er wordt altijd eerst een zorgvuldig intakegesprek gehouden met de ouders en het kind.
“Daarin wordt besproken wat de ouders en
hun kind van ons mogen verwachten, maar
dat geldt ook andersom zo, namelijk wat wij
van het kind mogen verwachten. Zo komt
niemand later voor verrassingen te staan.”

“Het mooiste compliment is als een leerling
vol trots zijn mooie rapport komt laten zien.
Wij hebben veel kinderen zien opbloeien en het
geeft ontzettend veel voldoening om daaraan
te kunnen bijdragen.” Arie & Dana Boutkan
Gelukkig doorzien de meesten, ook bij een
eerste terughoudendheid, wat de voordelen
op langere termijn zijn. “Dat zijn de kinderen
die wij het beste kunnen helpen.“
Arie stopt al dertig jaar ziel en zaligheid in
zijn Study Company. Hij is naast directeur
juist ook iemand die het prachtig vindt om
kennis over te dragen. Arie en Dana vullen elkaar, naar eigen zeggen, heel goed aan.
Volgens Dana is en blijft Arie de ‘kracht’ van
het bedrijf en volgens Arie geeft Dana de
nodige ‘structuur’ aan. Alle drie de locaties,
Breukelen, Bussum en Vreeland, draaien
goed en de markt beweegt weer mee. Hoewel
er ook vakbekwame begeleiders op de locaties
werken, zijn ze zelf vrijwel altijd aanwezig. En
dat vergt natuurlijk structuur en geeft het bedrijf de kracht van de persoonlijke benadering
die zij nastreven.
Op dit moment kunnen leerlingen op maandag en donderdag in het Dorpshuisterecht
voor huiswerkbegeleiding. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn met een derde
dag wordt uitgebreid. Kijk voor alle mogelijkheden en meer informatie op www.studycompany.nl
P.v.d.H.

Opname Moordvrouw in Vreeland
Een knal en een enorme vuurzee vormden
de aanloop naar de cliffhanger van een van
de afleveringen van Moordvrouw. Deze populaire politieserie, met Wendy van Dijk in
de hoofdrol, werd deels in Vreeland gefilmd.
Bij de kerk werd een misdadiger in de boeien
geslagen, bij CSV Ridderhof werd iemand

achtervolgd en in de weilanden tegenover
Nigtevechtseweg 90 werd een auto tot ontploffing gebracht waarna de acteurs wanhopig
naar de brandende wrakstukken renden om
te zien of de inzittende nog leefde… De serie
is inmiddels te zien op RTL4 . De ‘Vreelandse’
afleveringen zijn in maart te zien.
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Nieuws en activiteiten van
Grote expositie Vreelandse kunst&makers
In de Sterren van Vreeland-maand wordt ondermeer een grote expositie georganiseerd
voor alle Vreelanders.
Deze expositie is voor alle Vreelanders die
actief bezig zijn met kunst of het maken van
mooie dingen. Denkt u daarbij aan schilderijen, tekeningen of beelden maar ook werk
van textiel, hout, keramiek, metaal enz. is

van harte welkom. Bent u trots op uw werk
en wilt u het laten zien aan anderen, meldt
u dan aan op sterren@vreeland750.nl onder
vermelding van Vreelandse kunst&makers
met naam, telefoonnummer en een korte
omschrijving van wat u maakt.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met Liesbeth Romeijn,
liesbeth.romeijn@planet.nl.

Foto expositie ‘Mijn Vreeland’
Hierbij doen we een oproep aan alle Vreelanders om 1-5 foto’s op te zoeken of nog te
maken die voor u weergeven wat er zo eigen
is aan Vreeland, wat maakt dat u zich hier
‘thuis’ voelt, hoe beleeft u Vreeland?
Het is geen wedstrijd en we gaan van iedereen minstens één foto echt gebruiken!
Foto’s van evenementen of bijzondere gebeurtenissen, van natuur of landschap, historisch of recent, een verjaardagsfeestje in de
tuin in 1938? We hopen op een grote, bonte
en gevarieerde fotoverzameling.

CGM

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988
Het zichtbare verschil tussen jongens
die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden
tel: 06-45453555 email: cleanglasmanagement@gmail.com

Omdat er zowel een ‘gewone’ als een digitale expositie komt, vragen we u de foto(‘s)
digitaal in te leveren op sterrenfotos@vreeland750.nl en één afdruk alvast te bewaren
voor de fotolijn die de ‘gewone’ expositie gaat
vormen.
Voor vragen en/of hulp bij het digitaliseren
zal één van ons op 18 maart op het stembureau in het Dorpshuis aanwezig zijn. Ook zal
er meer gedetailleerde informatie op de site
www.vreeland750.nl komen te staan.
Maxim Scholten en Manon Leffelaar

Het middeleeuws Dorpsfeest
Ons jaarlijkse Dorpsfeest vindt in 2015 plaats
op zaterdag 29 augustus. Het Dorpsfeest
krijgt dan middeleeuwse allure door alle typisch middeleeuwse activiteiten die georganiseerd worden. En natuurlijk is dit dé dag
om uw middeleeuwse kleding uit de kast te
halen. Noteer de datum 29 augustus 2015 alvast in uw agenda! Wij lichten alvast een tipje
op van de middeleeuwse sluier…
Ambachten
De aloude en vaak vergeten ambachten komen weer tot leven tijdens het middeleeuws
Dorpsfeest. Diverse ambachtslieden tonen
hun liefde voor het oude ambacht.
Middeleeuwse markt
Een dagmarkt met diverse streekproducten,
eten en drinken en natuurlijk jolijt en gezelligheid!
Riddertoernooi
Indrukwekkend en spannend, echte ridders,
echte paarden, verwikkeld in een allesbepalende strijd.
Middeleeuws genootschap
U komt het genootschap door heel Vreeland

tegen, waardoor u zich in een levensecht
schouwspel waant met echte middeleeuwers!
Waterspektakel
Het alom bekende waterspektakel wordt in
een nieuw, middeleeuws, jasje gestoken. De
jeugd vaart over de Vecht in zelfgemaakte
vlotten, de volwassenen gaan sloeproeien en
ringsteken.
Middeleeuwse maaltijd
Geniet mee van een unieke maaltijd: varkens
aan het spit, kippen garend boven open vuur
en een goedgevulde boerengroentesoep. Uiteraard vergezeld van een pul bier of kelk
wijn.
Koor, wagenspel en muziek
Gedurende de hele dag stijgen op allerlei locaties de muzikale middeleeuwse klanken
boven de Vreelandse daken uit.
Wilt u mee helpen?
Heeft u zin om mee te helpen bij de voorbereidingen voor deze gedenkwaardige dag?
Geef u dan op via: info@vreeland750.nl of bel
Gerard Versteeg op 06 1523 8787.

Sterren van Vreeland, 30 mei - 21 juni
Kunst & Cultuur weken Vreeland 750 jaar
‘Viering van het dorp Vreeland en alle culturele rijkdom van toen tot hier en nu’.
Exposities
De grote expositie Vreelandse kunst&makers,
foto expositie ‘Mijn Vreeland’, portretten expositie ‘75 Vreelanders’, e.a.
Delen en Leren
Diverse workshops en lezingen voor en door
Vreelanders, voor jong en oud. Zaterdag 6 juni de
Grote Vreelandse Buiten Teken- & Schilderdag.
Filmfestival
13 juni première film ‘Anno Nu’ over Vree-

land van Jelle van Doornik en veel Vreelands
filmmateriaal en gesprekken met filmtalent.
Klinkers en Klanken
Optredens van Vreelands talent in muziek,
theater & poëzie, open podium voor onontdekt talent met als hoogtepunt 20 juni het
BrugconcertXXL met afterparty.
Een podium van én voor iedereen
Wil je meewerken, exposeren, eigen fotowerk
inzenden, wil je optreden of een workshopof
lezing geven.
Geef je op, contact: sterren@vreeland750.nl
en kijk op www.vreeland750.nl.

