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Voor sommigen zal het nog een beetje ‘afkicken’ zijn maar wij 
hopen dat u in ieder geval heeft genoten van de speciale 750 jaar 
Vreeland bewaareditie die u vorige maand heeft ontvangen. Hoe 
dan ook, in deze editie zijn we weer helemaal van deze tijd. Het 
jaar 2016 is maar net begonnen en er is al veel nieuws te melden 
over en rondom Vreeland en haar bewoners. Een aantal Vree-
landse bedrijven heeft een eigentijdse ‘make-over’ gekregen en de 
bus blijft gelukkig rijden met zelfs verbeterde verbindingen aan 
het einde van dit jaar. Bovendien is er heel veel te doen. En na-
tuurlijk mooie verhalen in de rubrieken en van vaste schrijvers. 
Ga er maar goed voor zitten want er is weer heerlijk veel te lezen! 
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Kunstenaar Sander de Heer heeft van de Gemeente toestemming 
gekregen om per 1 maart a.s. zijn atelier in te richten op de bo-
venetage van het Brugwachtershuisje. Mieke Hoek, politica en 
inwoonster van Vreeland, heeft Sander de Heer geholpen in de 
bemiddeling waarvoor hij haar zeer erkentelijk is. Bovendien is 
de oude slagerij van de firma 
Dalhuisen verkocht. Deze 
wordt volledig gerestaureerd 
en verbouwd. In de volgende 
Vreelandbode leest u over de 
achtergronden van deze po-
sitieve ontwikkelingen. 

Eindelijk is er dan het bushokje op de Fetha, 
zodat niemand meer in de regen op de bus 
hoeft te wachten. Trouwens, over de bus ge-
sproken,  die zal per 11 december 2016 ver-
zorgd worden door Syntus. U leest er elders in 
deze Vreelandbode over. 
Dagjesmensen vinden we belang-
rijk voor Vreeland. Met name voor 
de horeca en de winkels. Graag 
hadden we hier dan ook vermeld 
dat de plannen om van het brug-
wachtershuisje een TOP (Toeristen Overstap 
Punt) te maken al wat verder door de gemeen-
te zijn geconcretiseerd. Maar zover is het nu 
nog niet. We blijven erop duwen.
Wel heeft de gemeente een plan gemaakt om 

de Van Leerbrug op te knappen. Dat vinden 
we op zich een goed idee. Maar we blijven 
kritisch, want de gemeente heeft het ook over 
‘met bijbehorende voorzieningen’. Daar wil-
len we meer van weten, want we willen zo min 

mogelijk toeters en bellen op de 
brug.
En tot slot: lees ook het stukje van 
Irmgard over de schoonmaakdag 
op 19 maart. Of – liever nog: doe 
mee. Want Vreeland is van ons al-

lemaal. Als wij de gemeente laten zien dat het 
ons ernst is met ons dorp, moet dat hun weer 
inspireren om de dingen die eind vorig jaar tij-
dens de schouw aan het licht gekomen zijn met 
voorrang aan te pakken.

Van de dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Nieuwe bestemmingen

Vreelandse bedrijven in de metamorfose
Voor een drietal prominente Vreelandse on-
dernemers was afgelopen januari blijkbaar 
de maand om hun bedrijf eens goed te ‘resty-
len’. Er werd volop geschilderd en geklust bij 
zowel De Nederlanden, Kapsalon Belleza als 
bij Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant. 
Hierbij de verbluffende resultaten van deze 
‘drie-re-styles’;

Belleza Haarmode 
Eind vorig jaar wer-
den de raametala-
ges al ‘gerestyled’ 
met steigerhouten 
frames aan stoere 
touwen. In januari 
werd deze stijl ook 
doorgetrokken in 
de ‘herenkapsalon’ 
(zie foto). De vloe-
ren zijn opnieuw 
in de ‘betonlook’ 
gezet en de muren 
werden in passende kleur geschilderd. 
“We hebben al heel veel positieve reacties 
mogen ontvangen. Het is grappig dat vrou-
wen meer in detail lijken te zien wat er veran-
derd is. De meeste mannen zien wel dat er iets 
is veranderd maar weten niet meteen wat.” 
Aldus de eigenaressen en kapsters Jacqueline 
en Marjolijn. Binnenkort hopen ze ook nog 
de balie in deze stijl aan te passen. 

Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant
“Alles is eruit gegaan toen we het oude tapijt 
eruit lieten halen.” Op de vloer ligt nu een  

plankenvloer en ook de bar is aangepakt en 
in die trend voortgezet. “We wilden graag 
de uitstraling behouden van een authentiek 
Pannenkoekenrestaurant, maar een beetje 
verhipping was wel nodig.” Ook hier blijkt het 
de meeste gasten op te vallen dat het er frisser 
en eigentijdser uitziet, maar toch kunnen de 
meesten niet precies zeggen wat er veranderd 
is. Anne-Lot en haar moeder Mirjam zijn 
daar gelukkig mee. “Dat was exact de bedoe-
ling en het is blijkbaar gelukt!” 

