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Een nieuwe cartoon! Lis neemt na zeven jaar een time-out en 
Vincent reageerde op de oproep in de vorige bode. Op zaterdag 
21 maart van 09.30 tot 12.00 uur gaan we met vereende krachten de 
Van Leerbrug schoonmaken. Komt zoveel mogelijk helpen, neem 
een emmer en borstel/doekje mee en laat de zelfredzaamheid en 
saamhorigheid van Vreeland zien. En dan ’s avonds door naar 
het galaconcert van Muziekvereniging De Vecht. Voor en door 
Vreelanders, dat geldt ook voor de vele exposities en festiviteiten 
die gaan plaatsvinden in de culturele ‘STERREN van Vreeland’-
maand. Deze begint eind mei, maar nu al kunt u meewerken door 
het inzenden van foto’s of door u aan te sluiten bij de organisatie 
van bijvoorbeeld de communicatie of het middeleeuwse dorps-
feest. Dorpsgenoot Jan Oldenkamp is ook erg betrokken bij dit 
feestjaar. U leest het in de rubriek Dorpsgenoten! Net als Liesbeth 
Romeijn, die verantwoordelijk is voor de vele exposities. Lees over 
haar unieke portretten-project in een interview met deze schilde-
res. De 16-jarige Lieve en Lisanne vertellen over hun bijzondere 
reis naar Cambodja en Harold Linnartz legt in zijn altijd boeiende 
rubriek ‘de hemel boven Vreeland’ uit waarom de zomertijd dit 
jaar bijzonder is. Veel leesplezier!

Van de redactie

“De gemeente moet inwoners veel meer de 
ruimte geven om over belangrijke zaken mee 
te beslissen”. Die conclusie trekt Tweede 
Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) 
na afloop van een bijeenkomst op 9 maart 
jl. met direct omwonenden van de Van 
Leerbrug. Norbert Klein: “De mensen die ik 
deze avond gesproken heb, hebben spreken-
de ideeën over het dorp. Het is tekenend dat 
ook de uitgenodigde wethouder De Groene 
de kans voorbij heeft laten gaan om in ge-
sprek te gaan.”
De gemeente Stichtse Vecht onderzoekt al 
sinds november 2012 de mogelijkheid om 
de Van Leerbrug (en de dorpsbruggen in 
Loenen en Breukelen) op afstand te bedie-

nen. Ondanks vele toezeggingen door de ge-
meente om een Vreelandse klankbordgroep 
in het leven te roepen, is deze nog steeds niet 
gerealiseerd. De gemeente kiest nu voor een 
gemeentebrede inspraakgroep samen met 
de kernen Loenen en Breukelen. Zodoende 
dreigt nu besluitvorming zonder input van de 
omwonenden. Ook de diverse verzoeken aan 
de gemeente om informatie, worden niet be-
antwoordt. Er worden officiële ‘WOB’ (Wet 
Openbaarheid Bestuur) verzoeken ingediend 
en zelfs daarop komt geen reactie van de ge-
meente. De omwonenden hebben deze avond 
verdere afspraken gemaakt voor vervolgstap-
pen. Blijf op de hoogte via: 
www.vanleerbrugvreeland.nl
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Zelfs inspraak een brug te ver voor gemeente

Al jaren liggen er plannen om de bruggen over 
de Vecht op afstand te bedienen. Ook onze 
Van Leerbrug moet eraan geloven, als het aan 
de gemeente ligt. De gemeente heeft beloofd 
de omwonenden te betrekken bij een te vor-
men klankbordgroep. Die klankbordgroep 
komt er nu dan eindelijk, maar 
een vertegenwoordiging van de 
omwonenden is niet uitgeno-
digd. Wél de Dorpsraden van 
Breukelen, Loenen en Vreeland. 
In de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen hebben alle fractievoor-
zitters zich unaniem tegen de automatisering 
van de brug uitgesproken. Maar nu het tijd 
wordt om die verkiezingsbelofte in te lossen, 
geeft niemand thuis. 
De Dorpsraad heeft zich al een aantal ma-
len tegenover de gemeente beklaagd dat die 
geheimzinnig blijft doen en weigert om de 

omwonenden te informeren over de voort-
gang van het proces. Deze week houden we 
daarom een enquête onder de leden van de 
Dorpsraad. Wat vinden zij? 

Vreeland schoon
Ach. Laten we eerst maar weer eens 
aan de gemeente laten zien dat wij 
van onze brug houden: op 21 maart 
gaan we hem met zijn allen schoon-
maken. 
De week daarop is de rest van het 

dorp aan de beurt. De schoolkinderen begin-
nen op 27 maart al met schoonmaken. Op 28 
maart  hopen we dat zoveel mogelijk burgers 
van Vreeland zich om 10.00 uur verzamelen 
bij de CSV voor een flinke schoonmaakac-
tie in ons dorp, samen met wethouder Jaap 
Verkroost. Want wat mooi is, moet mooi 
blijven.

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Kom over de brug!

Paaseieren zoeken
Tweede Paasdag  maandag 6 april 
om 11.00 uur op het VIV-terrein.

Eind oktober vorig jaar reden er opvallend veel 
blinkend gewassen auto’s door Vreeland. Vele 
dorpsgenoten hadden blijkbaar het oproepje 
van Lisanne Vlekke (16) en Lieve Nieuwland 
(16) in de Vreelandbode gelezen. Op twee strak 
georganiseerde zaterdagen werd er door de da-
mes gewassen, gepoetst en geklopt dat het een 
lieve lust was. Op sommige momenten veroor-
zaakte deze ludieke autowas actie zelfs een klei-
ne filevorming in ons vredige dorp. Maar met 
behulp van koffie, lekkers en familieleden werd 
dat op prettige wijze opgelost. Met de opbrengst 
van zo’n zestig schoongewassen auto’s kwam de 

reis naar Cambodja al een stukje dichterbij.  
Lees verder op pagina 10

Lieve en Lisanne in Cambodja
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Colofon

Geboren!
Nicky Monica Amy 
op 11 maart 2015
dochter van Susanne Bruins en 
Willem van Aalst
kleindochter van Monique en Martin Bruins

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
22 mrt Ds A.J. Treur, Waverveen
29 mrt  Palmpasen Ds J. de Jong 
Verdere diensten nog niet bekend
zie www.pkn-vreeland.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 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
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
WZC ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
Tel 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
21 mrt.  Schoonmaak brug om 09.30 – 12.00 u
 Concert MV de Vecht, Grote Kerk,  
 20.15 u
 Ophalen oud papier
28 mrt  Opschoondag, 10.00 u verz.bij CSV
31 mrt  Gemeenteraadsvergadering met 
 inspraak mogelijk
6 april  Paas-eieren zoeken 11.00 u VIV
15 april  Modeshow Dorpshuis, 15.00 u
18 april  Ophalen oud papier
9 mei  Plantenmarkt, Kerkplein, 09.00 u
11 juni  Premiere film ‘Anno Nu’ 
12 juni  Filmdiner film ‘Anno Nu’ 

Cultuur in de regio
‘Vondsten uit de Vecht’ - RHC Vecht en 
Venen, Schepersweg 6e Breukelen 
‘Verschanste klanken’ - Geluidskunstenaar 
Fedde ten Berge in het C-Fordt 
(fort Maarsseveen), Herenweg 3 Maarssen 
‘Van alderley gekoock langs de zegepralende 
Vecht’ - Vechtstreekmuseum, 
Diependaalsedijk 19b Maarssen
Siertuin buitenplaats Gooilust weer open! 
Zuidereinde 49 ’s-Graveland
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NOG 2 EDITIES HAPPY HAPPEN HOUR
De voorgaande edities waren een groot succes!

Zondag 22 en zondag 29 maart zijn 
de laatste Happy Happen Hours van deze periode. 

Schuif nog 2 x lekker aan in de Lounge waar wij tussen 17:30 
en 18:30u de culinaire hapjes van het huis serveren.

PASEN
Op zondag 5 april 2015 is het Eerste Paasdag en zijn wij open voor

de lunch en het diner. Wil je genieten van een uitgebreid Paasontbijt? 
Ook dat kan.

Zowel Eerste als Tweede Paasdag serveren wij 
een ontbijt aan tafel a 22.50 per persoon.

Met een culinaire groet, De Nederlanden     
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

En plots staat er een mooi bankje aan het 
Boerenlaantje, naast het nieuwe herdenkings-
monument. Het is een afscheidscadeau van 
de Royal VIV Buisman aan de Vreelandse 
gemeenschap. Vorig jaar mei verhuisde het 
bedrijf, na 45 jaar in Vreeland gevestigd te 
zijn geweest, naar Zelhem. Afgelopen zondag 
heeft een aantal vrijwilligers de bank geplaatst 
en binnenkort komt er een plaatje op met de 
naam van de schenker. Een heerlijk plekje om 
te genieten van de natuur en de rust, met uit-
zicht op het Moorse huis en het kasteelterrein, 
en met het oude VIV-terrein in de rug. 

Afscheidscadeau VIV aan Vreeland

Vreeland bestaat 750 jaar en daarom 
trakteren wij Vreeland op een lokale 

2 gangen lunch voor slechts 750 centen. 
Kijk op onze site voor het menu 

en de voorwaarden.

Lokaal Zuid is 7 dagen per week geopend 
voor een borrel en het diner en van 
woensdag t/m zondag voor de lunch

Bakkers, smeden, jonkvrouwen, landlopers, 
ridders en monniken van Vreeland! Haal uw 
kleding maar vast uit de mottenballen. Op 27 
april wordt u gewekt door een ouderwetse la-
waai parade van kleine prinsjes, jonkvrouwen, 
ridders etc., onder leiding van onze Herauten. 
Zij nodigen iedereen uit voor een middel-
eeuws ontbijt op het Kerkplein. Het oranje 
comité zorgt voor middeleeuwse spijzen en 
sfeer, zorgt u voor een passend kostuum? 
Trommelt u ook vast uw buren op om uw 
straat of plein in middeleeuwse sferen te bren-
gen? Wie versiert de mooiste middeleeuwse 
straat? Zie de website voor meer details www.
koningsdagvreeland.nl of www.vreeland750.
nl. Het zou ontzettend leuk zijn als we met 
z’n allen een prachtig mddeleeuws decor voor 
deze tweede Koningsdag kunnen creëren en 
waar we ook de rest van dit feestelijke jubile-
umjaar nog van kunnen genieten.
En neemt u op Koningsdag samen met de 
buren deel aan een oer-Hollands waterspek-
takel? Dit jaar wordt een oude traditie weer 
opgepakt: touwtrekken! Dus zorg voor een 
straatteam en verdedig de eer van de straat of 
uw jonkvrouw  door de strijd aan te gaan. De 
jongste jeugd kan ook dit jaar natuurlijk weer 

deelnemen aan de Ridder/kinderspelen in de 
middag en ook voor de oudere jeugd zullen er 
diverse middeleeuwse uitdagingen zijn. Bak-
kers, smeden, jonkvrouwen, landlopers, rid-
ders en monniken, als u uitgebuikt heeft van 
het bourgondische ontbijt, verenigt u dan in 
de middag weer rond de feesttent om samen 
met de Troubadour ouderwetse smartlappen, 
zeemansliederen en het Hollandse levenslied 
te zingen!
Het volledige programma wordt ook dit jaar 
ongeveer een week van tevoren langs de deu-
ren gebracht. Waarbij uw bijdrage natuurlijk 
weer zeer gewaardeerd en goed besteed zal 
worden.