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

Praktijk voor Creatieve Therapie
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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK
RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl
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Marlies Cordia
Wat lezen wij?
Twee Vreelanders komen er vandaan, uit
Meppel, en hun naam figureert in het boek
‘Vertrouwd Voordelig’ van Peter Middendorp
op een plastic tas van hun oude boekwinkel.

E-mail klopperaannemers@planet.nl

Telefoon 0346 - 251639

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging

Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd.
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Meppel heet de stad. Alhoewel stad.
Hoofdpersoon Vincent Hensel heeft er geen
goed woord voorover. Hij is zestien en voor de
tweede keer in korte tijd van school gestuurd.
Zijn vader, op wie hij akelig veel lijkt, is de verpersoonlijking van alles wat Vincent haat. De
benepenheid, het op niks slaande optimisme.
Bé, zoals zijn vader wordt genoemd, heeft een
zaak voor huishoudelijke apparaten, vroeger
Hebo geheten, maar na een slinkse actie van
Blokker nu het plaatselijke Blokker filiaal.
Hoewel Vincent tijdens het eten zijn best doet
om te vertellen dat hij van school gestuurd
is, komt dat niet goed door. Bé is vol van zijn
verbouwingsplannen die van zijn Blokker een
speciaalzaak moet worden met Franse - dus
smaakvolle - toets. Het is van begin af aan duidelijk dat dit de miskleun van de eeuw gaat
worden. Wanneer het besef doordringt bij Bé
dat zijn zoon niet meer naar school kan, moet
Vincent meewerken in de winkel, tussen de
citruspersen en tegeltjes met levenswijsheden.
De enige met wie Vincent het nog enigszins
te harden heeft is Henny, vroeger een populaire zanger van het Drentse levenslied met zijn
vrouw Ria, die in haar bovenwoning de ene
witte sjaal na de ander breit voor haar man,
waarmee hij zwierig door de hoofdstraat loopt
te bohémiennen. Allemaal gadegeslagen door
zijn schoonmoeder, die tegenover hem woont
en permanent achter het raam staat te loeren.
Het leven van Vincent speelt zich af in die
straat, bij de Bikbar, waar de plaatselijke jeugd
samendromt voor de snacks met achterlijk
lekkere saus. Het is één miezerig, van alcohol

doordrenkt bestaan, waar geen
enkele schot lijkt
te komen. Dat
er een meisje is,
Kalinka, die hevig verliefd is op
Vincent helpt ook
geen ene moer.
Pas als Kalinka,
die wel haar eindexamen
doet,
slaagt en vervolgens vertrekt uit
Meppel, weg is, krijgt hij spijt.
Er lijkt eindelijk iets te gaan gebeuren wanneer
de bouw van de nieuwe winkel een aanvang
neemt en in een jammerlijke puinbak eindigt.
Er is geen geld meer, het eigen huis is even onbewoonbaar en het gezin moet tijdelijk in het
plaatselijke hotel zijn intrek nemen. Daar komt
de razernij van Vincent eindelijk enigszins tot
kalmte.
Er gebeurt zowel niets als een heleboel daar
in Meppel. De droogkomische schrijfstijl van
Middendorp maakt dat je meeleeft met de
kwaaie puber die overal tegen is. Ik schoot
geregeld in de lach om de rare wendingen,
waar Middendorp patent op lijkt te hebben.
Ik kan me overigens wel voorstellen dat de
Meppelaren en de Drenthenaren niet uitzinnig blij waren met dit boek. Zo typeert hij
bijvoorbeeld Drenthe: “Drenthe is het enige
stukje land van de wereld waarover in de hele
menselijke geschiedenis nog nooit gevochten
is. Ook niet een beetje, voor de vorm.” En dan
pakt hij nog een paar keer zo uit.
Ik heb me in elk geval kostelijk geamuseerd, als
niet-Meppelaar, een aanrader om een sombere
dag fiks op te vrolijken.

Mooie start cursussen 2015
Op dinsdag 3 februari start in Vreeland de
cursus Spaans 2. Met summiere kennis als
basis worden deelnemers door de enthousiaste Adriana van Holten in 10 lessen verder
meegenomen in de Spaanse taal.

In De Boomgaard in Loenen worden vanaf 2
maart vier maandagavonden gevuld met lezingen over kunst. Chagall, Art Nouveau, de
vrouw in de kunst als object, kunstenares en
toeschouwer en het hoe en wat van schoonheid zijn de vier thema’s. Deze avonden zijn
ook afzonderlijk te boeken.

Heel langzaam gaan we richting voorjaar.
Hoe fijn is het om de dromen voor de tuin
met behulp van de ervaren hovenier Simon
van der Hoogt om te zetten in echte plannen
en tekeningen?! Maandagavond 23 en 30
maart en op 13 april is er volop gelegenheid
over vorm, materiaal en beplanting te leren.
Pestokaas, fenegriek en nog zeven andere soorten kaas staan klaar op onze eigen Vreelandse kaasboerderij De Willigen.
Donderdagmiddag 26 maart start met een introductie met koffie en thee waarna de rondleiding door onder andere de kaasmakerij
volgt. Tot slot de kaasproeverij met een glas
wijn en een zelfgemaakt boerderij-ijsje.
Elke dinsdagmiddag geeft Janneke Roelofs
in het Dorpshuis yogales. De lessen zijn van
13.30 tot 14.30 uur. Een proefles volgen kan:
om zelf te ervaren hoe het is om te ‘ontspannen door inspannen’.
Kijk voor meer informatie en opgeven in het
cursusboekje of op de website: www.cursusprojectloenen.nl of bel Ciska van Leusden op
23 23 25.
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Hemel boven Vreeland
Kan het mooier op Valentijnsdag, 14 februari? Mars en Venus naderen elkaar aan de
avondhemel. Kijk daarvoor rond 19 uur naar
het zuidwesten. Mars is te herkennen aan zijn
rode kleur en Venus is één van de helderste
objecten aan de hemel (na Zon en Maan).
Behalve deze harmonische samenstand staat
er nog meer romantiek aan de hemel boven
Vreeland. Het sterrenbeeld Cassiopeia is
zichtbaar als een duidelijke W, hoog boven
ons hoofd. Vlakbij staat het sterrenbeeld
Cepheus (een soort raket met een lontje eraan). Cepheus en Cassiopeia waren koning en
koningin van Ethiopië en hadden een prachtige dochter, Andromeda, die ook als sterrenbeeld in de buurt staat. Cassiopeia was erg
trots op haar dochter en beledigde de
goden door te pralen dat Andromeda mooier was dan de zeenimfen. Daarop stuurde

Poseidon een groot monster, een walvis
die Cetus heette. Het was al snel duidelijk; het land kon alleen gered worden door
Andromeda te offeren. Zo zou geschieden,
besloten Cepheus en Cassiopeia, maar op het
laatste moment kwam Perseus voorbij gevlogen op Pegasus, het vliegende paard, en redde
het meisje. Zo liep alles toch nog goed af. Met
een beetje fantasie kun je aan de hemel zien
hoe Perseus er met Andromeda op Pegasus
vandoor gaat, terwijl Cepheus en Cassiopeia
ze achterna kijken. Romantiek puur op kosmische schaal. En het monster? Dat staat er
ook, op veilige afstand aan het zuidelijke hemelgewelf. Weliswaar draait het iedere dag
achter Andromeda aan, maar het wil maar
niet lukken om het jonge geluk in
te halen. Houden zo.
H.L.