Restaurant De Nederlanden
Tien jaar geleden namen Wilco en Caroline 
Berends de bedrijfsvoering van het prestigi-
euze De Nederlanden over. In al die jaren is er 
niet alleen op topniveau in de pannen geroerd 
want inmiddels is vrijwel het hele bedrijf  ‘op 
smaak gebracht’ door dit jonge enthousiaste 
echtpaar. Met als ‘pièce de résistence’ het met 
Michelinster bekroonde restaurant. 

Vanaf nieuwjaarsdag is er keihard gewerkt 
en op 8 februari werd het nieuwe restaurant 
feestelijk geopend. Met uitzondering van de 
karakteristieke zwart-witte tegelvloer in de 
serre is zo’n beetje alles aangepakt. Het ge-
heel ademt klasse uit die toch warm, eigen-
tijds en toegankelijk is. Meesterlijk sauswerk 
aan de wanden door het schildersbedrijf van 
Vreelander Jeroen Daalhuizen topt het geheel 
af. Op 11 februari hebben vele Vreelanders de 
nieuwe sfeer al mogen proeven tijdens het di-
ner voor de dorpsgenoten. Hierover verder in 
deze Vreelandbode meer.

P.v.d.H
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Colofon

Vechtzooitjes
Volkstuinvereniging Vreeland heeft nog 
enkele percelen te huur voor het komend 
seizoen. Heeft U interesse, neem dan z.s.m 
contact op met: de heer Henry Hilhorst, tel.
nr. 06-23015999

Gevraagd: Middeleeuwse kleding om te le-
nen, te huren of over te nemen voor ons Be-
levingstheater in 2017 over Jonkheer Roor-
da (1500) uit Spannum.  alie@dehaan.frl.
P.s. Bedankt voor jullie mooie poort! 

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.: 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 Loenen a/d Vecht
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
24 febr. Gezamenlijke maaltijd in Loenen 
26 febr. -
6 mrt. Voorjaarsvakantie CSV Ridderhof
3 mrt.  STERRENcafé, Dorpshuis 20.00u.   
10 mrt. Lezing HKGL, Dorpshuis 20.30u.
10 mrt.  Jaarvergadering DOS         
11-12 mrt.  Afb reken fort Pondarosa                            
18-19 mrt. Uitvoering toneel CPJ jongeren
19 mrt. Opschoondag Vreeland 14.00u. 
 Muziektent 
31 mrt  Jaarvergadering Dorpsraad 20.00u.  
1 april  Soulparty Dorpshuis vanaf 22.00u.  

2 februari 2016 De Vreelandbode



 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

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

www.schumacherschilders.nl
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Vrijwilligersavond Vreeland 750
Op 22 januari was de laatste avond in het kader 
van Vreeland 750. Het was een gezellige avond 
in het Dorpshuis, waar de vrijwilligers nog één 
keer in het zonnetje werden gezet. Alle voor-
zitters van alle werkgroepen werden op het po-
dium gevraagd en bedankt voor hun enorme 
inzet in het feestjaar. Sommigen zijn wel 3-4 
jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Jan 
Niessen, de ontwerper van het monument op 
de Raadhuislaan, heeft een speldje ontworpen 
dat aan elke vrijwilliger werd uitgereikt. Al 

snel blonk bij iedereen een gouden of zilveren 
Vredelant-kasteeltje op de borst. Vervolgens 
werd genoten van een heerlijk stamppotbuffet.
Toch is het feest nog niet helemaal afgelo-
pen: de herinneringen worden vastgelegd in 
een fotoboek. Stichting Vreeland 750 heeft 
nog een budget, er wordt druk nagedacht 
over een goede bestemming daarvoor. En 
het Sterrenproject krijgt een vervolg in 2016. 
Allerlei manieren dus om de energie en saam-
horigheid van Vreeland 750 vast te houden! 

Onlangs werd het goede nieuws bekend dat 
Vreeland zijn busverbinding houdt. Dorpsge-
noot Mieke Hoek, tevens gemeenteraadslid en 
lid van de Provinciale Staten, strijdt al jaren 
voor het openbaar vervoer in Vreeland. De 
provincie dreigde lijn 122 op te heffen wegens 
gebrek aan reizigers. Mieke: “Het is belang-
rijk voor een dorp om met OV bereikbaar te 
zijn. Bijvoorbeeld om in Loenen naar de su-
permarkt, bibliotheek of een café te gaan. En 
Weesp heeft zoveel winkels, het is ideaal om 
daarvoor de bus te kunnen nemen. Of als je 
naar de polikliniek van ziekenhuis Tergooi in 
Weesp wilt gaan. Veel mensen bezoeken ook 
met de bus hun familie en vrienden.”
Mieke heeft zelf goede ervaringen met bus 
122. Als ze na de laatste bus terug wil naar 
Vreeland, belt ze de regiotaxi, die een goede 
aanvulling op de reguliere buslijnen biedt. 