Koningsdag in de Middeleeuwen

Maandag 4 mei 2015 wordt om 19.00 uur in de 
Grote- of Sint Nicolaaskerk een herdenkings-
bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van 
al diegenen die zijn omgekomen voor onze 
vrijheid. Het thema is: “Wie de ogen sluit voor 
het verleden is blind voor de toekomst”.

Aansluitend aan deze bijeenkomst is er 
een stille tocht naar het monument op het 
Boerenlaantje waar wij twee minuten stilte 
zullen houden. Nadere gegevens over de bij-
eenkomst volgen nog, maar zet u alvast deze 
bijzondere avond in uw agenda. 

Dodenherdenking 4 mei 2015

Op zaterdagavond 21 maart 2015 geeft 
Muziekvereniging De Vecht haar jaarlijkse 
Galaconcert in de Grote Kerk in Vreeland. 
2015 is het jaar van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden, maar voor Vreelanders vooral 
het jaar van 750 jaar Vreeland. Deze twee 
heugelijke feiten komen tot uitdrukking in 
het thema dat De Vecht dit jaar voor het con-
cert heeft gekozen: Hollandse Meesters. Bij 
Hollandse Meesters denken we meestal aan 
Hollandse beeldhouwers, architecten en kunst-
schilders zoals Johannes Vermeer, Frans Hals 
en Rembrandt van Rijn. Maar ook onder de 
Nederlandse componisten bevinden zich een 
paar Hollandse Meesters. 
In de kerk klinkt deze avond dus muziek uit 
en over Nederland. Onder leiding van dirigent 

Gerhart Drijvers speelt het harmonieorkest 
werken uit diverse periodes uit de Nederlandse 
muziekgeschiedenis. Van ‘Danserye’ uit de 
vroeg 16e eeuw tot de minimal music van Louis 
Andriessen en veel daartussen in. 
De Vecht is trots u wederom een bijzondere 
gast te kunnen presenteren. Meestersaxofonist 
Arno Bornkamp (o.a. Aurelia Saxofoonkwartet) 
speelt samen met De Vecht het Saxofoonconcert 
van Nederlandse componist Henk Badings. Het 
concert begint om 20.15 uur. Een kaartje kost € 
7,50 voor kinderen en € 12,50 voor volwasse-
nen. Vrienden van De Vecht betalen € 10 per 
persoon.  De orkestleden hopen u 21 maart te 
mogen begroeten in de Grote Kerk in Vreeland. 
Reserveren kan via reserveren@muziekvereni-
gingdevecht.nl 

Hollandse Meesters in de Grote Kerk 
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Houd 
Vreeland 

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

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl

2015
Jubileum jaar

historisch VREELAND
750

Liesbeth Romeijn woont sinds 1998 in 
Vreeland op het Sluisje met man Mario en 
hun twee zonen die inmiddels al zijn uitge-
vlogen. Liesbeth schildert, etst en maakt ge-
wassen inkttekeningen maar welke techniek 
ze ook gebruikt er wordt vrijwel altijd een 
menselijke figuur afgebeeld. Etsen en inktte-
keningen inspireren haar meer tot impressies 
van lichaamstaal en houding maar als ze met 
olieverf werkt ontstaan er altijd portretten. 
Portretten die ze op de traditionele manier 
maakt: met een levend model, d.w.z. ze schil-
dert niet van een foto maar het model poseert 
een paar uur lang.  Dat zou saai kunnen lijken 
maar dat blijkt het in de praktijk vrijwel nooit 
te zijn. “Ik heb het geluk dat ik kan praten en 
werken tegelijk.”

75 portretten
Nu is Liesbeth in het kader van 750 jaar 
Vreeland met een heel bijzonder project be-
zig, met een soort schildermarathon want ze 
heeft zichzelf tot doel gesteld om tijdens de 
STERREN weken van Vreeland 75 portretten 
van Vreelanders af te hebben en tentoon te 
stellen. “De portretten geven een dwarsdoor-
snede van de Vreelandse gemeenschap en 
zijn eigenlijk onderdeel van een groter project 
maar die eerste 75 moeten dus eind mei klaar 
zijn als de eerste STERREN week begint. Het 
idee voor een portrettenreeks is al jaren gele-
den ontstaan toen ik tijdens de kunstronde ex-
poseerde op kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. 
De portrettengalerij van de notabelen van toen 
wilde ik vertalen naar een portrettenreeks van 
nu, een hele wand vol portretten in olieverf. 
Kleine schilderijen, A-4 formaat zeg maar die 
ik ook in een korte tijd, twee keer drie uur, 
schilder. Met de culturele weken van 750 jaar 
Vreeland had ik voor mezelf ook opeens een 
doel om het portrettenproject waar ik al aan 
begonnen was fors uit te breiden.” 
Waar het vroeger slechts voor de elite was 
weggelegd om geschilderd te worden, heeft 
Liesbeth haar portrettenreeks een stuk toegan-
kelijker gemaakt. Ze nodigt haar modellen zelf 
uit maar is op zoek naar een doorsnede van 
de samenstelling van ons dorp. Alle portretten 
bij elkaar zullen straks, hoopt ze, een feest van 
herkenning worden.

De sterren van Vreeland
Ruim twee jaar geleden is Liesbeth al begon-
nen met haar schilderijenreeks maar in de loop 

van de tijd raakte ze ook meer en meer betrok-
ken bij de culturele activiteiten die dit jaar 
gaan plaatsvinden en die nu onder de naam 
STERREN weken onder de aandacht van de 
Vreelanders worden gebracht. “De STERREN 
van Vreeland zijn vier weken waarin heel veel 
te beleven valt. Het is vooral een cultureel po-
dium voor iedereen, voor alle Vreelanders. Er 
zijn een aantal categorieën (zoals workshops, 
lezingen, film en muziek) maar ik houd me met 
het onderdeel ‘exposities’ bezig. En dat zijn er 
ook een flink aantal. Zo komt er een expositie 
die ‘Kunst en Makers’ gaat heten en die voor 
iedereen is die iets maakt, van houtsnijwerk 
tot grafisch werk of van het in elkaar zetten 
van quilts tot het maken van korte films. Laat 
maar zien wat je maakt en hoe je dat maakt 
en waar je trots op bent. Er komt ook een foto 
expositie genaamd ‘Mijn Vreeland’ die gaat 
bestaan uit foto’s van liefst alle Vreelanders 
over hun Vreeland. De gelegenheid bij uitstek 
om foto’s met elkaar te delen. Er is ook een ex-
positie ‘Vreeland in de kunst’ die gevuld moet 
gaan worden met schilderijen of etsen waarop 
Vreeland is afgebeeld in combinatie met werk 
van Vreelandse kunstenaars. Dan is er nog 
het project ‘Kunst kijken bij de buren’ en er 
komt een hele bijzondere tentoonstelling over 
Lion Cachet, de grootste kunstenaar die ooit in 
Vreeland gewoond heeft. Heel veel dus, als het 
allemaal lukt. De intentie is er en er wordt hard 
aan gewerkt maar voor het inbrengen van ei-
gen werk en foto’s zijn we wel afhankelijk van 
de Vreelanders zelf.”

Liesbeth praat bevlogen vooral over hoe we dit 
feestjaar met elkaar, met alle Vreelanders die 
dat zouden willen, kunnen vieren. Ze maakt 
prachtig werk. Kijkt u maar op haar site voor 
als u haar nog niet kent: www.liesbethromeijn.
nl . Daar staat ook een uitleg over haar portret-
tenreeks. 

R.B.

In de Schijnwerper
Liesbeth Romeijn

Beste Vreelanders, 
Laten we samen oplettend blijven en ervoor 
zorgen dat er geen verdere vernielingen meer 
plaats vinden in ons prachtige dorp!!
Ook zou het heel fijn zijn als de overlast van 
jongeren gestopt en direct gemeld wordt bij 
de politie. Recent werden bij verschillende 
bewoners ijsballen tegen gevelruiten gegooid 
en werd er midden in de nacht hard op deu-
ren gebonkt. Ook werd er hard geschreeuwd 
in de straten.

De politie (o.a. wijkagent) is volledig op de 
hoogte . Zij  kunnen alleen wat doen als zij 
meldingen krijgen  via nummer: 0900-8844 
of of 112. Schroom niet!
Ons dorp is er om veilig en met veel plezier 
in te wonen voor jong en oud, en elkaar te 
steunen als dat nodig is!
Jouw en uw medewerking wordt zeer op prijs 
gesteld!

Met vriendelijke groet,
Een betrokken Vreelander

Lezers schrijven  
Geen vernielingen in Vreeland
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

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

CGM

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

Hoort, boeren, burger 
en buitenlui, hoort!

Verzamelt u allen in het vredig dorpje 
Vredelant om ons 750-jarig bestaan te vieren!
Op zaterdag 29 augustus 2015 zijt u allen van 
harte welkom!
Deze Middeleeuwse Dag zal gevuld zijn met 
allerlei activiteiten, bezienswaardigheden, 
eten en drinken, voor jong en oud! De werk-
groep Middeleeuwse Dag is druk doende met 
alle voorbereidingen. En uiteraard is dit dé 
dag om uw Middeleeuwse kledij uit de kast te 
halen. U zult zich wanen in vroegere tijden. 
Er is een riddertoernooi, indrukwekkend en 
spannend, met echte ridders en echte paar-
den, verwikkeld in een allesbepalende strijd... 
Komt u ze aanmoedigen?
Extra spektakel kunt u verwachten van de 
roofvogelshow. En niet te vergeten van het 
Middeleeuws Genootschap, dat u door heel 
Vreeland heen zult tegenkomen. U waant 

zich in een levensecht schouwspel door deze 
echte Middeleeuwers! De werkgroep is volop 
aan de slag om deze dag voor alle Vreelanders 
onvergetelijk te maken. Wilt u uw steentje 
bijdragen tijdens de voorbereidingen? Of hel-
pen op de dag zelf? Graag! Aanmelden kan 
via info@vreeland750.nl

Hoort, hoort en zegt het voort!