Sandra en Esther in actie met Jumbo-zegels
Het begon met een klein oproepje van Esther
Kolk-Bosman in de ‘Ruil / verkoophoek
Vreeland en omgeving’ groep op Facebook.
“Wie kan ik nog gelukkig maken met een
aantal Jumbo zegels, ik heb er een stuk of
wat over.” Een aantal mensen reageerde dat
ze ook nog zegels over hadden en, geïnspireerd door een bericht over kerstpakketten in
diezelfde groep, reageerde Sandra Kooijman
daarop heel spontaan: “Waarom gaan we niet
sparen voor mensen die het nodig hebben?!”
En zo was het idee van Sandra en Esther geboren om zoveel mogelijk zegels te verzamelen
en daarna de volle dozen af te leveren bij gezinnen die het vast kunnen gebruiken.
De Jumbo uit Loenen bood hun klanten de
mogelijkheid om te sparen voor een verhuispakket vol boodschappen.
Sparen was eenvoudig: 2,5 week voordat de
C1000 sloot, kreeg men bij elke €10 aan boodschappen een pakketzegel. Na de opening van
de Jumbo ging het sparen nog 6 weken door.
Tegen inlevering van elke volle spaarkaart
kon je een verhuispakket ter waarde van ruim
€60 ontvangen. De oproep van Esther en de
suggestie van Sandra leverden heel veel reacties en nog meer zegels op. Al snel konden zij
vijf volle dozen bij de Jumbo ophalen.
Sandra en Esther hebben bij een aantal gezinnen zonder aankondiging aangebeld en de
dozen gegeven. Esther: “We hebben de mensen wel een beetje overvallen, maar de reacties
waren zo mooi en verrast, de dozen werden
van harte ontvangen.”
Na contact te hebben gehad met de school en

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon

het consultatiebureau in Loenen, hebben zij
de overige dozen uit kunnen delen. In totaal
hebben ze twaalf dozen mogen uitdelen. De
dozen zijn niet alleen in Vreeland uitgedeeld,
maar ook in Loenen en één in Amersfoort.
Op de vraag of we nu meer van hen kunnen
verwachten zegt Sandra: “Ja wat mij betreft
wel. Het wakkert wel wat aan. Ik heb dagen
lang met een smile op mijn gezicht rondgelopen, de reacties die we hebben ontvangen,
van zowel de gevers van de zegels als de ontvangers van de dozen, waren zo mooi en fijn!”
Esther denkt zeker na over wat ze in de toekomst nog meer zouden kunnen doen en is
ook erg benieuwd of er in Vreeland nog meer
van dit soort ideeën zijn. Esther: “Het is mooi
als we elkaar wat meer kunnen helpen! Geef
eens een keer iets weg als je het niet meer nodig hebt, er zijn genoeg mensen die je er een
groot plezier mee doet en het goed kunnen
gebruiken!”
W.T.

Freya Bloom Alpherts 2010 - 2014
Op 30 november 2014 werd onze prachtige
4-jarige kleindochter Freya in Melbourne
door een onverlaat overreden, terwijl zij met
haar familie (ouders Xander en Georgie en
zusje Zoë) op de zebra met groen licht lopend de straat overstak. Zij leefde daarna
nog één uur. Zij was voor iedereen die haar
ontmoette, een straaltje zonneschijn. Wij
kunnen haar dood nog steeds niet bevatten.
Graag willen wij al diegenen uit ons dorp
die ons kaarten, brieven, bloemen en emails
stuurden, bij deze heel hartelijk danken.

Januari-dip?
Belleza haalt je er uit!
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

De hoorspelen met het
hoogste percentage
Vreelandse acteurs!!!!
Voor Vreelanders speciale kortingen!
Voor meer informatie en
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

De lieve aandacht neemt het leed niet weg,
maar verzacht het wel.
Frits en Tanneke Alpherts

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304
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Boerenkaas

De Vreelandbode

Bed & Breakfast

Boerderij-ijs

Groepsaccomodatie

Rondleiding

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Vreeland 750

Beste groep zessers,
De uitslag van de prijsvraag over de kasteelstenen is bekend. Er zijn enorm veel goede ideeën
binnengekomen, zoals die van jullie. De jury
was erg onder de indruk en heeft het er heel
moeilijk mee gehad om het winnende idee te
kiezen.
Het idee van Isis vond de jury het allermooist.
Het hele kasteel herbouwen, dat zou gaaf zijn!
Dat willen we eigenlijk allemaal het allerliefst.
Helaas wordt het herbouwen van het kasteel
een beetje te duur en daarom heeft de jury
voor een ander idee moeten kiezen.
Het idee van Anne en Fauve die een oranje
bruggetje willen maken op het Sperwerveld
vond de jury ook heel erg leuk en kreeg een
eervolle vermelding. Vooral van de tekening
en de beschrijving hoe we dat dan moeten
doen, was de jury onder de indruk. Erg goed.
Ook Loren en Ella kregen een eervolle vermelding voor hun idee van het knusse huisje, met
kussentjes, waar iedereen dan mag slapen. Het
delen van een huis waar iedereen welkom is
vond de jury een heel goed plan en ook heel
goed bij Vreeland passen. Want ook in ons
dorp delen we veel met elkaar en zijn we welkom bij elkaar.

heel blij met de lekkere fles appelsap die we er
bij hadden gekregen. Wij hebben hem lekker
opgedronken! Hij was heerlijk!
Liefs Loren en Ella

Bijna gewonnen

Wij wilden een brug maken van de stenen.
Met dat idee zijn we 3e geworden.
We zijn blij met de 3e plaats. En hebben appelperensap gewonnen. Er waren 4 ideeën dit
zijn ze: 4e plaats wou een hutje met kussens
erin. De 3e dat zijn wij.
2e plaats wou een kasteeltje met een museum
er in. De 1e wou bij elk nieuw huis die gebouwd wordt dat een steen wordt in gemetseld. De hoofdprijs was een toren en daar boven op stond de V van Vreeland vrijheid vrede
vredeland.

De appelperensap was erg lekker.
Anne en Fauve

Tekenwedstrijd

De jury was heel blij met al jullie ideeën en
vond het geweldig dat jullie je zo hebben ingezet. Isis, Anne, Fauve, Loren en Ella kregen
allemaal een fles Vreelandse appelsap en een
oorkonde. Maar omdat de hele klas zulke
prachtige ideeën had ingestuurd, was er ook
voor de hele klas een kistje mandarijnen.
Groetjes van de jury

Hallo

Wij zijn Loren en Ella.
Zoals u weet hebben wij een ontwerp gemaakt.
En ons ontwerp was om een huisje te bouwen.
En mensen van Vreeland750 hadden wel 40
ontwerpen binnen gekregen. En er was natuurlijk een winnaar, maar helaas waren
wij niet de winnaars. 3 ideeen vonden ze zo
leuk dat die 3 ideeen een eervolle vermelding
kregen. En die 3 ideeen was het idee van Isis
om van de stenen een museum te maken. Het
tweede idee was van Fauve & Anne om van
de stenen een (oranje) bruggetje te maken. En
de derde eervolle vermelding was van ons! We
waren heeel blij, want van die 40 meldingen
was ons idee ook uitgekozen! We waren ook

Maandag 12 jan was de
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd van Isis, Ella
en Beau.
De tekenwedstrijd zou
eigenlijk op de kerstmarkt plaatsvinden. Maar toen we hoorden
dat de kerstmarkt niet doorging, wouden
we wel dat de tekenwedstrijd door ging en
dat ging ook door. De 3e prijs heeft Jasmijn
Kloet (gr 4). De 2e prijs waren voor Felien van
Genderen en Puk den Hertog (gr 7). En de 1e
prijs ging naar Lizz Veen (gr 7) de kinderen
waren blij met de prijzen. En als je ook een
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Vreeland

tekening hebt gemaakt maar je hebt niet gewonnen dan krijg je je tekening vanzelf terug.
Geschreven door Isis Maijer (9 jaar)

Fotowedstrijd

Lever je mooiste kerstfoto
in en misschien win je wel
een prijs, was de oproep
vlak voor de kerstmarkt.
Helaas ging de kerstmarkt
niet door en daarmee eigenlijk de fotowedstrijd
ook niet meer. Maar daar
dachten Jessie en Yente
anders over. Zij hebben
hun mooiste kerstfoto ingeleverd en daarmee verdienen zij de prijs! Over
de foto zeggen Jessie en Yente: “Dit is de beste
kerstfoto omdat wij super BFF’s zijn!”