De overstap vanaf lijn 121 of 120 bij Vlinders, 
op de Kerklaan, naar Vreeland is niet altijd 
goed. Gelukkig is dat flexibel op te lossen: bij 
het instappen in bus 120 of 121 naar Vreeland 
kun je vragen of de 122 bij Vlinders even op je 
wacht. In Vreeland kan de chauffeur dan de 
eventueel verloren tijd weer inhalen. 
Buslijn 122 blijft behouden, maar er verandert 
wel het een en ander: de lijn wordt overgeno-
men  door Syntus, en wordt een buurtbus, ge-
reden door vrijwilligers. Een coördinator, in 
dienst van Syntus, regelt dat er altijd een bus 
rijdt: Syntus waarborgt de continuïteit. Syntus 
werkt samen met het UWV, waardoor men-
sen in de WW (met behoud van uitkering) als 
vrijwilliger kunnen gaan werken. 
Dat betekent wel dat de huidige chauffeurs 
niet meer op lijn 122 blijven rijden. 
De dienstregeling blijft hetzelfde: de bus rijdt 

1x per uur, en in de spits tussen 6.00 
en 8.00 en tussen 15.00 en 18.00 elk 
half uur. De route wordt zelfs uit-
gebreid. Er komt een lus naar het 
centrum van Loenen bij: Vreeland, 
Loenen Kerklaan, Loenen Cen-
trum, Loenen Kerklaan, Nigtevecht, 
Weesp. Om boodschappen te doen 
in Loenen hoeft er niet meer te wor-
den overgestapt bij Kerklaan. Deze 
nieuwe regeling gaat in per decem-
ber 2016.          M.S.

Vreeland behoudt openbaar vervoer



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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In deze rubriek leest u over mensen die, met 
een verwantschap aan Vreeland, een bijzon-
dere passie hebben die zij met hart en ziel 
uitdragen.

Nelly Jilesen (54) 
Werkweken van zestig uur zijn normaal voor 
haar. En als er in het weekend ook nog boekin-
gen zijn dan kan dat rustig oplopen tot tachtig 
uur. Tweeënhalf jaar geleden werd voor de 
tweede keer in de geschiedenis van Vreeland 
een vrouwelijke beheerder aangesteld voor het 
Dorpshuis. “Een dikke boterham levert het niet 
op, maar wel heel veel voldoening.” Dat laatste 
moet wel, want wat bezielt Nelly Jilesen anders 
hier zoveel tijd in te stoppen?

Gezelligheid kent geen tijd
In de Vreelandbode van september 2013 maak-
ten we al nader kennis met deze goedlachse, ge-
boren en getogen Brabantse. Hoe zij met haar 
man Frans, al weer 26 jaar geleden, in Vreeland 
neerstreek en naast haar banen in de zorg zich 
altijd heeft ingezet voor vrijwilligerswerk, le-
zen we daar terug. En nog altijd heeft Nelly tijd 
‘over’ om Sinterklaas te schminken, te helpen 
bij de jaarlijkse huttenbouw en om twee dagen 
in de week als overblijfmoeder bij te springen op 
C.S.V. Ridderhof. “Zolang ik het allemaal leuk 
vind blijf ik het gewoon doen.” Nelly vertelt dit 
aan het tafeltje in de hal van het Dorpshuis van-
waar ze een goed overzicht heeft over het hele 
bedrijf. Rustig stilzitten is er niet bij, dat past 
sowieso niet bij haar. Het is een grauwe don-
derdagmiddag eind januari, maar binnen bruist 
het van de activiteiten. Een groep lunchgasten 
van Probus is zojuist vertrokken, de koersbal 
vereniging borrelt gezellig na in de Grote Zaal 
en het Mattheus kinderkoor heeft haar eerste 
repetitie in de Foyer onder leiding van Robert 
Hoving van Vreeland Vocaal. “Mijn werkdagen 
beginnen meestal rond 10 uur, dan zet ik koffie 
en ga de boodschappen doen. Iedere weekdag 
zijn er de vaste clubs die hier komen. Op maan-
dag en vrijdag ben ik overblijfmoeder en op an-
dere dagen is er wel een lunch. Soms fiets ik tus-
sendoor even snel naar huis om een eigen wasje 
te draaien, want dat moet ook gebeuren. In de 
middag poets ik de toiletten, serveer drankjes 
en rond half zes ga ik naar huis om mijn eigen 
gezin van eten te voorzien. Rond half acht ben ik 
dan weer terug in het Dorpshuis en lig meestal 
pas, na de boel opgeruimd en schoon achter-
gelaten te hebben, rond middernacht thuis in 
mijn mandje.” Gezelligheid kent voor Nelly 
blijkbaar geen tijd.