Misschien heeft u het gemist in de vorige VB, 
maar in juni komt er een foto-expositie met het 
brede thema ‘Mijn Vreeland’.
Hierbij doen wij een oproep aan alle Vreelanders 
om òf door hun eigen albums of pc òf door ons 
mooie dorp te struinen en díe foto’s te zoeken of 
maken die voor u ‘Mijn Vreeland’ symboliseren. 
We willen benadrukken dat het geen wedstrijd is 
en we gaan van iedereen, jong en oud minstens 
één foto echt gebruiken !

Natuur, landschap, historisch of recent, een ver-
jaardagsfeestje in de tuin in 1938?, evenementen 
of bijzondere gebeurtenissen, uw eigen achter-
tuin.....alles mag.
We hopen op een grote, bonte, gevarieerde hoe-
veelheid foto’s, het liefst net zoveel als er inwo-
ners zijn.
Mail uw foto, of vragen hierover naar 
sterrenfotos@vreeland750.nl 
Maxim Scholten en Manon Leffelaar

Doe mee met de foto-expositie in juni

Veertigers en vijftigers die vastlopen in hun werk 
en leven. Dat is de voornaamste doelgroep van 
ontwikkelingscoach Edo Smit. ‘Ik ben eigenlijk 
zelf het beste voorbeeld van klanten die ik wil 
helpen in.’ Toen hij in 2013 zonder werk kwam 
te zitten wist hij gelijk wat hij niet meer wilde: 
namelijk zijn werk als ICT manager. ‘Ik pakte de 
kans om opnieuw te ontdekken wat ik wel wilde 
en wat in daarin  mijn mogelijkheden waren. Ik 
volgde verschillende workshops en cursussen. 
Waar zou ik me komende 20 jaar mee bezig wil-
len houden? Ik ontdekte dat ik eigenlijk weer 
terug wilde naar mijn oude metier; werken met 
mensen, ooit op de Sociale Academie begon-
nen... Carrière wil ik niet meer maken, dat heb 
ik al gedaan. Ik wil nu graag wat teruggeven van 
mijn ervaringen die ik tijdens  tijdens mijn werk 
en leven zelf heb opgedaan. Coach is dan een 
logische keuze.’ Edo werkte jarenlang bij GGZ-
instellingen, laatstelijk als behandelaar en ICT-
manager bij De Bascule in Amsterdam. 

Zelfspot
Tijdens zijn 1-jarige opleiding ging Edo al aan de 
slag met klanten, vooral uit Vreeland. Inmiddels 
heeft de Vreelander de opleiding voor coach af-
gerond en startte zijn praktijk op 1 maart van dit 
jaar. ‘Als coach vind ik het belangrijk dat men-
sen mij zien als betrokken, betrouwbaar, open, 
met gevoel voor humor en zelfspot’, zo staat op 
zijn website te lezen.  En ook: ‘Het is mijn over-
tuiging dat antwoorden op alle vragen over je 

eigen ontwikkeling in principe in je aanwezig 
zijn. Door vragen en begeleiding komen ze naar 
boven. Daarin sta ik een nuchtere en duidelijke 
aanpak voor.’
Edo: ‘Veertigers en vijftigers kunnen vast komen 
te zitten in hun loopbaan, noem het een gouden 
kooi. Je hebt je werk, huis, kinderen; alles wat je 
hartje begeert. Maar je wilt het alleen maar vast-
houden. Je hebt stappen gemaakt op de ladder 
en die wil je niet meer kwijt. Dat gevoel van: Hoe 
hou ik het uit? En wat gebeurt er dan met je als 
je je baan verliest, of je je baan opgeeft? Gebeurt 
er dan iets verschrikkelijks of gaan er ook heel 
veel deuren open? Daar wil ik mensen graag in 
begeleiden! ’Ik heb daartoe een programma ont-
wikkeld “the Great Escape“.  In twee dagdelen en 
5 coaching-sessies, wil ik samen met mijn klan-
ten hun droom, die ze nog in de kast hebben, tot 
ontwikkeling brengen.’
Edo Smit is aangesloten bij de Nederlandse orde 
voor beroepscoaches (Nobco). Meer informatie 
is te vinden op: www.edosmit.com

M.A.v.S. / foto CVK fotografie

Start up 
Coach Edo Smit
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Marlies Cordia

Van eind 20ste eeuw naar Indië en terug

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

Audi A4 1.8 TFSI Avant Airco Ecc Cruise LMV 2010       € 16.950
Kia Picanto 1.2 CVVT 5d Plus Packet Airco LM Velgen 2012       € 8.950
Mini Cooper 1.6 120PK Cooper Business Line Navi Cruise 2010      € 13.750
Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline Executive Navi 5d 2010       € 13.645
U ZOEKT EEN AUTOMAAT WIJ HEBBEN ER 11
BMW 1-Serie 116i Sportline 5D Automaat Navi Xenon 2012       € 22.895
Opel Astra 1.8i 140PK 5d Autom PP Trekh 2007       € 7.275
Renault Clio 1.4 RN 3DAutomaat Lage km 2000       € 2.925
Renault Clio 1.6-16V Dynamique 5d Automaat Airco 2009       € 8.950
Skoda Octavia 1.6 MPi 5d Automaat Airco Trekhaak  2006         € 8.150
Smart ForTwo 0.7 pure Automaat Radio                          2005        € 3.250
Suzuki Splash 1.2 5D Exclusive Automaat Airco hoge zit   2008      € 8.750
Toyota Aygo 1.0-12V 5d Automaat Plus Airco LM Velgen   2008        € 6.450
Toyota Rav4 2.0 VVTi Comf Autom Navi 4WD Parkpilot   2011       € 22.945
Volkswagen Passat Vari 1.4 TSI Autom Comfl  Navi    2010       € 16.495
Volvo XC 70 3.2 Automaat Kinetic AWD Leder    2008       € 19.945
 

Het is voor het eerst dat de Vecht helemaal 
werd gebaggerd, dus is er veel bijzonders ge-
vonden. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
en Waternet hebben daarom samen de expo-
sitie ‘Vondsten uit de Vecht’ ontwikkeld. Van 
14 maart tot en met 28 mei 2015 kunt u deze 
bekijken in het Regionaal Historisch Centrum 
in Breukelen.

De tentoonstelling
De rivier de Vecht is 2000 jaar lang gebruikt om 
in te vissen, om handel over te vervoeren en om 
afval in te lozen en bij het schoonmaken ervan 
kwam van alles naar boven. Archeologen on-
derzochten de bagger en zorgden ervoor dat bij-
zondere voorwerpen veilig werden gesteld. De 
tentoonstelling ‘Vondsten uit de Vecht’ neemt 
het publiek mee voor een kijkje onder water en 
toont de meest bijzondere vondsten. Vondsten 
die een verhaal vertellen over de rijke historie 
van de Vecht: een geschiedenis van handel, bui-
tenplaatsen, goede en slechte tijden. 

Schoonmaken van de Vecht
Waternet heeft in opdracht van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht de Vecht schoonge-

maakt waarbij zo’n 2,5 miljoen kuub vervuild 
slib van de bodem is gebaggerd. Door deze 
grote schoonmaak gaat de kwaliteit van het 
water vooruit, neemt de diversiteit aan plan-
ten en dieren toe en verbetert de doorvaart. Dit 
betekent een flinke verbetering voor iedereen 
op en langs de Vecht.
Openingstijden Regionaal Historisch 
Centrum: dinsdag, woensdag en donder-
dag van 09.00-16.00 uur, Schepersweg 6e in 
Breukelen.

Vondsten uit de Vecht

Een prachtige omslagfoto van Sam Presser. 
Kleine Indonesische jongetjes en een man 
loeren naar binnen in een duidelijk ouder-
wetse maar rijkdom ademende limousine. Ik 
was meteen geïntrigeerd.
‘Solitude’ heet de roman van Jeroen Thijssen, 
van wie ik moet bekennen nog nooit gehoord 
te hebben. Een Indische familiegeschiedenis 
is de ondertitel. Het is nogal een pil, 463 blad-
zijdes dik. Het zijn twee familieverhalen door 
elkaar geweven en begint in de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw. Frank en Robert wonen 
in een kraakpand, vol met licht verknipte fi-
guren die communetje spelen. Frank heeft 
een vriendin in het huis, alhoewel, vrijheid 
blijheid, dus hij moet tandenknarsend toe-
zien dat ze ook anderen in bed bezoekt.
Robert en Frank zijn opgegroeid bij hun 
grootvader. Hun vader is spoorloos en opa 
heeft moeder met kinderen liefderijk op-
genomen en na de dood van moeder alleen 
opgevoed volgens wat bijzondere methodes. 
Maar nu is opa dement en kan niet meer in 
zijn eigen huis wonen. Hij gaat naar een ver-
pleegtehuis en de jongens moeten het huis 
leeg ruimen. Daar vinden ze van alles over het 
familieverleden. Frank denkt dat hij nu zijn 
ambities om schrijver te worden waar moet 
maken en gaat de geschiedenis reconstrue-
ren. De papieren blijken vooral over de twee 
broers Theo en Hendrik te gaan.  De twee zijn 
hun armoedige bestaan ontvlucht en hebben 
zich laten ronselen voor het leger. Ze worden 
verscheept naar Indië. Daar komen ze in een 
vuile oorlog terecht, waar ze wonder boven 
wonder levend uit kunnen ontsnappen. Met 
op niet zo’n fijne manier gekregen geld gaat 
Theo in Batavia een journalistieke carrière 
beginnen en Hendrik ziet kans een afgelegen 

plantage te ko-
pen, Solitude 
geheten. Over 
de doorstane 
ellende wordt 
niet meer ge-
praat. Via de 
twee broers 
krijg je een 
heel gedetail-
leerd inzicht in 
het koloniale 
leven, Theo als 
politiek zeer 
betrokken man en Hendrik die het leventje 
van een koloniaal meer dan prima vindt. Het 
is een heel beeldende roman, het broeierige 
klimaat komt je tegemoet: drank, hoeren, 
opium, goena goena, prachtige natuur, je 
hebt het gevoel dat je er midden in zit.  
De Hollandse broers worden nooit echt deel 
van de Indische leefwereld, zo ontdekt Frank, 
en ook dat de Indische wortels dieper zitten 
dan hij vermoed had. Zoals Frank en Robert 
ontworteld in hun rare kraakpand met hun 
huisgenoten zitten en hun grootvader die ook 
zo zijn geheimen bleek te hebben, zo blijken 
ook de Indische familieleden geen echte an-
kers in hun nieuwe vaderland te hebben ge-
had. Het is een heel spannend boek, allerlei 
zaken worden op hun kop gezet en aan het 
eind zullen Frank en Robert heel anders naar 
hun leven en elkaar kijken.
Ik heb begrepen dat de schrijver geen enkele 
band met het koloniale verleden heeft en vind 
het allemachtig knap hoe hij dit in een oude 
traditie van Couperus, Hella Haasse en zo-
veel andere schrijvers heeft weten te vangen 
in woorden. Een prachtboek.