2015, een bijzonder jaar

Verhalen van groep 8 over 2015
Evie Duijzer
Inleiding
Dit jaar gaat iedereen uit groep 8 een nieuwe
school kiezen. Een school waar iemand zich
thuis voelt en waar je denkt, dit is waar ik verder wil leren. Dat is voor iedereen verschillend. Iedereen leert anders en iedereen heeft
een eigen mening en dit is de mijne.
Waar zou ik willen leren
Ik ga deze week kijken bij de scholen waar ik
verder zou willen leren. Waar ik mij op een
school thuis voel. Ik heb zelf al ideeën, op
nummer 1 staat bij mij het Roland Holst, daar
zou ik graag over een half jaar willen zitten. Op
nummer 2 staat het Savornin Lohman, daar
zou ik (misschien) verder willen gaan. Dat lijkt
me ook een fijne school waar ze veel aandacht
voor je hebben en dat heb ik misschien wel nodig. Maar op het Roland Holst is het gewoon
heel gezellig daar weet ik zeker dat ik me thuis
voel. Mijn broer zit op het Roland Holst en
daar hoor ik altijd goede verhalen over. Mij
lijkt het Savornin Lohman ook wel een leuke
school alleen een nadeel is dat ik waarschijnlijk
de enige ben uit Vreeland.
Hoe ik de middelbare school vind
Mij lijkt het leuk om naar een nieuwe school te
gaan, om nieuwe mensen te ontmoeten en om
naar de schoolfeesten te gaan. Mij lijkt het leuk
om na 8 jaar van de basisschool af te gaan (niet
altijd dezelfde basisschool) en om iets nieuws
te doen. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan de
middelbare school zoals lang fietsen, veel huiswerk, steeds andere klaslokalen en veel boeken
meeslepen, maar dat hoort er bij.
Slot
Maar waar ik nu terecht kom ligt aan veel dingen, zoals mijn M8 toets en aan de school waar
ik mij echt het fijnste voel. Ik denk dat ik wel
snel wen op een nieuwe school omdat ik dat al
een keer heb meegemaakt. In ieder geval doe ik

Breukelen

Bussum

mijn best om te zorgen om de MAVO/HAVO
te halen zodat ik naar het Roland Holst kan.
Julia Berends
Iedereen gaat na groep 8 naar een andere
school. Aan de ene kant best spannend en leuk
maar aan de andere kant is alles weer nieuw
en laat je je oude school achter. En we gaan
dan natuurlijk fietsen en vroeg op... (jammer
genoeg) de meesters en juffen op je oude vertrouwde school mis je ook best wel want die
zijn niet zo streng. Maar als we naar de middelbare school gaan dan is iedereen veel strenger en moet je veel meer huiswerk maken.
Maar zin hebben de meeste er wel in. Vooral
de nieuwe scholen kiezen. En je krijgt allemaal
nieuwe mensen om je heen.
CSV RIDDERHOF
Ik ga deze school heel erg missen, want je hebt
het hier altijd leuk en gezellig! Huiswerk valt
ook mee en er is altijd wel iets leuks. Zoals
sportdag, Koninginnedag, paasontbijt en
Sinterklaas. De meesters en juffen zijn ook
veel minder streng. Ik heb super veel zin in net
voor de zomervakantie en daarna, omdat je
eerst het gala het kamp EN de musical hebt en
na de zomervakantie naar de middelbare gaat.
DE MIDDELBARE SCHOOL
Het lijkt me heel leuk om naar de middelbare
school te gaan, omdat je dan echt groot wordt
eigenlijk. Bijvoorbeeld dat de meisjes mascara
gaan dragen en de jongens doen heeel veel
gel in hun haar. En je krijgt allemaal nieuwe
vrienden en vriendinnen! De middelbare doet
dus best veel met je. Maar je moet ook elke dag
vroeg op om naar school te fietsen. Maar het is
wel weer leuk dat je een nieuwe fiets krijgt. Een
nadeel is wel weer dat je super veel huiswerk
moet maken. Maar toch zijn er meer leuke
dingen dan stomme dingen.
2015
2015 is een best raar jaar voor groep 8. Eerst
heb je de M8 dan de eindcito en dan allemaal
leuke dingen zoals het kamp. Daarna moet je
van de hele school afscheid nemen. De meesters en juffen alle kinderen en het gebouw zelf.
Je bent er bijna nooit meer. Maar na de zomervakantie ga je naar de middelbare school.
Het is helemaal nieuw en het lijkt of je weer in
groep 1 opnieuw moet beginnen. 2015 wordt
een heel leuk en verdrietig maar vooral een
spannend jaar.
Matthijs Mol
2015 wordt een goed jaar.
2015 wordt een bijzonder jaar voor groep 8. Je
gaat je middelbare school kiezen en mag leuke
eindactiviteiten doen. Het is ook van belang
dat je goed leert plannen. En het is natuurlijk
het laatste schooljaar op de basisschool. Je gaat
ook de eind cito maken. Er komen ook nieuwe
apps en auto’s. Maar verder wordt 2015 een
goed jaar.

Huiswerkbegeleiding & Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl
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

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

Jan en feb vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363

OPEN
DAG
ZATERDAG 14 FEBRUARI
11:00 - 13:00 uur
NEEM EEN KIJKJE

MELD JE AAN BIJ
EDWIN KIELESTEIN:
0294 - 238 331
edwin.kielestein
@greif.com
GREIF NEDERLAND
BERGSEWEG 6
VREELAND

ACHTER DE SCHE

KINDEREN ZIJN

RMEN!

WELKOM
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DEMPER
DEMPER CONSULTANCY
CONSULTANCY

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO
Tel. 0294 - 232417

E-mail info@demper-consultancy.nl

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
0294-230603

Aan tafel bij...
“Ontbijt op een zondagochtend bij Klaas, Reina, Tamara, Raymond, Lisa en Naomi”
Het gezin Van der Burg woont in het ouderlijke huis van Reina. Samen wonen Reina en
Klaas hier reeds 34 jaar en hun 4 kinderen
Tamara (32), Jeroen (28), Raymond (25) en
Naomi (22) zijn in het warme en gezellige
huis geboren en getogen. Samen ontbijten op
doordeweekse dagen gaat door werk, school
of stage niet, des te gezelliger is het ontbijt
op zondag. In de weekenden neemt iedereen
even de rust voor een gezamenlijk ontbijt.
Dan is Tamara vaak thuis en logeert Lisa, de
vriendin van Raymond, ook in huize Van der
Burg. De nog 2 thuiswonenden kinderen,
Raymond en Naomi zijn druk bezig met het

uitstippelen van hun toekomst. Raymond en
Lisa denken over een eigen huis en sparen
voor hun uitzet. Naomi is bijna klaar met
haar pabo-opleiding en weet precies wat ze
wil: lesgeven aan de onderbouw, en dan het
liefst groep 1/2! De liefde voor kinderen heeft
Naomi waarschijnlijk van Reina. Want door
haar kinder-opvang aan huis, werk bij peuterspeelzaal Vechtkroost, en bij de Klimboom
in Loenen (en nu ook even in Vreeland voor
een zwangerschapsverlof), is Reina al meer
dan 25 jaar een vertrouwd gezicht voor de
Vreelandse jeugd.
W.T.

Ilja Gort bij Lokaal Zuid

Nigtevechtseweg 172
3633 XX Vreeland
Mobiel 06-22992265

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

ONTDEK WAAR EEN KLEINE
DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
• Nieuwe auto’s •
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •
• Occasions met 12 mnd. garantie •
En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 Industrieterrein ‘De Slenk” ‘s-Graveland.