Stichting Vreelandse Gemeenschap  (SVG)
De Stichting Vreelandse Gemeenschap 
Dorpshuis bestaat uit een Dagelijks Bestuur en 
een Raad van Toezicht. Het Dagelijks Bestuur 
is er verantwoordelijk voor dat het Dorpshuis 
wordt gebruikt door de dorpse verenigingen. 
Daar is het Dorpshuis immers voor in het le-
ven geroepen, aldus Nelly. Daarnaast kunnen 
er verjaardagen, vergaderingen en andere fees-
ten worden gehouden. Maar ook voor recepties 
van een begrafenis en zelfs opbaringen kunnen 
de nabestaanden bij het Dorpshuis terecht. “Ik 
heb eigenlijk alleen te maken met het Dagelijks 
Bestuur waarin een drietal leden zitten van 
de verenigingen die gebruik maken van het 

Dorpshuis. Zij rapporteren weer aan de Raad 
van Toezicht waarin bestuursleden zitten van 
deze lokale clubs. Het pand is van de Gemeente 
Stichtse Vecht welke verantwoordelijk is voor 
het onderhoud aan de buitenkant. De SVG is 
verantwoordelijk voor het onderhoud bin-
nenin het Dorpshuis. Nelly krijgt haar inkom-
sten uit de horeca; de drankjes en de hapjes. 
Daarnaast krijgt de beheerder nog een jaarlijk-
se vergoeding voor dagelijks onderhoud zoals 
schoonmaakmiddelen. “Daar kom ik meestal 
niet mee uit, maar dat geeft niet hoor. Ik wil het 
hier graag gezellig maken.”

Familiebedrijf
Hondje Scoby is, naast Nelly, het vaste ‘gezicht’ 
van het Dorpshuis. Meer concrete hulp krijgt 
ze van haar andere gezinsleden. “Zo is de admi-
nistratie niet echt mijn ding. Gelukkig is Frans 
daar handiger in. Hij was vroeger de voorzitter 
van het Dagelijks Bestuur. Daar is hij uitgestapt 
toen ik als beheerder werd aangesteld.” Zoon 
Sjoerd (17) zit op de Middelbare Hotelschool 
in Amersfoort en springt bij op drukke avon-
den. Dochter Vera (19) volgt een opleiding tot 
onderwijs assistent en werkt op zaterdagen bij 
de Dagwinkel. Zij helpt ook af en toe mee in de 
keuken. “Dat is echt heel prettig want anders 
zou ik niet weten hoe ik het moest bolwerken. 
Frans heeft heel veel geklust hier. Er was toch 
wel heel wat te doen om hier de boel op orde 
te krijgen en te houden.” Ook dorpsgenoten 
springen soms bij. “Zo heeft iedereen massaal 
gehoor gegeven aan mijn oproepje voor kerst-
versiering; daar kunnen we de komende jaren 
heel goed mee vooruit!” Onlangs heeft de werk-
groep ‘Sterren van Vreeland’ hier vergaderd. 
“Daar zijn volgens mij leuke ideeën uit ont-
staan. Er hangt al Vreelandse kunst van Geerte 
Eshuis aan de muren en het zou leuk zijn als dat 
wordt uitgebreid.”

Welkom in het Dorpshuis
Nelly is inmiddels al menig keer opgestaan om 
de drankjes te verzorgen of af te rekenen. Kleine 
Scoby begint vervaarlijk te blaffen als een echt-
paar binnenkomt dat op de bus staat te wach-
ten. In de ‘Oude Bank’ aan de voorzijde is het 
muisstil want daar is de huiswerkbegeleiding 
begonnen. Meneer Slaghek grapt bij het afreke-
nen dat hier geen alcohol onder de 81 geschon-
ken wordt en vanuit de Grote Zaal klinkt het 
gezellige gelach steeds luider. “Ook op andere 
dagen is de bezetting goed. Toch is er nog altijd 
ruimte voor extra evenementen of een lunch”, 
zegt  Nelly. “Dat moet natuurlijk zo blijven want 
dat maakt het juist afwisselend en toegankelijk 
voor iedereen.” En wie niet bij een clubje zit 
en toch een drankje wil komen drinken in de 
Foyer? “Natuurlijk kan dat want het Dorpshuis 
is er om alle Vreelanders te laten genieten, daar 
zijn we hier voor!”                       P.v.d.H.

Hart & Ziel

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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DE NEDERLANDEN 2.0
Op maandag 8 februari 2016 hebben wij ons 

vernieuwde restaurant geopend. 
Dit jaar is Wilco10 jaar werkzaam als chef kok van de Nederlanden. 
Dit vieren wij met een prachtig jubileum menu. 10 gangen a 110.00. 