Skin Care
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20 maart zit erop en wanneer het weer goed 
was, dan hebben we vanuit Vreeland kun-
nen genieten van een gedeeltelijke zonsver-
duistering. Tijdens een zonsverduistering 
staat de maan precies tussen zon en aarde: 
we hebben dan dus ook altijd springvloed. 
De zon en maan trekken langs dezelfde lijn 
aan de Aarde waardoor het verschil tussen eb 
en vloed zo groot mogelijk is. Met een mooi 
woord wordt dit effect ‘getijdenwerking’ ge-
noemd. De energie die nodig is om deze wis-
selwerking te bewerkstelligen wordt verkre-
gen uit de draaiing van de Aarde. We zitten 
op een behoorlijk zware bol: de Aarde weegt 
zo’n 600,000,000,000,000,000,000,000 kg die 
met een behoorlijke hoeksnelheid eens per 24 
uur om zijn as draait. Door de getijdenwer-
king wordt een beetje rotatie energie verbruikt 
waardoor de Aarde ieder jaar zo’n 0,002 se-
conde langzamer draait.

In maart en april blijft het de moeite waard om 
de Maan in de gaten te houden. Op 22 maart 
staat rechtsboven de Maan de planeet Venus 
(kijk richting zonsondergang). Twee dagen la-
ter is rechts van de Maan het Zevengesternte te 
zien, een groep met jonge sterren. Op 28 maart 
staat ‘s avonds links van de Maan de planeet 
Jupiter. In die nacht gaat ook de zomertijd in: 
we verliezen een uurtje. Om twee uur ‘s nachts 
wordt de klok een uur vooruit gezet. Het is ‘s 
avonds een uurtje langer licht en ‘s ochtends 
een uurtje langer donker. Vier dagen later 
wordt de klok weer teruggezet om eenmalig 
te compenseren voor de tijdsverschuiving die 
door de getijdenwerking tijdens de zonsver-
duistering wordt veroorzaakt. Op zaterdag 4 
april is Paasvollemaan: meteen de dag erna is 
Pasen. Op 8 april, tenslotte, zijn ‘s ochtends 
vroeg de Maan en Saturnus mooi samen te-
zien.                              H.L.

Hemel boven Vreeland

Vanaf 22 maart as om 11.30 uur 
op Radio 1

De Oorlogskoningin

Zesdelig radio-drama met 
Petra Laseur als Wilhelmina en 
Marcel Hensema als Bernhard

Voor meer informatie:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

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

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Met de lente op 
de stoep, is het tijd 

voor een frisse coupe!
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 echte broodbakker weet allang dat het 
meel van korenmolen De Ruiter aan de Nig-
tevechtseweg van uitstekende kwaliteit is. 
Het malen van tarwe voor brood is een pre-
cies werkje en daar zijn de molenaars een kei 
in. Het meel moet precies fijn genoeg zijn en 
toch voldoende vezels bevatten, pas dan krijg 
je een mooi brood. Daarom wordt in twee 
gangen gemalen. In de eerste gang breken 
de molenaars de tarwe in een kneuzer. Hier-
voor werd vroeger een oude  amandelpers 
gebruikt, maar die kreeg kuren en was helaas 
niet meer goed te repareren. Bij toeval kwa-
men zij op het spoor van een haverpletter die 
bij een paardenboer in de schuur stond. Een 
echt opknappertje. Een project waar de mo-
lenaars deze winter hun tanden in hebben ge-
zet. Hij is nu klaar en het resultaat mag er zijn. 
Met de nieuwe kneuzer kunnen zij de tarwe 
weer goed bewerken. Daarna kunnen zij, in de 
tweede gang, de gebroken tarwe op de stenen 
goed uitmalen, waarmee een prima tarwemeel 
wordt geproduceerd om een goed brood van 
te bakken.
Met het opknappen van de kneuzer hebben 
is ook de aandrijving aangepakt. De kneuzer 
kan weliswaar op de wind werken, maar bij 
gebrek aan wind neemt een motor de aan-
drijving over. Kom binnenkort eens kijken! 

Elke zaterdag zijn de molenaars van 10.00 tot 
16.00 op korenmolen De Ruiter aanwezig. De 
winkel is dan ook open, waar onder andere dit 
dubbelgekneusde tarwemeel te koop is.

Nieuwe kneuzer voor molen De Ruiter

De beroemde zaadhandel Wout Spaan in 
Kortenhoef stopt ermee. Vaste klanten hoe-
ven echter niet te vrezen dat ze nergens meer 
terecht kunnen in de directe omgeving. De 
specialist Spaan heeft besloten zijn vakkennis 
over te dragen aan Andy’s Dierensuper aan 
de Oud Loosdrechtsedijk 34, waar het assor-
timent wordt uitgebreid met zaden en groen-
teplanten.
Daarmee springt de dierensuper in het gat 
dat Wout Spaan achterlaat. Spaan staat met 
zijn jarenlange ervaring bekend als een ken-
ner bij uitstek. Maar na zo’n vijftig jaar is het 
mooi geweest voor Spaan en tijd om de deur 
van zijn zaak aan de Kortehoefsedijk achter 
zich dicht te trekken. Met de zaden en plan-
ten biedt Andy’s Dierensuper nu het complete 

pakket aan voor volkstuinders en groentete-
lers. “Vanaf het komende tuinseizoen liggen 
de groenteplanten, pootaardappelen, pootui-
tjes en dergelijke bij ons in de schappen. En 
volkstuinders konden bij ons uiteraard al te-
recht voor tuingereedschap, meststoffen, ge-
wasbeschermingsmiddelen en potgrond.”
Andy’s Dierensuper Loosdrecht is in 1998 
opgezet door het bedrijf van de familie Van 
Henten, dat al meer dan honderd jaar in 
Loosdrecht is gevestigd. De winkel heeft zich 
in de loop der jaren ontwikkeld van een pure 
dierensuper tot een brede tuin- en dierenwin-
kel. Met inmiddels al de zesde generatie Van 
Henten aan het roer, is het nu tijd voor zaden 
en groenteplanten, met het DNA van Wout 
Spaan.

Wout Spaan draagt vakkennis over
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Welkom!
Vandaag stellen nog 5 Reporters zich aan je voor. 
Rara! Weet jij wie het zijn? Het is nog even puz-
zelen hoor! Maar we helpen je op weg met wat 
foto’s… Volgende week de uitslag. Zeg houd jij 
ook zo van mooie verhalen? Dan kan je helemaal 
je hart ophalen met deze droomverhalen… Gaan 
ze misschien over de favoriete plekjes van de 
Razende Reporters? En er is nieuws! Het is al he-
lemaal voorjaar bij Boer Johan. Lees maar gauw! 
Misschien heb jij ook een bericht. Zet ’t op de mail 
via: aa.weijschede@wxs.nl 

Nieuwtje
Er is een klein veulen geboren op boerderij 
Pondarosa. Het is op 10 maart 2015 om kwart 
voor twee s ’avonds. Hij is een beetje donker bruin 
met een witte bles. Zijn naam is Cesar (Engelse 
versie). Hij is de zoon van het paard Peps. Dit was 
het nieuwtje van Jessi.

Wie is wie...?
Nog 5 Reporters. Ze spreken in raadseltjes. 
Weet jij wie wie is?

(6) Hallo Allemaal! ra ra ra welk land vindt ik het 
leukst weet je het al? Amerika natuurlijk.
Ik ga bijna elk jaar naar Amerika. dit jaar ga ik naar 
New York en Florida, daar ben ik 2 jaar geleden 
ook al geweest. En daarna ga ik naar Californië .
Dus daarom vindt ik Amerika het leukste land dat 
er is. Nu weet je vast wel wie ik ben.

 (7)Hallo ik ben…………………
Ik ben geboren in 2004, en ik heb een broer en
een moeder en een vader. Ik woon in een straat. 
En ik word heel blij van mij vriendinnen, en ik 
heb een hekel aan huilen. En ik he been stom 
minpuntje, ik kijk teveel t.v. Ik maak razende re-
porters leuk door leuke verhalen te maken. Wie ik 
ben? Hintje : er staat een verhaal van mij in deze 
Vreelandbode!

Wie schreef dit wie-o-wie-verhaaltje? 
Ik was het nie…

(8) Wie o wie weet wie ben ik ....... 
Ik woon in Vreeland,, ik heb een zus en een vader 
en een moeder, ik zit op hockey en ik speel graag 
met kinderen of met mijn zus of mijn tante. Ik had 
twee katten maar die zijn gestorven en ook geen 

opa’s meer en ik mocht toen een konijn maar die 
is ook gestorven door denk ik de knal van het 
vuurwerk maar dat wist ik niet omdat wij ergens 
anders waren en nu heb ik geen dieren meer. Ik 
ga razende reporter worden omdat ik veel infor-
matie ga zoeken.  Ra, ra, wie ben ik……

(9) Weet  jij wie dit is? 
Ik ben een razende reporter geworden om-
dat ik goed kan tekenen en wil graag schrij-
ven voor de Vreelandbode. Mijn hobby’s zijn: 
zwemmen,turnen en paardrijden.Ik speel veel 
met mijn vriendinnnen.ik hou van appelsap ik 
krijg namelijk buikpijn van fristie 
RARA WIE BEN IK ?

Rara, staat mijn rara- wie-ben-ik –verhaaltje nou in 
deze of de vorige kinderpost?