Vlak voor kerst, op 23 december, is Lokaal
Zuid voor één avond omgetoverd tot een
heus ‘Proeflokaal’. Wijnminnende genodigden schuiven gebroederlijk aan lange tafels
in afwachting van de vermaarde wijnboer,
schrijver en voormalig componist van reclame tunes Ilja Gort. Het geroezemoes verstomt meteen als deze markante persoonlijkheid zijn entree maakt. Getooid met zijn onmiskenbaar gekrulde baard en zwarte baret,
leert Ilja het gezelschap op ludieke wijze over
de technieken van het proeven van wijn. Het
gezelschap hangt aan zijn lippen, maar ook
aan diens La Tulipe wijnen die al snel rijkelijk
vloeien. Lokaal Zuid serveert bij iedere wijn
bijpassende gerechtjes en iedereen geniet.
Eigenaren van Lokaal Zuid, Paul Zuidervaart
en Marije van Schie, kennen Ilja, die te-

genwoordig afwisselend in Nederland en
Frankrijk woont, al langere tijd en hebben in
het verleden regelmatig met hem samengewerkt op evenementen. Direct na de opening
van Lokaal Zuid stond Ilja al op de stoep en
schreef een mooie recensie in zijn zeer goed
gelezen nieuwsbrief. Ook persoonlijk klikt
het blijkbaar goed want Paul en Marije hebben voor de komende zomer een bezoek aan
zijn Château la Tulipe de la Garde op het programma staan. Iedereen kan overigens genieten van de wijnen van Ilja Gort bij Lokaal
Zuid. Zo behoren de Sauvignon blanc en de
Merlot momenteel tot de huiswijnen en is de
gehele winter de met vele medailles bekroonde Bordeaux Superieur uit 2011 ook per glas
verkrijgbaar. Santé!
P.v.d.H.
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Open Dag Greif
Op 14 februari stelt Greif alle geïnteresseerden
in de gelegenheid een kijkje te nemen achter
de deuren die normaal gesproken gesloten
zijn. Tussen 11 en 13 uur is iedereen welkom
voor een rondleiding, kan er informatie worden ingewonnen of gewoon een praatje worden gemaakt. Ook aan de kinderen is gedacht:
zij kunnen vaatjes beschilderen, meedoen aan
de rondleiding of iets lekkers halen.
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Bij de verschillende standjes zijn deskundigen aanwezig die iets kunnen vertellen over
bijvoorbeeld het laboratorium, verschillende
aspecten van geur of wat er bij Greif precies
geproduceerd wordt (wereldwijd). Na afloop
kan iets lekkers gegeten of gedronken worden.
We hopen op zaterdag 14 februari zoveel mogelijk mensen te kunnen begroeten.
Aanmelden kan per mail via Edwin.kielestein@greif.com of per telefoon 0294-238331.

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com Middenweg 99 NdB info@kayaveda.com

Bridge aan de Dijk door Lions club
Op zaterdag 7 februari 2015 organiseert Lions
Club Loosdrecht e.o voor het 6e achtereenvolgende jaar het evenement ‘Bridge aan de Dijk’.
De opbrengst van dit toernooi komt elk jaar
ten goede aan een goed doel. Voor 2015 is gekozen voor de Voedselbank Stichtse Vecht. In
de vorm van een kroegentocht langs verschillende locaties aan de Oud Loosdrechtsedijk
in Loosdrecht spelen de paren 24 spellen in 6
rondes. De start is om 10:45 uur.
Deelname aan het toernooi kost € 60 per paar.
In dit bedrag zit inbegrepen een kopje koffie of
thee bij de start op de eerste locatie, een een-

voudige lunch op de locatie van de 3e ronde en
borrelhapjes bij de prijsuitreiking bij KWVL
‘de Vereeniging’ aan de Oud Loosdrechtsedijk
151- 153.
Er zijn nog plaatsen vrij om mee te doen!
Aanmelden kan via de website www.lions.nl/
loosdrecht. Deelname is uitsluitend mogelijk
per paar. Inschrijving vindt plaats op basis van
volgorde van betaling en is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op rekeningnummer: NL78RABO0336937075 t.n.v. Lionsclub
Loosdrecht e.o, met vermelding van de achternamen van het bridgepaar.

Filmhuis LoenenEnglish’
Op vrijdagavond 23 januari draait er weer
een film in Filmhuis Loenen. Dit keer vertonen we de roadmovie ‘Into the wild’ uit
2007 van regiseur Sean Penn. ‘Go with your
heart’ is de subtitel van deze prachtige film.
De 22-jarige, pas afgestudeerde Christopher
McCandless laat zijn familie en veelbelovende
toekomst achter zich, op zoek naar avontuur.
Zonder materiele bezittingen, weg van de valkuilen van de moderne wereld, probeert hij
zijn weg te vinden in de wildernis van Alaska.
Bijzondere ontmoetingen en de verraderlijke

kracht en pracht van de natuur vormen zijn
bestaan. Maar kan hij overleven?
Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films
te vertonen, waar je na afloop over door kunt
praten. De film wordt vertoond in het gebouw
van de Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraatweg
139 te Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf
19.30 uur, de film start om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage om de kosten
te dekken wordt gewaardeerd.
www.vechtenangstelkerk.nl

Lezers schrijven

Things that stink 2.0
N’escalier pas dans cette espérance par-ce qu’elle est semaine!*
Misschien is het tijd voor een anti-hondepoep-middenopjepad-campagne?
Doe je mee?
Jouw hond: gebruik een poop-scoop
Take away your doggies shit… please??
Of markeer het!
Een laatste tip? Vertaal de franse zin letterlijk.
Bobbie

*) Trap niet in deze hoop, want zij is week!

Ra, ra, ra…
Je komt ze steeds vaker tegen.
Juist als je er even niet op let.
Soms zijn ze klein.
Soms enorm.
En als het regent ook nog zacht.
Je kruist ze in de laantjes.
Om precies te zijn: óp de laantjes.
In het midden van het pad.
Of midden op de stoep.
Zelfs midden in de Voorstraat.
En het worden er steeds meer.
Dus het is oppassen geblazen.
Want je ziet ze niet zo goed.
Zeker niet in het donker.
Nee, dan voel je ze vooral.
Uit evenwicht glijd je voort.
Je weet direct dat het mis is.
En je bent er niet zomaar van af.
Vooral niet als je er ferm de pas in had.
Langs je zool komt het omhoog.
Het blijft nog kleven ook.
En stinken doet ‘t....rrrrrr, jekkie bah!
Krijg het er maar weer van af.
Shit. Geef mijn portie maar aan
(de baas van) Fikkie.

Voor drukwerk
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl
Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl
www.borduurstudiohetgooi.nl
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en gaat naar de landbouwschool in Breukelen
waar hij werkt bij boer Kees Slootweg. Hij
geniet met volle teugen en in zijn vrije tijd is
hij druk met zijn vrienden, brommers, schaatsen – altijd als eerste over het dunne ijs – en
met de gepikte motorfiets van zijn broer Ties,
waar hij mee de sloot in reed.

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

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten.
Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en
diverse dag-aanbiedingen.
Vanaf heden ook diverse wisselende groenten
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ’s ochtends
geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!
Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

Oer-Vreelander
Het vrolijke gezicht van Nico de Jong is welbekend in Vreeland en omstreken.
Hij is een echte polderjongen, geboren in de
Dorssewaard op 24 oktober 1942 in het huis
aan de Kleizuwe waar hij ook nu woont. Het
huis is vlak voor de oorlog gebouwd en hier
woonden naast zijn ouders destijds ook zijn
oom en tante (oom is de broer van zijn vader en tante is de zus van zijn moeder, dus 2
broers met 2 zussen) en oude Opoe Hilletje
Mijwaart. Opoe Hilletje kwam uit Huizen. Zij
diende op de boerderij Altoos Dankbaar in
het Hoekerland, waar zij de knecht Martinus
Mijwaart leerde kennen. Hij is in 1871 in
Vreeland geboren in het zwarte, houten huisje aan de Molenvliet, aan het pad achter de
gereformeerde kerk. Hij overleed vroeg, in
1919, waarna zijn vrouw Hilletje in bittere armoe achterbleef met 7 kinderen. Nico is nagegaan welke nazaten er nu nog in Vreeland
wonen en dat zijn er liefst 34! Onder andere
de families Hellingwerf, Van Dommelen, De
Haan ‘van de Molen’ en dus De Jong, waarbij
de kinderen van zoon Martin de achternaam
van hun moeder hebben aangenomen, dus
ook de jongens Van Houwelingen zijn nazaten van Martinus Mijwaart.