Reserveer nu!

LOUNGE
Onze Lounge was wegens de restyling van het restaurant even out of order. 
Maar nu weer open van dinsdag tot en met zondag voor een goede koffie, 

lekkere borrel of zakelijke afspraak!
Wees welkom!

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Ook in 2016 hebben wij 
op dinsdag altijd 

een 2 voor €22,- keuze menu 
vanaf onze fles. 

Eet smakelijk!
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Vreeland kleurt op 27 april weer ouderwets 
oranje, zonder franje, gewoon ORANJE! 
Energie, vitaliteit, blijdschap, creativiteit, 
motivatie, optimisme en een algeheel gevoel 
van welzijn, allemaal emoties en eigenschap-
pen die worden toegedicht aan de kleur oran-
je! De perfecte match met ons mooie dorp en 
haar inwoners.

De eerste vergadering van het Oranje comité 
zit er al weer op. En een aantal klassiekers zul-
len ook dit jaar natuurlijk niet ontbreken. De 
kinderen van Vreeland zullen u samen met de 
herauten optrommelen voor een heerlijk ont-
bijt bij de kerk. Uiteraard hebben we traditio-
nele Oranje Kinderspelen en een oer-Hollands 
Oranje waterspektakel. Natuurlijk ook dit jaar 
weer nieuwe, sprankelende onderdelen. Maar 
daarover later meer. Als u vast uw oranje kle-
ding en attributen uit het stof haalt, werkt het 
Oranje comité nog even verder om er voor ie-
dereen weer een geweldige dag van te maken. 
ORANJE, zonder franje!

Nieuwe leden Oranje comité gezocht!
Het Oranje comité is op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste leden. Koningsdag is al jarenlang een 
van de hoogtepunten van het jaar in Vreeland. 
Dat willen we graag zo houden en daarbij heb-
ben we jouw hulp nodig! Aanmelden kan via 
carole.huntjens@hotmail.com of via de web-
site www.koningsdagvreeland.nl.  Vind je het 
leuk om dit jaar alvast een keer mee te verga-
deren en/of op Koningsdag mee te lopen om 
te zien of het iets voor je is? Welkom! De erva-
ren leden van het Oranje comité zullen je ‘de 
kneepjes van het vak’ graag leren.

Op vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart 
vindt de landelijke Opschoondag plaats. No-
teer deze data alvast in uw agenda!
Nog voordat het gras gaat groeien, willen we 
het zwerfvuil in Vreeland verwijderen. Ook 
dit jaar doet Vreeland weer mee aan de lande-
lijke Opschoondag. De dag voor de volwasse-
nen begint deze keer in de middag en wij ho-
pen op een grotere opkomst van volwassenen 
dan vorig jaar.
•  Vrijdag 18 maart begint de schoonmaakac-

tie en zullen de schoolkinderen tussen 13.00-
14.00 uur het dorp ingaan (verzamelen bij de 
school).

•  Zaterdag 19 maart verwachten we vele vol-
wassenen die de schoonmaakactie voortzet-
ten tussen 14.00-16.00 uur (verzamelen bij 
de muziektent).

Mario van Dijk, gebiedsbeheerder van de ge-
meente Stichtse Vecht ontvangt zo - naar ei-
gen zeggen - een mooi cadeau ter gelegenheid 
van zijn afscheid, indien alle bewonersorga-
nisaties in de gemeente Stichtse Vecht aan de 
Opschoondag meedoen. Daar willen wij mede 

een bijdrage aan leveren, nietwaar?
Voor de landelijke informatie zie www.sup-
portersvanschoon.nl en www.nederland-
schoon.nl. Naast een schoon dorp is het ge-
woonweg leuk om samen - jong en oud -aan 
de slag te gaan om dit doel te bereiken. We 
leveren daarbij bovendien een bijdrage aan 
gedragsverandering om afval niet op de grond 
te gooien. En het is eveneens goed voor de 
onderlinge samenhang in het dorp en de soci-
ale contacten; zo leer je nieuwe dorpsgenoten 
kennen. De ervaring leert dat er tijdens de Op-
schoondag nieuwe leden voor de bewonersor-
ganisatie Dorpsraad Vreeland geworven kun-
nen worden. En daar is de Dorpsraad weer blij 
mee. Naast het verwijderen van het zwerfvuil 
kunnen tevens straatmeubilair, bruggen, ach-
terpaden enzovoorts schoongemaakt worden. 
De gemeente stelt ook dit jaar weer de mate-
rialen zoals knijpers, zakken en containers be-
schikbaar. Wij doen een beroep op alle Vree-
landers: kom op zaterdag 19 maart om 14.00 
uur naar de Muziektent. Dan maken we Vree-
land schoon voordat de lente begint!