(10) Beste Vreelanders… 
Er was eens een razende reporter die heel dicht 
bij school woont en het heel leuk vindt om mooie 
verhaaltjes te schrijven over de plek waar ze het 
allerliefste is in Vreeland. En dat is de keuken…. 
Daar beleeft ze mooie avonturen. Die ga je nog 
wel lezen hier. En niet zomaar een keuken, een 
hele grote! Rara, wie weet wie zij is?

Droomverhalen..
Ga je mee op reis in je hoofd? Ga dan op een lek-
kere stoel zitten. Doe je ogen dicht, zet je voeten 
maar op de grond. Niet in slaap vallen hoor… 
Kijk! zie je daar in je gedachten dat pad? Waar zou 
dat naar toe lopen….?

IK LIEP IN HET BOS, en zag alle dieren vrolijk spe-
len. Verderop zag ik een kasteel. ik liep er heen en 
zag een grote poort. toen ik die zag dacht ik: die 
krijg ik nooit open. teleurgesteld leunde ik tegen 
de poort. ik hoorde gekraak en geritsel, ik stond 
op en duwde de poort open en liep naar binnen. 
toen ik eenmaal binnen was stond ik in een gro-
te ridderzaal. ik liep rond en keek overal. in een 
hoekje van de kamer zag ik een klein deurtje. ik 
deed het deurtje open en kwam in nog een zaal. 
dat was de eetzaal. er stond veel eten en veel drin-
ken, weer achterin de zaal zag ik weer een deurtje, 
en liep er naar toe. in dat deurtje was een spiegel 
ik hoorde: kom je eten! en toen was ik ineens in 
mijn eigen bed.

Door Elisa Berends

Ik liep door een bos, er liepen allemaal herten en 
egels. Door de bomen zag ik een kasteel, ik liep 
naar het kasteel. Eenmaal binnen in het kasteel 
zag ik allemaal deuren, ik liep naar een van die 
deuren toe en ik zag daar binnen een spiegel. 
In die spiegel zag ik een vrouw en die vroeg om 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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hulp. Ik dook in de spiegel en toen werd ik wakker. 
Het was mij zus die naast mij bed stond. 

Door Abigail Duijzer

De vreemde spiegel  Deel 1
Ik was eens in een donker bos. Op een zandpad 
liep ik naar een heuvel. Op die heuvel zag ik een 
kasteel, een middeleeuws kasteel.
Ik ging het kasteel in en zag een hele kille zaal. Het 
hing er vol spinnewebben. Het was er ook heel 
koud. In die zaal was een deur met een kroontje. 
Ik liep naar de deur en opende deze. Achter deze 
deur was een klein en koud kamertje. Toen zag ik 
een spiegel, het was een enorme grote spiegel.
In die spiegel hoorde ik een stem, die zei ‘waarom 
zit jij in mijn kasteel?’. Ik was sprakeloos. 
Maar toen zei hij ‘ga toch weg’, maar ik ging niet 
weg, want als er iemand achter de spiegel kan 
zitten, dan kan ik daar toch ook zitten ? Ik pro-
beerde met mijn hand door de spiegel te gaan. 
En dit lukte. 
Maar niet alleen mijn hand ging door de spiegel, 
maar de spiegel trok mij helemaal er doorheen. 
Toen zag ik een persoon die er ineens tussen uit 
glipte. Ik kon niet meer naar het kleine kamertje. 
Ik riep ‘he, laat me eruit’. 

….wordt vervolgd door Eline den Braber

IK LIEP OP EEN ZANDPAD aan de ene kant zag 
ik een bos. En aan de andere kant zag ik een dorp 
daar woonde ik. Toen zag ik een berg. Op die berg 
stond een middeleeuwse kasteel. Ik liep naar de 
berg toe en zo naar binnen. Ik kwam in een hele 
grote zaal. In die zaal stond een regenboog een-
hoorn in een bikini. Toen liep ik naar een deur met 
een kroontje er op. Het was er prachtig, alles was 
van goud. En ik zag zelfs een olifant in een ballet 
pakje. Toen zag ik een spiegel ik keek in de spiegel 
en zag mezelf helemaal niet. Opeens hoorde ik ie-
mand roepen de stem zei: Help! Help! Het kwam 
van de spiegel. Ik dacht zal ik gaan zal ik niet gaan. 
En toen was het tijd om weer naar huis te gaan.

Door Jessi van Dijk

RARA, Zal ik je een hint geven? Ik stond er de vorige 
keer in!

Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

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

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

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

TOEN IK IN MIJN BED LAG, werd ik opeens wak-
ker. Ik wou graag naar buiten om een vrisse neus 
te halen dus ging ik maar naar buiten en opende 
de deur en kwam bij een zandpad terecht en keek 
goed om me heen. 
In de verte zag ik een heuvel. Ik ging daar naar 
toe en zag ik toen ik op de heuvel was zag ik een 
kastje. Ik ging daar naar toe en zag dat de poort 
open was en ik ging naar binnen. 
Binnen zag ik een kroontje daar ging ik naar toe 
maar achter dat kroontje zat een deur en ik was 
heel benieuwd wat er achter die deur was en 
maakte de deur open en zag een spiegel en toen 
hoorde ik ineens een ste. Ik dacht waar zou dat 
vandaan komen en ik ging er op af en hoorde in-
eens de bel. Tingelingeling daar ging de bel !!!!!

Door Amelie van Koert

De Griezelbus
In Vreeland hoeven kinderen niet met de bus 
naar de CSV. Gelukkig maar. Dan hoef je ook niet 
te griezelen van Laszlo’s bus…. 

IK LIEP DOOR HET BOS. Achter me stond een 
huis, maar dat was mijn huis. Onder mijn voeten 
kraakte takjes. ik liep verder en verder en ver-
der........Ik zag achter grote heuvels rook uit een 
schoorsteen komen. ik hoorde allemaal vreemde 
geluiden iet van:boem! pats! en lalalala! Het leek 
op een kasteel als ik het goed had gezien,maar 
dan wel een heel vreemd kasteel. Uiteindelijk had 
ik een besluit genomen: Ik ga op weg naar het 
kasteel! Toen ik het kasteel binnen kwam stond 
er voor mij: een toilet gemaakt van: haaientan-
den, rozen,madeliefjes en gehakt...vreemd dacht 
ik. Wie maakt er nou een toilet van: haaientanden, 
rozen,madeliefjes en gehakt!,maar toen rook ik 
een verrukkelijke geur. Het rook naar poffertjes 
of zoiets. Toen zag ik een olifant die wanten en 
sokken aanhad! en hij was pannekoeken aan het 
bakken! dat was dus wat ik rook. Ik wou er net 
naar toen gaan, maar toen zag ik een kamertje..... 
Er stond een kroontje op. Ik dacht dat een baby-
kamer was. Ik wist eigenlijk ook niet waarom ik 
dat dacht, maar hoedanook ik ging naar binnen. 
Het was gewoon een klein kamertje en het rook 
er muf. Er hing ook een doek aan de muur. Ik trok 
de doek er af. er hing een spiegel. Een spiegel? 
waarom zou iemand die daar verbergen? Ik hoor-
de iemand roepen:opstaan! het ontbijt is klaar! 
opstaan! Ik werd wakker in mijn eigen bed. Mijn 
moeder stond voor me en vroeg: wat zat jij diep te 
dromen! Ik lachte en ging toen ontbijten.

Door Ella van Baar- de Knegt

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

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

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!

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

Vervolg van pagina 1
Op 28 februari kwamen de Vreelandse Lisanne 
en Lieve (4 VWO) heelhuids terug van de twee 
bijzondere weken in Cambodja. Ze doen en-
thousiast verhaal over de reis die dit jaar voor 
het eerst door het Hilversumse Roland Holst 
College in samenwerking met World Mapping 
werd georganiseerd. De belangrijkste doelstel-
ling van de school was om gemotiveerde scho-
lieren de kans te geven meer van de wereld te 
zien en in contact te komen met lokale bevol-
kingsgroepen die een heel ander leven leiden 
dan wij hier. Daarnaast was het de bedoeling 
om de lokale bevolking ook concreet hulp aan 
te bieden. Van de totaal 14 klassen HAVO en 
VWO samen werden slechts 35 scholieren ge-
selecteerd op basis van hun persoonlijke moti-
vatiebrief. 

Lieve: “Dit was 
mijn eerste kans 
om eens buiten 
Europa te reizen 
en meer van de 
wereld te zien.”
Lisanne: “Ik houd 
echt van rei-
zen en ben al in 
Thailand geweest. 
Dat smaakte naar 
meer...”

Deze dorps- en klasgenoten werden allebei ge-
selecteerd en dat schepte meteen een band. Ze 
moesten de reis overigens wel zelf bekostigen. 
Daarom hebben zij samen de autowas actie op 
touw gezet maar er is ook op andere manieren 
geld gespaard, zoals door oppassen en de ver-
koop van zelfgemaakte tasjes. 

Lieve: “De tasjes 
zijn nog altijd te 
koop en de op-
brengst zal naar 
een van de projec-
ten gaan die wij in 
Cambodja hebben 
bezocht.”
Lisanne: “Op mijn vaders werk heb ik ook nog 
auto’s gewassen en de baas heeft het bedrag ver-
dubbeld. Hiermee heb ik geld overgehouden 
dat naar een van de projecten in Cambodja zal 
gaan.”

Op 14 februari vertrokken ze en de volgende 
dag kwamen de middelbare scholieren met hun 
begeleiding aan in Phnom Penh. Hier werd de 
groep opgesplitst en Lisanne en Lieve zagen el-
kaar pas aan het einde van de reis terug. 

Lieve: “Mijn eerste geluksmomentje was, on-
danks de vermoeidheid van de lange reis, de 
eerste aanblik van het prachtige en zo andere 
landschap en mensen te zien in hun houten 
huisjes op palen vanuit het busje waar we ver-
der mee reisden.”  

In verschillende volgorde reisden Lieve en 
Lisanne naar drie plekken waar ze overnacht-
ten: Rabbit Island, Phnom Penh en Kampot.
Lisanne: “Ik heb helemaal geen heimwee gehad, 
alleen naar mijn hond want daar waren veel 

honden en die mocht je niet aaien vanwege de 
ziektes die ze konden overbrengen.” 
Op Rabbit Island speelde het meer om de bon-
ding tussen de scholieren samen. Ze bleven daar 
maar één nachtje in een tent.

Lieve: “Het was heel leuk maar heeft niet de 
grootste indruk op mij achtergelaten. Behalve 
de muizen misschien want het was er best sme-
rig. Maar we hebben ook veel gelachen met el-
kaar en het was echt heel gezellig.”
Lisanne: “Een prachtig strand maar ik had echt 
pech want ben daar in een zee egel gaan staan 
en moest naar het ziekenhuis. Het was op de 
achtste dag en daarna heb ik  me wel een beetje 
moeten behelpen met lopen. Iedereen was soort 
van overbezorgd, heel lief maar dat was niet 
echt nodig hoor!” 