Ook diverse soorten meel van onze eigen
Korenmolen ‘de Ruiter’.
Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook
giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schokdempers 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

Jonge jaren
Bij zijn geboorte was Nico erg zwak. Hij is met
geitenmelk er bovenop geholpen.
Aangesterkt is hij een ondeugend joch dat
liever in een boom klimt en ‘koekoek’ roept
naar argeloze voorbijgangers dan dat hij naar
school gaat. Melkt als hij 10 jaar is al koeien
bij buurman Krijn Driessen. Nico zijn vader
werkte bij Van Leer en zijn moeder maakte
de school schoon aan de Ruiterstraat. Ook
Nico werkt liever dan dat hij leert en helpt zijn
moeder met het schoonmaken van de school,
dan mocht hij de kachels aanmaken, dweilen
en boenen. Hij wil echter graag boer worden

Het boerenleven
Tijdens zijn schoolopleiding werkt hij als
monsternemer bij de controlevereniging en
moet ’s ochtends al om 4.30 uur zijn bed uit.
In deze periode is hij de cursus Kunstmatige
Inseminatie gaan volgen, waar hij als 17-jarige al geiten ging insemineren en later ook
koeien. In de ochtend om 4.30 neemt hij dus
melkmonsters, overdag is hij met boerenwerk
bezig en vent hij melk uit voor Stapper en in
de avond neemt hij weer melkmonsters en
dat alles op de brommer. Hij geniet van zijn
werk en van zijn leven. Op zijn 19de verjaardag gaat hij in militaire dienst, waar hij vervroegd uit mag om voor de KI Vereniging
Loenen-Loosdrecht aan de slag te gaan. In de
wintermaanden werkt hij bij dokter Joling in
Utrecht bij de gezondheidsdienst voor dieren.
Daar heeft hij heel veel geleerd, hij zit uren
achter de microscoop de samenstelling van
bloed, mest of sperma van dieren uit te vogelen en werkt van 1 mei tot 1 november voor
de KI en van 1 november tot 1 mei bij de gezondheidsdienst.
Wiesje en werk
Op een dag gaat hij kijken wat voor meisje
in de woninginrichtingzaak van zijn zus in
Loenen aan het werk is en daar ontmoet hij
Wiesje. Ze worden verliefd en krijgen verkering. Na een jaar of drie trouwen ze en gaan
wonen in de molen Hoog en Groenland in
Baambrugge waar een elektrisch watergemaal
aanwezig was. Naast alle drukke boerenactiviteiten komt er daarmee ook ‘s nachts malen bij, Wiesje neemt het malen overdag voor
haar rekening. Hun zoons Jacco en Martin
zijn in de molen geboren en dochter Miranda
wordt in Loenen geboren. Daar wonen zij
kort totdat Nico zijn ouderlijk huis kon overnemen omdat zijn ouders vertrokken naar de
Vijverlaan.
Hij neemt KI Loenen-Loosdrecht over met
een collega uit Westbroek. Na vele fusies zit
hij met 16 collega’s in Harmelen in het district
Zuid West Nederland. Het contact met de
boeren en de dieren is altijd zijn grote passie
geweest en hij was ook nog helemaal niet van
plan om met werk te stoppen. In verband met

De Vreelandbode
de mond en klauwzeer crisis – MKZ – was er
minder werk en moesten er 4 personeelsleden
uit, waaronder ook Nico. Hij heeft gestreden
om te blijven werken, maar de consequentie
zou zijn dat een jonge collega het veld moest
ruimen. Toen heeft hij toch opgegeven. Hij
heeft nog jaren geroepen ‘als ze vandaag bellen, ga ik morgen weer beginnen’ uit pure
liefde voor zijn werk.
Hobby’s
Bestuurlijk is hij altijd actief geweest in het
verenigingsleven, gemeenteraad Loenen,
Waterschap de Vecht, school, kerk en ijsclub.
Hij is nu weer kandidaat voor het Waterschap
Amstel Gooi en Vecht voor het CDA voor
de verkiezingen van 18 maart 2015 en hij is
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sinds kort weer voorzitter van de Kerkraad in
Vreeland. Ook zingt hij als tenor bij Vocaal
Vreeland en in het Nederlands Concert
Mannenkoor in Harderwijk met 110 mannen waarmee hij 4 keer per jaar optreedt. Hij
heeft een groentetuin aan de Vecht en een
tuin thuis. Hij klust ook graag. Daar heeft hij
met Wiesje en zijn kleinkinderen een mooie
dagvulling aan al zal hij altijd met een warm
gevoel en gemis naar zijn oude werk blijven
kijken.
Deze laatste oer-Vreelander is geschreven door
de geestelijk moeder van het Rondje Zuwe,
Grace Inklaar. We beginnen een nieuwe rubriek waarin de geïnterviewde Vreelander het
stokje doorgeeft aan een andere Vreelander.

Charlie Hebdo
Cartooniste Lis van Haagen: “Ik teken voor
de Vreelandbode altijd cartoons in opdracht.
Maar eerlijk gezegd kwam deze cartoon gewoon in me op toen ik hoorde wat er met de
cartonisten van Charlie Hebdo was gebeurd
in Parijs. Dat de vrije meningsuiting wordt
aangevallen vind ik vreselijk. Mijn cartoons
in de Vreelandbode laten altijd blije vogels
zijn. Maar in deze tekening dus even niet! Je
suis Charlis!”

Dorpsreünie
Beste verenigingen, stichtingen, scholen, bedrijven en andere betrokkenen bij Vreeland,
Dit jaar is het 750 jaar geleden dat Vreeland
stadsrechten kreeg en dat gaan we vieren!
Naast de andere festiviteiten is er een plan
om op zaterdag 22 augustus, de start van de
feestweek, een grote Dorpsreünie te houden.

Ook zin om te varen? Ga naar www.uwsalonboü.nl

Op maandag 26 januari van 20.30 - 21.30
uur is er een bijeenkomst in de school, CSV
Ridderhof, waarbij we graag samen met
jullie dit plan gaan vormgeven. Wij horen
graag via info@vreeland750.nl of we op jullie komst kunnen rekenen!
Tot dan!
Vincent Stapper, Edith Konings
en Sandra Boogert

Nationale Voorleesdagen in de Bieb
Van 21 tot en met 31 januari zijn weer de
Nationale Voorleesdagen. De dagen zijn
speciaal voor kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen. Voorlezen is elke dag een
feest! Lekker voor het slapen gaan een mooi
verhaal voorlezen of samen een prentenboek
bekijken. Daarnaast heeft voorlezen een
positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen is de
vrolijke theatervoorstelling ‘Koning Koen
en de draak’ van Theaterschool de Rest in de
bibliotheek te zien. Een voorstelling van 20

minuten over het gelijknamige prentenboek,
een van de boeken uit de Prentenboeken
TopTien van dit jaar. De voorstelling is o.a.
te zien in de Bibliotheek Loenen op maandag
26 januari om 16.00 uur en in de Bibliotheek
Breukelen op dinsdag 27 januari om 16.00
uur. Kinderen kunnen altijd gratis lid worden
van de Bibliotheek. Worden ze tijdens de
Voorleesdagen lid, dan krijgen kinderen van
0 tot 6 jaar nog een presentje.
Meer informatie over de Voorleesdagen en
over lid worden vindt u op onze website
www.bibliotheekavv.nl.

Leergang Vechtologie
De Vechtplassencommissie en de Vrienden
van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied organiseren de leergang Vechtologie. De leergang gaat over landschap,
natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in de Vechtstreek.
Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen,
werken en verblijven een nóg groter plezier
wordt. Met dezelfde ogen zult u méér zien.