Koningsdag 2016: Oranje, zonder franje

Welzijn Stichtse Vecht is een lokale welzijns-
organisatie, die streeft naar welzijn voor alle 
inwoners: dat mensen zich prettig voelen in 
hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden 
en betrokken zijn bij de samenleving en zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Naast de beroepskrachten werken er circa 
500 vrijwilligers. Voor Vreeland, Loenen en 
Maarssenbroek is de organisatie op zoek naar 
een nieuwe wijkcontactpersoon. 
Als wijkcontactpersoon bent u de schakel 
tussen onze hulpvragers en vrijwilligers. 
Mensen, en met name ouderen, vinden het 
heel fijn als er regelmatig iemand bij hen op 
bezoek komt of met hen gaat wandelen. Ook 
kan het een hele opluchting zijn als iemand 
elke week boodschappen voor hen doet, als ze 
het zelf niet meer kunnen. Vaak woont fami-
lie ver weg of doet al veel voor hen.

Als wijkcontactpersoon bezoekt u nieuwe 
cliënten, zoekt een passende vrijwilliger uit 
het bestand en begeleidt regelmatig het con-
tact tussen beide. Daarnaast registreert u uw 
werkzaamheden in ons computersysteem. 
Bent u niet zo handig met de computer, dan 
kunt u daar vanzelfsprekend bij geholpen 
worden. Bezit u organisatorische en sociale 
vaardigheden en een klantvriendelijke op-
stelling en wilt u meehelpen aan het welzijn 
van de mensen in uw omgeving, meld u dan 
aan! 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Lionne Schnitzeler 
(Vrijwilligerscoördinator). Zij is bereikbaar 
op maandag en dinsdag op tel.nr. 0346-
290710 of via l.schnitzeler@welzijnsv.nl. 
Tevens verwijzen wij u graag naar www.wel-
zijnstichtsevecht.nl 

Vrijwilligerswerk? Gewoon doen!

De Vreelandbode

Help mee met ‘Vreeland schoon’



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

Skin Care
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In augustus vorig jaar startte Marieke te Wierik 
met Yin yoga in boerderij Landzicht aan de 
Nigtevechtseweg. Van meet af aan waren de 
Vreelanders enthousiast en werden de lessen - 
in series van 8, iedere dinsdagavond – druk be-
zocht. Maar wat is nu precies Yin yoga en wat 
is het verschil met de Hatha yoga trainingen 
die Marieke in Nederhorst den Berg geeft? Tijd 
voor een gesprek met een inspirerende vrouw. 

Marieke vertelt eerst wat over haar achter-
grond. Ze komt uit een kunstzinnig milieu, 
studeerde aan het conservatorium blokfluit, 
ging naar de kunstacademie in Kampen, om 
daarna over te stappen naar Leiden waar ze 
musicologie en kunstgeschiedenis studeerde. 
Marieke: “Ik werkte 12 jaar bij kunstinstel-
lingen en galeries, vertegenwoordigde de be-
langen van kunstenaars en zat in die tijd zelf 
al op yogales. Rond mijn 40ste begon het te 
kriebelen. De vrouw van wie ik yogales had, 
inspireerde me en de keus was toen snel ge-
maakt. Yoga had een positieve invloed op mijn 
levensstijl en levensgeluk. Die ervaring wilde 
ik delen.”

Marieke volgde de Raja yoga docentenop-
leiding bij Samyama in Laren. ”Ik ben daar 
opgeleid in Hatha yoga en meditatie en heb 
me daarna verdiept in Yin yoga. Verder heb 
ik regelmatig verdiepings- en teacher work-
shops gevolgd. Ik geef ook les in Nederhorst 
den Berg, Weesp, Naarden en in Amsterdam 
Zuid-Oost. Hatha yoga is een meer fysieke 
vorm van yoga waarin ook de spieren worden 
gebruikt. Bij Yin yoga blijf je langere tijd in één 
houding waarbij we juist de spierspanning en 
weerstand loslaten om meer druk en stimu-
lans op dieper gelegen weefsels te bereiken. De 
oefeningen zijn vooral zittend en liggend. Er 
worden dieper gelegen niveaus in je lichaam 

bereikt, zoals gewrichten, bindweefsel en me-
ridianen. Er is veel aandacht voor ademhaling 
en de stimulans van chi, prana, levensenergie. 
Blokkades worden opgeheven en er ontstaat 
openheid en ruimte. De lessen zijn geschikt 
voor beginners en gevorderden. De reacties 
van de deelnemers, zo’n 14 Vreelanders, zijn 
positief.” Na iedere les – van 19.30 tot 20.30 
uur – is er voor wie wil nog een half uur gele-
genheid om te mediteren!