In Phnom Penh verbleven ze twee nachten. 
Vanuit hier hebben ze o.a. de ‘Killing Fields’ 
bezocht en een gevangenis. Iedere groep werd 
overigens naast twee docenten ook begeleid 
door iemand van World Mapping en een lokale 
gids. 

Lisanne: “Het 
was opvallend 
hoe de lokale 
bevolking en 
zelfs de gids 
niets kwijt wil-
den over de geschiedenis, de Rode Khmer en 
niet eens een mening wilden geven over de hui-
dige politiek.”
Lieve: “Ja, dat was zelfs een beetje beangstigend 
want de gids zei zelfs dat ze anders wel eens in 
de problemen zou kunnen komen.”

Vanuit Kampot, een stadje waar ze sliepen in 
rieten huisjes, deden ze diverse projecten ten 
behoeve van de lokale bevolking. Zoals het aan-
leggen van een irrigatie systeem maar ook les-
geven aan scholen en helpen op de zoutvelden. 

Lieve: “Ongelooflijk hoe hard deze mensen 
moeten werken voor heel weinig geld. Ik kon 
met moeite maar één zoutmand met iemand 
uit mijn groep tillen maar de lokalen liepen met 
twee manden tegelijk. En dat iedere dag in die 
hitte!” 
Lisanne: “Hier kwamen we echt in contact met 
de bevolking en leerden we meer over hun le-
ven. Eerst waren ze heel verlegen en gesloten 
maar door samen met ze te lezen of  ’s avonds 
een potje voetbal te spelen kwamen er echt ge-
sprekken op gang en werd er veel plezier ge-
maakt.” 

In Kampot verbleven ze ook het langst, wel vier 
nachten. En hier hadden ze een bijzonder con-

Lieve en Lisanne in Cambodja
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tact met de lokale bevolking. Met water uit een 
regenton konden ze zich wassen en de wc was 
een gat in de grond.  Op zowel Lieve als Lisanne 
heeft het verblijf hier, ondanks de primitieve 
omstandigheden, toch wel de grootste indruk 
gemaakt.  

En hoe was het eten daar eigenlijk?
Lisanne: “Ik heb nog een stukje van een gefri-
tuurde grote spin gegeten die wij op de markt 
hadden gekocht. Best te doen hoor!”
Lieve: “Maar die rijst kwam op een gegeven mo-
ment wel een beetje mijn neus uit.”

Wat misten jullie nu het meeste tijdens het 
verblijf daar? Unaniem: “Eigenlijk niets! Nou 
ja onze honden dus en die warme douche bij 
thuiskomst was toch wel heel fijn!”

Ook over wat nu het meeste indruk heeft ge-
maakt zijn Lisanne en Lieve het eens;
“Het is heel mooi om te zien hoe vrolijk en posi-
tief deze mensen blijven onder voor ons primi-
tieve en zware omstandigheden. Dat is echt iets 
om over na te denken.”                     P.v.d.H.

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Een oer-Hollands ontbijtje bij een zeer be-
vlogen, muzikaal en enthousiast gezin. 
Muziek speelt een hele grote rol bij de familie 
Prommel. Moeder Hanneke heeft als beroeps 
fagottiste en contrafagottiste in een orkest ge-
speeld. Vader Peter is slagwerker bij onder an-
dere het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) 
en één van de initiatiefnemers van Splendor 
Amsterdam. Katinka (17) speelt ook fagot en 
Wouter (14) de piano en trombone.
Maar muziek is het niet het enige wat de fa-
milie Prommel bezighoudt... Katinka gaat 
iedere dag naar haar paard en werkt hard 
voor haar HAVO eindexamen. Wouter is 
sinds korte tijd gegrepen door het schermen 
en traint 2 tot 3 keer per week en doet mee 
met (internationale) wedstrijden. Hanneke 
volgt de meesteropleiding coupeur en wat 

de toekomst haar brengt staat nog open. In 
Vreeland hebben wij al wel haar werk mogen 
bewonderen, Hanneke is één van de leden 
van de kledingcommissie van Vreeland750. 
Peter wil graag zijn passie voor muziek de-
len met anderen, en natuurlijk ook met 
Vreeland! Splendor en NBE’s lotgenoten 
zijn initiatieven waar muziekliefhebbers lid 
van kunnen worden. Bij Splendor is er nog 
plek vrij voor een aantal leden. Als lid steun 
je musici en kan je daarbij genieten van de 
ledenconcerten. De NBE lotgenoten kunnen 
samen met de musici als eerste kaarten bestel-
len voor onder andere het Nieuwjaarsconcert 
op 1 januari in het Concertgebouw. Peter wil 
graag Vreelanders toevoegen aan deze groep. 
Interesse? Neem eens een kijkje op: www.
nbe.nl/partners-sponsoren.        W.T. 

Aan tafel bij... Zaterdagochtend bij de familie Prommel

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

Vorige maand werd bij u de Greif Open Dag-
krant 2015 bezorgd. We kijken terug op een 
geslaagde, drukbezochte open dag. U heeft 
van ons de winnaar van de Greif Vraag nog 
tegoed: En dat is Jacob Stapper geworden. 
Voor hem ligt een goedgevuld prijzenpak-

ket klaar in de Dagwinkel van Aloys. Jacob 
beantwoordde de vraag bijna juist: bij Greif 
Vreeland werden vorig jaar 815.519 stalen 
vaten geproduceerd. Gefeliciteerd met de 
prijs!
Namens Greif, Marie-Anne van Stijgeren

Lezers schrijven  
Winnaar Greif Open Dag-krant
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Jan Oldenkamp (63) werd voorgedragen 
door de vorige gast in deze rubriek, namelijk 
Ria Terra. “Een interessante en actieve man, 
die van zeilen houdt”, had Ria ons toever-
trouwd. En daarmee had ze niets tekort ge-
zegd. Jan heeft tijdens zijn leven de wind mee 
gehad. En dat komt hem ook als zeiler goed 
van pas. “Het leven is lief voor me”, aldus Jan.

Voorafgaand aan het interview serveert Jan 
koffie met een lekker vers koffiebroodje van 
Aloys. Jan: “Weet je wat ik zo leuk vind? Dat 
Aloys aanvankelijk bakker wilde worden en 
nu via een omweg toch aan het (af-)bakken is. 
Het brood en banket is heerlijk!” Dan gaan we 
er officieel voor zitten en gaat de dictafoon op 
star. Jan zijn leven begon al op het water. Tot 
zijn 11e heeft hij met zijn broer en zussen op 
een binnenvaartschip gevaren met als vaarge-
bied Nederland maar ook Duitsland, België en 
Frankrijk. Naar school gaan is dan lastig. “Af en 
toe als we aan wal gingen in Nederland, België 
of Duitsland kregen we een paar dagen onder-
wijs om vervolgens weer met een pak huiswerk 
het schip op te gaan!” Zijn moeder leerde hem 
dan rekenen en taal en andere vakken.

De Boterweg 
Jan woont met zijn vrouw Marjolein al weer 
zo’n kleine dertig jaar aan de Boterweg. Hoe 
hij daar gekomen is, is ook een verhaal apart. 
We gaan nog even terug naar zijn jeugd. Toen 
Jan – de oudste van de vier kinderen – naar 
de middelbare school moest besloten zijn 
ouders in Amsterdam te gaan wonen. Vader 
Oldenkamp deed het binnenvaartschip van 
de hand,  kocht een sleepboot en moeder bleef 
thuis bij de kinderen. Jan: “Dat was in het be-
gin wel erg wennen. Logisch, als je gewend 
bent om op een schip te wonen. Toch heb ik 
in Amsterdam een hele prettige jeugd gehad. 
Het is écht mijn stad geworden, waar ik nog 
vaak te vinden ben. Al was het maar om mijn 
familie op te zoeken. Ik heb een band met 
Amsterdam.”

Dwanghaven in Vreeland 
Na het middelbaar onderwijs ging Jan in 
Utrecht studeren. Het werd de studie weg- en 
waterbouw. “Ik had in die tijd zelf al een tjalk 
gekocht die ik in Utrecht had aangemeerd. 
Daar woonde ik ook. Op een gegeven moment 
kwam de waterpolitie. Ik had geen officiële 
vergunning en het plan was om me naar de 
dwanghaven in Vreeland te slepen. Dat werd 
voorgesteld als heel erg. Daar is het echter 
nooit van gekomen. Achteraf gezien was het 
zo erg niet geweest. De naam Vreeland was 
al eerder gevallen. Toen ik een jaar of 6 was, 
meerden mijn ouders een keer aan voor de 
Van Leer fabriek, waar op dat moment net een 
feest aan de gang was.”

Militaire dienst 
Zoals in die jaren gebruikelijk, ging Jan na zijn 
studie eerst in militaire dienst. Bij de Genie 
werd hij pontonnier, met vlotten die nu bv. 
gebruikt worden voor het brugconcert. In 
dienst ontmoette hij Dirk Stapper. “Dirk was 
net als ik verantwoordelijk voor een peloton 
pontonniers. We volgden een officiersoplei-
ding en raakten bevriend. Na militaire dienst 
ging ik bij Ballast Nedam werken. In die jaren 
ging ik samen met Dirk op wintersport. Dirk 
had inmiddels een relatie met Joke en ik met 
Marjolein. Op een gegeven moment vertelde 
Dirk dat zijn bod op een vervallen huis in 
Vreeland was geaccepteerd. Het huis had zo’n 
tien jaar leeg gestaan. Was deels afgebrand  en 
bestond nog uit drie  muren en een half dak. 
Na de koop boden Dirk en Joke aan om het 
huis te splitsen en het samen te verbouwen. 
Dat werd 2 jaar lang beton storten, zagen en 
timmeren voordat we er konden wonen. Dirk 
en Joke wonen aan de achterkant en wij aan de 
voorkant aan de Boterweg.”