De kosten voor deze module bedragen € 80
per deelnemer. Vrienden van de Vecht betalen € 70. Wilt u zich aanmelden, stuurt u
dan een bericht met naam en adresgegevens,
telefoonnummer en emailadres o.v.v. ‘aanmelding Vechtologie Module Water voorjaar 2015’ naar aanmelden@vecht.nl. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging en
het verzoek uw bijdrage te betalen. Eventuele vragen kunt u per email voorleggen aan
de Vechtplassencommissie: info@vecht.nl.

Monument in
Monument

in

Herman van Woerdenstraat 4
3633 CC Vreeland
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Start-up: Jan Willem Jonker met
AEE MagiCam Nederland
Jan Willem Jonker (50) heeft een indrukwekkende carrière. Hij studeerde rechten in Leiden, kwam vervolgens bij Procter & Gamble
en later bij Ritmeesters Cigars in de marketing & sales terecht en vond het in 2000 tijd
om zijn eigen reclamebureau ‘Leads’ op te
richten. Jan Willem: “In 2008 heb ik het bureau verkocht en ben ik als directeur bij de
grootste familie van Nederland – de TROS –
gaan werken. In die politieke omgeving heb ik
het twee jaar volgehouden om vervolgens als
zelfstandig interim marketeer verder te gaan.”
Interim marketeer annex consultant is Jan
Willem nog steeds, maar daarnaast heeft hij
sinds september vorig jaar zijn start-up AEE
MagiCam Nederland, samen met Allart van
Holten.
Kantoor houden de heren in Nederhorst
den Berg. Jan Willem: “Na een reis naar het
Verre Oosten kwamen we op het idee om
actie-camera’s de importeren. We kwamen in
aanraking met AEE MagiCam in Hongkong,
een ijzersterk merk met in Azië al een stevige
marktpositie. Na Go Pro is het wereldwijd
het tweede merk in deze productgroep. Wij
hebben het importeurschap voor de Benelux
gekregen voor deze super innovatieve, kleine,
slimme én zeer betaalbare camera’s. Met de
AEE MagicCam actiecamera film je alle acties
vanuit alle hoeken en deel je de beelden direct
– via WiFi – met je vrienden op social media.”

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland,
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas
komt uit Stolwijk
www.kaashandeldevries.nl

Eerste lading
De eerste lading camera’s is al binnen en Jan
Willem kon gelijk aan de slag met zijn marketing-, sales- en reclamekennis. “Met mediapartners zoals De Telegraaf, Metro, mannenblad FHM en Groupdeal hebben we de eerste
verkoopacties gedaan én we zijn de camera’s
via onze eigen site gaan verkopen. Inmiddels
liggen de camera’s ook al in de schappen bij
Dixons én zijn ze binnenkort te koop op de
site van Bol.com. Op onze eigen site staan
– net als op onze Facebook pagina – al veel
reviews van enthousiaste kopers. Zo hopen
we dat het verhaal zich rond spreekt en de
merkbekendheid snel groeit. Het leuke is dat
De Telegraaf gelijk al een aantal camera’s bestelde voor hun journalisten.”

Explosieve groei
Volgens Jan Willem groeit de actioncameramarkt wereldwijd – en in Nederland – explosief met dubbele cijfers in tegenstelling
tot de sterk dalende markt van ‘verouderde’
grote camcorders. Dan vertelt hij enthousiast: “De AEE actiecamera is een kleine,
compacte camera die ongelofelijk veel kan,
eenvoudig werkt en superbeelden in full HD
levert, met de nieuwste cameratechnologie,
opties en toepassingen. In Azië zijn ze al een
hit. Ze worden gebruikt door sportprofessionals, journalisten, webmasters, TV zenders
en makers van documentaires en sport en
reisprogramma’s. Maar ook ‘gewone’ mensen
gebruiken de AEE actiecamera om hun eigen
persoonlijke avonturen en acties te filmen en
te delen met hun vrienden en familie. Ook al
omdat het instapmodel slechts €169 kost.”
Drones
Het is duidelijk: Jan Willem heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe zakelijke avontuur. “We
willen volgend jaar 10.000 camera’s verkopen.
Dat moet lukken. En natuurlijk verheugen we
ons op de introductie van de AEE Toruk AP
10: de vliegende alles in één camera drone.
Hoe leuk is dat! De drones – mét afstandsbediening – hebben een ingebouwde HD action
camera. En dankzij de WiFi booster op de
drone kan je tot op grote afstand de beelden
live blijven volgen. Wie nieuwsgierig is geworden vindt meer informatie op onze site
(www.aeeactioncamera.nl).”
C.L.

Cliëntenraad ‘t Kampje zoekt nieuwe leden
Breakfast, lunch & Italian coffee
Lunch delivery
Catering & private dining
Gifts & kitchen trends

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam
020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Zoals elke zorginstelling in Nederland heeft
ook de lokatie Loenen van Zorggroep de
Vechtstreek een cliëntenraad. Die cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners van ’t Kampje, ter Beekhof, Pleinzicht
en de Bastertlaan die zorg ontvangen van
Zorggroep de Vechtstreek. Bij beleidswijzigingen van Zorggroep de Vechtstreek die
de lokatie Loenen betreffen, worden de leden van de raad om advies gevraagd. Dat is
in de wet medezeggenschap cliëntenraden
geregeld. Ook over allerlei praktische zaken
wordt door de cliëntenraad Loenen gevraagd
en ongevraagd advies gegeven. Vanuit de clientenraad Loenen zijn 2 leden afgevaardigd
in de centrale cliëntenraad van Zorggroep de

Vechtstreek. Twee leden van de cliëntenraad
Loenen treden binnenkort af, omdat hun termijn is verstreken. Als u belangstelling heeft
voor een plaats in de cliëntenraad Loenen van
Zorggroep de Vechtstreek kunt u dat kenbaar
maken door een mail te sturen aan de voorzitter, Joseph Toonen: ansjoseph@kabelfoon.nl.
De cliëntenraad komt acht keer per jaar bijeen
om te overleggen. Bij vier bijeenkomsten is
een vertegenwoordiger van het management
aanwezig. Uiteraard zijn leden van de cliëntenraad ook aanwezig bij andere bijeenkomsten betreffende ’t Kampje. Zeker nu rondom
’t Kampje allerlei plannen worden gesmeed en
in de komende periode worden uitgevoerd.
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en de kasteeltoren. Voor de poort stonden
twee inwoners, verkleed als Sint Maarten en
een bedelaar. Maarten/Martinus (316-297
na Chr.) was een Romeinse officier die met
zijn leger van Italië naar Gallië (Frankrijk)
trok. Voor de stadspoort van Amiens kwam
hij een bedelaar tegen die lag te bibberen van
de kou. Maarten sneed zijn kostbare mantel
doormidden en gaf de helft aan de arme man.
Volgens de legende bleek deze man een verschijning van Jezus te zijn, die Maarten toesprak in zijn droom, waarna hij zich bekeerde
tot het christendom en het zelfs tot bisschop
schopte. Hij werd een populaire heilige.