Klankschalen workshop
Dat Marieke in Vreeland terecht is geko-
men heeft alles te maken met Vreeland 750! 
“Slagwerker Peter Prommel vroeg me om sa-
men met hem de klankschalen workshop tij-
dens jullie Sterrenweken invulling te geven.” 
De workshop telde 15 deelnemers die zich al-
lemaal inschreven voor de Yin yoga cursus, die 
in augustus zou starten. Marieke heeft nog een 
paar plekken over voor cursisten. Meer infor-
matie staat op haar website www.yogam.nl. En 
als je alvast wilt beginnen dan heeft Marieke 
een paar tips! “Let een paar keer per dag op je 
ademstroom en volg deze. En durf in de stilte 
te komen.”              C.L.

Bedrijvigheid
Marieke te Wierik (52) van Studio YogaM:
‘Durf in de stilte te komen!’

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 24 februari weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in ’t Kampje aan de Driehovenlaan. Iedere 
alleengaande inwoner van Loenen, Vreeland, 
Loenersloot en Nieuwersluis is van harte wel-
kom. Indien nodig kunt u gehaald en gebracht 
worden en houden we rekening met dieetwen-

sen. De maaltijd kost slechts 5 euro voor drie 
gangen inclusief koffie of thee. Jan Bogaard 
verzorgt de muzikale omlijsting.                         
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385) of Joseph Toonen 
(0681897848). Opgeven is mogelijk tot en met  
zaterdag 20 februari. 

Gezamenlijke maaltijd in Loenen

De Vreelandbode

De hele maand Februari
 olie met oliefi lter vervangen voor uw auto.

€ 85,-incl 
Wij controleren ook gelijk de verlichting van uw auto.

Maak snel een afspraak. *
*= motorolie tot max 5 liter voor uw auto.

Vrijdag 19 februari kunt u om 20.15 uur in 
de OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den 
Berg genieten van de ‘Messiah’.

Deze wereldberoemde compositie van 
George Friedrich Händel wordt uitgevoerd 
door het orkest Camerata Amsterdam en 
het kamerkoor Camerata Vocalis onder lei-
ding van de Bergse dirigent Jeroen Weierink. 
De zestig musici krijgen tijdens het concert 
ondersteuning van vier bekende solisten: 
Josefien Stoppelenburg (sopraan), Charlotte 
Stoppelenburg (alt), Alex Vermeulen (tenor) 

en Jonathon Adams (bas). Bij de uitvoering 
wisselen prachtige aria’s en massale koorpar-
tijen elkaar af met als hoogtepunt natuurlijk 
het machtige Hallelujah. “We hebben ge-
kozen voor de R.K. kerk, omdat we daar de 
ruimte hebben om koor en orkest te plaatsen. 
Plus dat we voldoende plaatsen hebben, want 
ik ga ervan uit dat er veel belangstelling zal 
zijn voor een dergelijk muzikaal hoogtepunt” 
motiveert Jeroen Weierink. Kaarten voor de 
‘Messiah’ kunt u bestellen op: www.messiah-
nederhorst.jimdo.com of bij Bloembinderij 
Passiflora, Vaartweg 1 Nederhorst den Berg.

‘Messiah’ in Nederhorst den Berg
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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

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 �

Fingerfood
Lunch

Diner aan huis
Proeverijen

Private dining
Verhuur locatie

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

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

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

De inzamelingsactie van Douwe Egberts 
waardepunten gedurende december 2015, 
die de Lionsclub Loosdrecht e.o. voor de 
tweede keer organiseerde, leverde maar liefst 
824.856 punten op. 
Op zaterdag 23 januari zijn de punten ingele-
verd op de landelijke inleverdag in Zuid Hol-
land. Douwe Egberts heeft de actie gehono-
reerd met een flinke bonus en overhandigde 
een cheque ter waarde van 107.500 pakken 

koffie voor Voedselbanken Nederland. Bin-
nenkort start de koffiefabrikant de distribu-
tie waarbij de Voedselbank Stichtse Vecht 
kan rekenen op ongeveer 1.600 pakken kof-
fie. 
De Lionsclub doet graag een beroep op uw 
medewerking en vraagt of u de keukenlaatjes 
ook komend jaar weer wilt vullen voor dit 
dankbare goede doel. Namens de Voedsel-
bank hartelijk bedankt voor alle donaties! 

Inzamelactie DE-punten groot succes

Wie kent hem niet na het afgelopen jaar? Hij 
was de penningmeester van het ‘Vreeland 
750’ bestuur. De man die ons fantastische 
feestjaar –mede dankzij de fondsenwer-
vingscommissie- ook financieel tot een suc-
ces heeft weten te maken. 

Hij had tijdens de culturele Sterren-weken 
een optreden met drie andere muzikanten in 
de zorgboerderij ‘Landzicht’ waarbij hij zong 
en gitaar en piano speelde. Folk muziek uit 
heel veel landen vertolkt door vier muzikan-
ten met verschillende muzikale achtergron-
den. Samen zingen ze prachtig meerstemmig 
en bespelen ze wel veertien instrumenten. 
Mario was ook degene die tijdens de afslui-
ting van het feestjaar ‘het woordje Kunst’, 
een gedicht van Ted van Lieshout, op muziek 
zette en voordroeg. Toch is de kans best groot 
dat u hem niet kent want Mario hoeft niet zo 
nodig op de voorgrond.