Kinderen
In Vreeland werden achtereenvolgens Yorick 
(27), Myrte (25) en Quirien (23) geboren. De 
kinderen zijn inmiddels het huis uit en wonen 
in Amsterdam. Yorick studeerde ook weg- 
en waterbouw en internationall business ad-
ministration en is nu freelance projectleider, 
Myrte loopt voor haar studie geneeskunde 
co-schappen en Quirien studeert Sociale 
Wetenschappen. 
Jan: “Toen we eenmaal in Vreeland woonden 
hebben we de zeilboot ‘Beau Cygne’, oftewel 
mooie zwaan, gekocht. Het is een zeewaardig 
jacht met een lengte van 12 meter, waar we nog 
steeds fantastische vakanties op doorbrengen. 
Ik werkte in die tijd bij Ballast Nedam, later 
ben ik nog drie jaar docent organisatie, ma-
nagement en uitvoeringstechniek in de bouw 
geweest bij de Hogeschool van Amsterdam, 
totdat ik weer door een headhunter werd be-
naderd. Ballast Nedam was weer in beeld. Daar 
heb ik tot twee jaar terug gewerkt als project-
leider. En momenteel ben ik als freelance pro-
jectleider nog betrokken bij de verbouwing 
van een ‘bajesboot’ tot hotel.”

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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’.

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.

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

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

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

door Connie Lohuis

Jan Oldenkamp
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Allround vrijwilliger 
In zijn vrije tijd heeft Jan nooit stilgezeten. 
Hij volgde een opleiding aan de zeevaart-
school, runde de afgelopen zomer een zee-
zeilschool in Lelystad en is nu bezig met 
laatste praktijkdeel voor vaarbevoegdheid 
voor zeeschepen tot 4000 ton wereldwijd. Hij 
speelt samen met Marjolein in het orkest van 
Muziekvereniging De Vecht; was jarenlang lid 
van de Oranjevereniging; badmintont fanatiek 
en is betrokken bij Stichting De Eendracht. 
Als vrijwillig stuurman vaart hij regelmatig 
mee met de 3-mast schoener van maar liefst 
60 meter. “Doel van De Eendracht is om men-
sen kennis te laten maken met maritieme 

zaken. Het schip is 25 jaar geleden gebouwd. 
Eenmaal aan boord werkt iedereen mee. Eind 
juni ga ik weer varen naar Ierland, Schotland 
en Noorwegen”, vertelt Jan enthousiast, en 
vervolgt: “en natuurlijk ben ik ook betrokken 
bij Vreeland 750. Ik zit in de facilitaire com-
missie.” Jan staat enthousiast en positief in het 
leven. De vele en verre reizen die hij heeft ge-
maakt hebben hem geleerd te relativeren. 

Dan tot slot: ‘“Als je ziet hoe mensen er in an-
dere landen aan toe zijn, houd je vanzelf op 
met klagen over wat er in Nederland nog beter 
kan.” Jan draagt voor deze rubriek het stokje 
over aan Stanley Winnik.   

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

Op 21 maart vindt een grote verhuizing plaats 
van de fruitbomen uit ‘de boomgaard van 
Van Hienen’ aan de Nigtevechtseweg. De 
nieuwe eigenaren van de iets verder gelegen 
boerderij Breevecht hebben het terrein met 
de boomgaarden van hun buren erbij gekocht 
om aan voldoende land te komen voor hun 
koeien. Zodoende moesten de fruitbomen 
gerooid worden. Na gesprekken met erva-
ren deskundigen in het fruittelers vak als Wil 
Sturkenboom, Fruittuin van West en Marc 
Trapman van Bio Fruit Advies bleek iedereen 

het idee om een tweede plek voor de bomen te 
zoeken, te steunen. 
Op 21 maart is de grote verhuizing. Iedereen 
die een plek heeft voor de boom, kan deze 
afhalen. Om deze actie mogelijk te maken 
wordt een donatie van € 20,- euro per boom 
gevraagd. Doneer simpel € 20,- en ontvang uw 
Conference perenboom. (Overmaken op ING 
nummer NL41INGB0002865535 op naam 
van Boerenstadswens.). 
Bij vragen bel Karen van den Brand: 06-
30428955

Fruitbomen van Van Hienen gered?!

Wegens het grote succes van vorig jaar stelt 
de Protestantse Gemeente Vreeland u op 2 
zaterdagen weer in de gelegenheid om pot-
grond te kopen. De verkoop vindt plaats op 
28 maart en 11 april van 10.00 tot 12.00 uur bij 
de fam. K. Brinkman, Boslaan 11. Deze uitste-
kende potgrond zit in zakken van 40 liter en 
kost € 4,00 per zak. Bij een minimale aankoop 
van 3 zakken kunt u de zakken ook gratis in 

Vreeland thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt 
u zich opgeven bij de fam. K. Brinkman tel. 
231868. U kunt zodoende vooruitlopend op 
de paasdagen uw bakken en potten al vullen. 
De plantenmarkt organiseren we op zaterdag 
9 mei op het kerkplein vanaf 9.00 uur. Daar-
over meer in de volgende Vreelandbode.

Namens de plantenmarkt commissie: 
Koos van Nes

Potgrond actie Plantenmarkt

Daarom zingt de KCOV Amsterdam op 18 
april de vrolijkste mis die er bestaat: de Pe-
tite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini. 
Een virtuoos en aanstekelijk stuk muziek, in 
de versie die je niet vaak hoort: met groot or-
kest. Je gaat als het ware dansend de kerk in. 
Zelf noemde Rossini het werk zijn laatste ou-
derdomszonde. Maar het zou pas echt zonde 
zijn als hij dit niet geschreven had! 
Via de Vreelanders Connie Lohuis en Gerdjan 
Rapati, die zingen bij het KCOV, ben je zeker 

van een mooie 
plaats én kun je 
met korting naar 
dit concert: je 
betaalt geen €35, 
maar €32,50. 
Stuur dus gauw 
een mailtje naar 
gerdjan@strak-
blauw.nl. Dan 
ben je er zeker bij.

De lente is een tijd voor vrolijkheid

Op 21 april a.s. wordt voor KiKa een benefiet-
diner in ‘De Nederlanden’ georganiseerd door 
Margriet Darwinkel met een team scholieren 
van het Comenius College. Naast een muzikaal 
ontvangst met aperitief en een heerlijk 4-gan-
gendiner wordt de avond verder ingekleurd met 
een spectaculaire veiling van unieke objecten, 
kunstwerken of belevenissen. Topkok Wilco 
Berends kookt deze avond geheel belangeloos 
voor mensen die KiKa een warm hart toedragen. 
Diverse leveranciers van de Nederlanden heb-
ben wijn, vlees en vis ter beschikking gesteld..  
Op 26 april a.s. loopt Margriet Darwinkel de ma-
rathon van Londen voor KiKa. Hiermee draagt 
zij bij aan het verhogen van de genezingskans 

van kanker bij kinderen. Je kunt haar een zetje 
in de richting van de finish geven door je aanwe-
zigheid bij het benefiet-diner in de Nederlanden 
in Vreeland. 
De prijs voor deze avond is €95,= per couvert/
persoon (4 gangen menu inclusief wijnarrange-
ment en alles er om heen). Reserveren van een 
tafel van 8 is uiteraard ook mogelijk. Wil je bij 
dit bijzondere event zijn en wil je een bijdrage 
leveren aan Kika, schrijf je dan z.s.m. in voor dit 
unieke event/diner. Stuur een mail naar: mar-
grietdarwinkel@me.com. Er is slechts plaats 
voor 40 gasten! Margriet en het scholierenteam 
uit klas 1A van het Commenius hopen je te mo-
gen verwelkomen!

Benefiet-diner voor KiKa
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Collegiaal in Vreeland
door Harry Zanting

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 

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Als ik denk aan het Vreeland van mijn kinder-
jaren, de jaren ’40, dan herinner ik mij een ka-
rakteristiek dorp: iedereen kent iedereen, bu-
renhulp, sociale controle, klinkerstraten, on-
verharde wegen, hier en daar straatverlichting, 
een nog maar schaars bebouwde ‘overkant’, 
twee lagere scholen, een kleuterschool, een 
postkantoortje, twee café’s, drie of vier auto’s, 
hoogstens tien huizen met een telefoonaan-
sluiting, fietsen zonder versnelling. ‘Mevrouw’ 
was gereserveerd voor de echtgenotes van do-
minee en dokter, zondagse apartheid tussen 
kerkelijk en niet-kerkelijk of tussen hervorm-
den en gereformeerden of tussen supporters 
en mijders van het op zondag voetballende 
‘Sperwer’, notabele veehouders, bescheiden 
keuterboeren, veel fabrieksarbeiders van Van 
Leer, een veldwachter, twee dominees, een 
dokter, twee schilders, anderhalve manufac-
turier, een loodgieter, een fietsenmaker, een 
smid, twee timmermannen, twee metselaars, 
een klompenmaker, twee wasserijen, drie 
melkboeren, twee slagers, twee brandstofle-
veranciers, drie bakkers, twee groenteboeren, 
vier kruideniers, twee kappers. En één van die 
twee was mijn vader Harm Zanting met zijn 
herensalon in de Breedstraat. Zijn collega-
kapper heette Toon Muller met een zaak aan 
de Raadhuislaan.

Het zal in 1942 geweest zijn. Op een goede 
dag hebben de collega’s een verstandig besluit 
genomen: Muller zou elke werkdag (behalve 
zaterdag) zijn salon sluiten van half twaalf tot 
half één en mijn vader van half één tot half 
twee. Bovendien spraken ze af dat beide zaken 
op maandagmiddag na één uur gesloten zou-
den zijn. Hadden ze dat maar eerder gedaan! 
Wàt een weelde: gezamenlijk middageten. En 
die vrije maandagmiddag! Jammer dat mijn 
vader er maar zo kort van heeft kunnen genie-
ten. Eén van de herinneringen is dat we als ge-
zin wel gingen zwemmen ‘bij de nieuwe weg’. 
Mijn vader had nooit zwemmen geleerd. Hij 
genoot intens van het in het water zijn. Om 
de zwemkunst ook machtig te worden ging hij 
wel ’s morgens vóór achten (het openingsuur 
van de kapperszaak) naar ‘de plas’ om te oefe-
nen. Op één van die ochtenden was het guur 
weer en heeft hij een flinke kou gevat, die (ui-
teraard, de zaak ging voor!) niet kon worden 
uitgeziekt. Kort daarop is hij hees geworden 
en enkele weken achtereen kon hij zich nau-
welijks verstaanbaar maken. De Vreelandse 
huisarts zag er blijkbaar de ernst niet van in 
en adviseerde niets. Op aanraden van een 
klant werd ene ‘dokter Solman’ in Amsterdam 

bezocht, een in die dagen bekende ‘kruiden-
dokter’. Die bezoeken vergden een aantal vrije 
maandagmiddagen. De heesheid verdween, 
maar – zo hebben we later geconcludeerd – de 
achterliggende pleuritus is niet onderkend, 
laat staan behandeld.