Vreeland vroeger...
Stadswapen voor
de Breedstraat
Er is voor de aftrap van het feestjaar Vreeland
750 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Dorpsraad op 9 januari j.l. een prachtige kasteelpoort gebouwd voor de ingang van het
Dorpshuis, dat is hopelijk niemand ontgaan!
Deze is te zien op de recente foto. Wat een
mooi initiatief! Gevonden door juf Sandra
op Marktplaats en in elkaar gezet door Rijk
en Tijmen Zeldenrijk en Jan Oldenkamp.
Ruim 100 jaar geleden stond er ook een
middeleeuwse poort in Vreeland, maar dan
bij het begin van de Breedstraat, zoals op
de oude foto uit 1911 te zien is. In dat jaar
werd Burgemeester Schiethart burgemeester van Vreeland. Ter ere van zijn installatie
is toen een ‘tableau vivant’ gemaakt van het
Vreelandse stadswapen. Op het wapen van
Vreeland is een afbeelding te zien met links
een kerktoren en rechts een kasteeltoren. Van
oorsprong waren dit de enige twee stenen
gebouwen van de stad. Het wapen was dus
een soort symbolische weergave van de stad.
Tegelijkertijd liet de bisschop met dit wapen
zien dat hij zowel de wereldlijke (kasteel) als
geestelijke (kerk) macht had. Vreeland kreeg
dit wapen 750 jaar geleden bij de toekenning
van de stadsrechten, de reden van het feestjaar
dat voor ons ligt.
Tableau vivant
Dit stadswapen werd in 1911 nagespeeld in
een zogenaamd tableau vivant: een levend
schilderij. De poort werd in hout getimmerd
en beschilderd en vertoont duidelijk de kerk-

Stadswapen
Sint Maarten werd ook de patroonheilige
van Utrecht. Toen de Utrechtse bisschop de
nederzetting Vredeland in 1265 stadsrechten verleende, verscheen Sint Maarten in het
Vreelandse stadswapen. Toen Vreeland in
1964 bij Loenen werd gevoegd, nam Loenen
het Vreelandse wapen in iets gewijzigde
vorm over. Met de totstandkoming van de
gemeente Stichtse Vecht in 2011 is een heel
nieuw gemeentewapen gemaakt, waar voor
Sint Maarten geen plek meer was.
Weer zo’n mooie poort??
In dit feestjaar willen wij het dorp fraai versieren in middeleeuwse stijl. Misschien wel weer
zo’n stadswapen-poort herbouwen… Het
lijkt mij geweldig, u ook? Als u bij wilt dragen
aan de versiering van ons dorp of aan andere
festiviteiten in dit feestjaar doneer dan mee
via de crowdfundingwebsite www.crowd4.
vreeland750.nl.
J.J.
Foto: Coll. van Zalingen

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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

en nu!

Excursies en foto-expositie
Nyenrode Business Universiteit en het
Vechtstreekmuseum in Maarssen hebben de
handen ineen geslagen. Samen organiseren
de universiteit en het museum wandelingen
door de tuin met een bezoek aan een expositie in het Albert Heijn-gebouw van de universiteit.
De samenwerking tussen Nyenrode en het
Vechtstreekmuseum zal betekenen dat het
landgoed van de universiteit op meer momenten toegankelijk wordt voor mensen uit
de regio.

750 jaar Vreeland
STEEN GOED
waar een klein dorp groot in is

Op de zondagen 8 en 22 februari vinden,
vanwege de grote belangstelling, de wandelingen plaats, gecombineerd met een bezoek
aan de tentoonstelling die bestaat uit werk
van de vermaarde Zuid-Afrikaanse fotograaf
Pieter Hugo.
De excursie begint om 14.00 uur. Tussen de
wandeling door de tuin en het bezoek aan de
expositie is er een pauze met koffie en thee.
De kaarten à € 5,- zijn alleen te koop via de
website van het Vechtstreekmuseum: www.
vechtstreekmuseum.nl
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Vreeland 750 jaar
geschiedenis in vogelvlucht
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de
Dorpsraad op 9 januari jl. werd het eerste
exemplaar van het boek ‘Vreeland, 750 jaar
geschiedenis in vogelvlucht’ uitgereikt aan
loco-burgemeester van Stichtse Vecht, Jaap
Verkroost, en wethouder van Cultuur, Pieter
de Groene. Zij ontvingen het boek uit handen
van de schrijvers Juliette Jonker-Duynstee en
Anton Cruysheer.
Het boek geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en interessante weetjes
uit de lange geschiedenis van Vreeland. Ruim
350 – vaak niet eerder gepubliceerde – foto’s
uit vele (privé)collecties maken van dit boek
niet alleen een interessante kennisbron maar
ook een boeiend bladerboek.

Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteiten
voor vast
op uw
marketingafdeling
Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

De top op elk niveau
Amsterdam - Eindhoven

www.sms-intermediair.nl

Voor altijd bewaard
Rond 2000 speelde Anton al met de eerste
gedachten voor een jubileumuitgave. Hij begon toen met archiefonderzoek bij drukkerij
Aalderink, later kwam Juliette daarbij. Veel
Vreelanders gaven foto’s uit eigen albums,
soms in een envelopje, soms per mail. Veel foto’s zijn ook door Kees Beelaerts van Blokland
bij de mensen thuis ingescand. Zo zijn er al
met al honderden afbeeldingen verzameld
uit particuliere collecties, die nu in gedigitaliseerde vorm altijd bewaard zullen worden.
Het afgelopen jaar werd er hard aan de afronding van het boek gewerkt. Juliette: “Er is
met veel liefde en zorg aan het boek gewerkt.
Naast archief- en literatuuronderzoek zijn
veel Vreelanders benaderd voor informatie.
De teksten zijn ook door Vreelanders nagelezen en gecorrigeerd. Desondanks is het heel
goed mogelijk in zo’n uitgebreid boek dat er
foutieve details in de teksten zijn geslopen (ik
heb er zelf al een paar ontdekt!). Vandaar dat
ik Vreelanders oproep om de zaken in het
boek die volgens hen niet kloppen aan mij te
melden, zodat die verwerkt kunnen worden
voor als er ooit een tweede druk komt”.

Ontwikkeling in één oogopslag
Op de voorkant staat een luchtfoto uit 1930.
Daarop is de situatie van ongeveer 1260 tot
1960 te zien. Door de bouw van na-oorlogse
nieuwbouwwijken, grofweg tussen 1960 en
1990, is het dorp enorm uitgebreid. Dat is
te zien op de achterkant. Als men het boek
openhoudt, is dus in één oogopslag de planologische ontwikkeling van het dorp in de
afgelopen 750 jaar te zien.
Juliette kijkt met veel plezier terug op het
schrijven en samenstellen van het boek:
“Heel bijzonder is de samenwerking met vele
Vreelanders geweest, op het gebied van foto’s
en inhoud. Zo hebben in feite veel dorpelingen aan het boek ‘meegewerkt’ en heeft het
een verbindend karakter.”
Het boek is voor € 25,- te koop in Vreeland bij
de Dagwinkel en bij In & Oud (vanaf maart
ook bij Saskia B.), in Loenen bij ‘Petra’ (sigarenmagazijn De Beurs) en in Breukelen bij
boekhandel Van Kralingen.
Voor een gesigneerde versie is het boek ook te
bestellen via info@vechtexclusief.nl! Kijk ook
eens op www.vreeland750.nl/activiteiten/
boek voor een inspirerend promotiefilmpje.

Vreeland bestaat 750 jaar en daarom trakteren wij Vreeland op
een lokale 2 gangen lunch voor 750 centen!! Met vooraf een kopje
van onze dagsoep en de keuze uit een van onderstaande gerechten
Boerenboterhammen (dubbel donker of melkwit) met:
- Eiersalade van de eieren van boer Meijer
- Belegen boerenkaas van kaasboerderij de Willigen
- Huisgerookte carpaccio van ons Limousin rund uit Loenersloot
- Tostie van boerenbrood met geitenkaas en onze kweepeergelei van de tuin
- Ragoutkroketten
- Tonijnsalade met mayonaise, lente-ui en kappertjes
- Zuidsmijter van de eieren van boer Meijer met ham en/of kaas
Deze actie is op basis van vooraf reserveren en geldig tot 1 april.
Lokaal Zuid is 7 dagen per week geopend voor een borrel en het
diner en van woensdag t/m zondag voor de lunch

Donatie info
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan
de voorbereidingen van de activiteiten rond
750 jaar Vreeland. Steunt u ook één van deze
activiteiten met een donatie? Ga dan naar
http://crowd4.vreeland750.nl/ Dat stellen
wij enorm op prijs. Alvast bedankt!

Op www.vreeland750.nl vindt u steeds de
meest actuele informatie over de viering van
het 750-jarig bestaan van Vreeland. U kunt
ons ook volgen via facebook en twitter of
door u (via de site) aan te melden voor de
nieuwsbrief.