Ook in Vreeland kwam een schoolonderzoek 
naar tbc. Alle schoolklassen moesten naar het 
consultatiebureau in Utrecht om te worden 
doorgelicht. Voor mijn broertje Henk be-
tekende dat het begin van een lange periode 
van ziek zijn die gelukkig goed is afgelopen. 
Gevolg was dat ons hele gezin ook naar het 
consultatiebureau moest. Mijn vader bleek 
ernstig ziek. Thuisgekomen  werd koorts op-
genomen: 40plus. De witte kappersjas kon de-
finitief worden afgeschreven. Moeder moest 
de klanten verwijzen naar collega/concurrent 
Muller. Een briefje op de deur: ‘wegens ziekte 
gesloten’. Geen inkomen meer.

Zaterdagavond laat kwam collega-kapper 
Muller even aanlopen.“Ik heb het zo goed mo-
gelijk proberen bij te houden”, zei hij, “maar 
dit heb ik deze week van uw klanten gebeurd”. 
En hij schoof een zakje met geld onder mijn 
vaders hoofdkussen. 

De daaropvolgende zaterdag gebeurde dat 
weer, maar de week daarna ging onze zaak 
weer open. We kregen een onderduiker in 
huis die kapper was. Volgens zijn vervalste 
persoonsbewijs heette hij Kees de Jong. Met 
zijn Drents-Gronings dialect werd ‘Kees de 
kapper’ een populaire figuur. De collegialiteit 
met Muller bleef in tact, maar de Vreelandse 
kappers werden als vanouds ook weer elkaars 
concurrenten.

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films 
te vertonen, waar je na afloop over door kunt 
praten. Op vrijdagavond 27 maart draait de-
film ‘Jimmy’s Hall’ die geregisseerd is door 
Ken Loach. De film vertelt het waargebeurde 
verhaal van de Ierse activist Jimmy Gralton 
die in de jaren ‘30 voor de vrijheid van me-
ningsuiting streed. Jimmy Gralton bouwde 
op het Ierse platteland een cultuurhuis waar 
mensen samen komen om te leren, te debatte-

ren, te lezen en te dromen..., maar vooral om 
te dansen en plezier te hebben. Tot afschuw 
van de katholieke kerk.
De film wordt vertoond in het gebouw van de 
Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraatweg 139 te 
Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, 
de film start om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje 
en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

Lentebeurt voor de fi ets

nu voor € 35.-
Kroon tweewielers 253646
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Deze foto uit de collectie Zanting toont een 
bootje met mensen erin op het Amsterdam–
Rijnkanaal (toen nog Merwedekanaal gehe-
ten) met aan de overkant Station Loenen-
Vreeland. Dit station lag aan de spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht, die in 1843 geopend 
werd. Het was de tweede spoorlijn van 
Nederland. Al snel verrezen langs de spoorlijn 
een paar stations, waaronder dit in Vreeland, 
aan het einde van de Spoorlaan. Vandaar ook 
de naam van de straat: eerder heette deze de 
Vreelandse Tollaan, maar na de bouw van het 
station werd de naam ‘Spoorlaan’.

Afnemende belangstelling
Het wachtgebouwtje uit de beginperiode 
voldeed na enkele decennia niet meer en in 
1890 werd het stationsgebouw neergezet dat 
op de foto te zien is. Ernaast werd een groot 
huis gebouwd voor de stationschef. Het sta-
tion werd lastig bereikbaar toen in 1892 het 
Merwedekanaal geopend werd. Dit kanaal 
liep aan de oostkant van de spoorlijn, waar-
door de toegangsweg van het dorp naar het 
station afgesneden werd. Een pontje werd 
toen ingezet om de mensen over te zetten 
van en naar het station. Zoals te zien is op 
de foto, pasten hier maar zes mensen in. Het 
kon dus wel even duren voordat men bij het 
station was. En met treinen die aanzienlijk 
minder vaak liepen dan tegenwoordig was 

de kans om de trein te missen en vervolgens 
een paar uur te wachten vrij groot. Er werd 
wel een draaibrug over het kanaal gemaakt, 
maar die lag bij Loenen, dus veel verder weg 
voor de Vreelanders. Het animo om de trein 
te nemen nam dus behoorlijk af. 

Sloop stationsgebouw
In de Tweede Wereldoorlog werd het station 
vrijwel niet gebruikt omdat er nauwelijks 
treinen reden. Na de oorlog gingen er wel-
iswaar weer treinen rijden, maar die stopten 
niet langer bij Vreeland. Het kostte name-
lijk teveel kolen om bij ieder station tussen 
Amsterdam en Utrecht te stoppen. Zo raakte 
het station in onbruik en werd het in 1953 
gesloten. In 1960 werd het stationsgebouw 
gesloopt. 
Het kanaal werd in 1965 verlengd en ver-
breed en kreeg toen de naam Amsterdam-
Rijnkanaal. De recente foto toont dan ook 
een veel breder kanaal dan op de oude foto 
en een lege overkant, zonder stationsgebouw. 

De oude foto dateert vermoedelijk uit de 
periode van de mobilisatie, 1914-1918. We 
zien als een van de passagiers namelijk een 
militair. In de mobilisatieperiode waren er 
veel militairen ingekwartierd in Vreeland. 
Daarover las u in de vorige Vreelandbode.

J.J.

Vreeland vroeger...

Pontje naar station Loenen-Vreeland

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

15 april vanaf 15:00 uur 
modeshow  H+A mode 
loop even binnen.

...en nu
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Wie heeft er zin en tijd om de 
Communicatie werkgroep van 
Vreeland 750 te komen versterken 
bij het versturen van de digitale 
nieuwsbrief m.b.v. Mailchimp (1 
x per 1-2 maanden)? Ook kunnen 
we hulp gebruiken bij het plaatsen 
van nieuws op onze website www.
vreeland750.nl. Je wordt ingewerkt 
op Mailchimp en WordPress maar 
als je dat al beheerst, is het hele-
maal mooi. 
Op onze website kun je zien wie er in de werk-
groep Communicatie zit.

Enthousiast geworden? Neem contact op met 
Margret van Gaalen op margret.vgaalen@
gmail.com of 06-14344264.

 

Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Meedoen bij Communicatie?

Filmpremière:
Vreeland “Anno Nu”

Italiaanse koff ie
Ontbijt & Lunch

Catering & private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni or-
ganiseert Sterren van Vreeland de filmpremi-
ère van de Vreelandse film “Anno Nu”. In de 
afgelopen jaren zijn er filmopnames gemaakt 
in ons dorp. De Vreelandse filmregisseur Jelle 
van Doornik heeft hier een portret van ons 
dorp van gemaakt. Het is een film geworden 
waarin Vreeland en het leven in een dorp anno 
nu op een prachtige manier in beeld zijn ge-
bracht. Alle seizoenen en hoogtepunten ko-
men aan bod. Misschien ziet u zichzelf ook 
nog voorbij komen! 
De première op 11 en 12 juni vindt plaats 
op Landgoed ‘Groot Kantwijk’ in de 
Kippenschuur. Er is voor elk wat wils, met op 
donderdagmiddag een try-out voor de kin-
deren van groep 6 t/m 8 van basisschool CSV 
Ridderhof, op donderdag de première en op 
vrijdagavond het filmdiner. 
Kaarten voor de première op donderdag 11 

juni zijn voor € 7,50 te bestellen. Kaarten voor 
het diner kosten € 75,00. De opbrengst van het 
diner komt ten goede aan de financiering van 
de film. 
Voor het bestellen van kaarten of meer infor-
matie: info@vreeland750.nl. Er is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Bij voldoende be-
langstelling kan eventueel nóg een vertoning 
plaatsvinden.

Tweede druk Vreelandboek
Het boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in 
vogelvlucht’ door Juliette Jonker-Duynstee en 
Anton Cruysheer was binnen een paar weken 
uitverkocht. De reacties waren zeer positief. 
Men genoot van de bijzondere foto’s en verha-
len in dit ‘monument’ voor Vreeland. Omdat 
er nog steeds vraag is naar het boek hebben de 
auteurs besloten op eigen kosten een tweede 
druk te maken. Hierin worden ook de meeste 
opmerkingen verwerkt die naar aanleiding 
van de eerste druk zijn binnengekomen. Een 
herziene versie dus. De wijzigingen zijn te vin-
den op www.hetvreelandboek.nl. 
Mensen die de eerste druk hebben kunnen dit 
document uitprinten en in hun boek leggen 
of zelf de wijzigingen in het boek aanbren-
gen. Grijp dus deze kans om weer boeken te 
kopen voor uw kinderen die het huis uitgaan, 
voor familieleden die (niet meer) in Vreeland 
wonen, als cadeau voor vrienden om trots te 

kunnen laten zien in wat voor een geweldig 
dorp u woont etc. etc. Het boek is voor € 25,- 
te koop bij de Dagwinkel en andere winkels in 
de regio of te bestellen (en op te laten sturen) 
via info@vechtexclusief.nl.

Vreelandvlag nu ook te koop
Heeft u hem al zien wapperen aan diverse 
vlaggenmasten in het dorp? De prachtige, 
grote witte Vreelandvlag met in full colour het 
wapen van Vreeland. Deze fraaie vlag was tot 
nu toe alleen te verkrijgen na een donatie op 
de crowdfundingwebsite. Vanaf donderdag 9 

april komen zij echter ook in de verkoop bij 
de Dagwinkel voor € 25,- resp. € 10,-. Dus 
wie hem nog niet heeft: koop die vlag zodat 
op Koningsdag en alle feestdagen daarna het 
hele dorp uniform feestelijk in ‘Vreeland 750 
stijl’ vlagt!

Moiré-coaching voor het schrijven van uw levensverhaal

“Wanneer in Afrika een oude man sterft, gaat een bibliotheek in vlammen op”,                   
zo luidt een oud Afrikaans spreekwoord.  Ook hier in Nederland  beseffen we 
vaak  te laat, dat de herinneringen van onze ouders en grootouders verloren 
zijn gegaan. Een goede reden om uw herinneringen nu vast te laten leggen.

Een biografie als nalatenschap kan rouwverwerking vergemakkelijken. 
Maar ook bij leven kan een biografie een leuk cadeau zijn. Ook blijkt een levens-
verhaal behulpzaam te zijn bij het begeleiden van dementerende senioren.

Neem vrijblijvend contact op:  moire-coaching.nl
   tel. 0616774163