Geen tijd voor school
Mario werd in Apeldoorn geboren als de 
middelste van drie kinderen. De eerste jaren 
van zijn leventje verhuisden zijn ouders veel 
tot het gezin zich begin jaren zestig settelde 
in Hoogvliet bij Rotterdam. Mario had wel de 
hersens maar niet de focus om een glansrijke 
schoolcarrière te doorlopen. Na drie Havo 
stapte hij over naar de Meao. Uiteindelijk 
rondde hij ook de Heao af maar met een 
diensttijd tussendoor was hij naar eigen zeg-
gen ‘redelijk op leeftijd’ voor het zover was.                                                 
“Ik had het zo druk met andere dingen dat er 
voor school geen tijd en aandacht meer was. 
Ik leerde mezelf gitaar spelen. Heel belangrijk 
vond ik dat, plaatjes luisteren en naspelen. Ik 
had een opgevoerde brommer. Knutselen, 
pielen, veel vrienden, heerlijk.” Bovendien 
leerde Mario zijn vrouw Liesbeth Romeijn 
kennen en kregen ze verkering toen Mario 
achttien en Liesbeth vijftien was.

Grasmaaien
In de loop van de tijd leerde hij zichzelf ook 
banjo, mandoline en piano spelen. Op tien 
banjolessen na heeft hij nooit les gehad. En 
hij schreef een aantal musicals voor werk-
gevers en voor zijn zonen Jesse en Thomas. 
Voor iedere zoon een musical als afscheid van 
de CSV. Je moet maar durven. “Dat het veel 
werk is, vind ik niet erg. Maar wel heel leuk 
om te merken dat ik er steeds beter in word. 
Over mijn laatste musical heb ik twee maan-
den nagedacht ‘tijdens het grasmaaien’, zeg ik 
altijd. Het verhaal, de personages, de muziek 

en de liedjes, alles zat in mijn hoofd. In drie 
dagen heb ik het op papier gezet.”
Toch heeft Mario van de muziek niet zijn be-
roep gemaakt. “Ik was niet goed genoeg”, zo 
zegt hij. De economisch juridische richting 
die hij op de Heao gevolgd had, was een brede 
opleiding die paste bij zijn brede interesse. In 
1984, het jaar van zijn afstuderen, was de wer-
keloosheid in Nederland groot. Uiteindelijk 
vond hij een baantje maar niet waar hij voor 
opgeleid was. Je moest ergens beginnen. In 
de jaren die volgden, kwam dat goed en had 
hij verschillende functies op het gebied van 
procesbegeleiding, ICT en management. En 
kwam hij tot de conclusie dat de meeste men-
sen geen moeite hebben met veranderingen 
maar wel met veranderingen die ze opgelegd 
krijgen. 

Mario de Strandjutter
Sinds 2002 heeft hij zijn eigen bedrijf 
‘Eigenwijswerk’ waarbij hij op zoek gaat naar 
de kracht, naar de eigenheid van een bedrijf. 
Hoe haal je het beste uit mensen binnen een 
organisatie. Het team beter later draaien, dat 
kan Mario goed. “Je hebt elkaar nodig om een 
beter product te leveren. En dan bedoel ik 
geen vage groepsprocessen. Groepsprocessen 
zijn prima maar dan wel met resultaat.”
Hij vindt serendipiteit een woord dat bij hem 
past. “Je kunt op zoek gaan naar iets maar je 
kunt ook iets vinden. Er komt iets op je pad 
en dat neem je mee. Later zie je wel wat en of 
je er iets mee doet.
Je verzamelt, zoals een strandjutter dingen 
vindt en meeneemt, maar dan verzamel je 
kennis, ervaringen, indrukken, alles wat het 
leven je brengt. En wat dat betreft ben ik een 
bevoorrecht mens. Het leven heeft me veel 
moois gegeven.”       R.B.

In de schijnwerper
Mario Verweijen

De Vreelandbode
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Welkom,
Wij gaan het in deze Kinderpost over iets be-
langrijks hebben.... namelijk over jou, en over 
de kinderen in de hele wereld.... ‘Wij’, dat zijn 
de Razende Reporters. Wij hebben een puz-
zel voor jullie gemaakt. Daarover zo meer. Wij 
willen ook iets van jullie weten. Zijn jullie blij 
met je naam? Of zou je liever een andere naam 
willen? Hoe wil je dan heten? Als je schrijft , 
zoals wij, kan je ook een schrijversnaam ne-
men. Kunstenaar en schrijvers doen dat soms. 
Dat heet een ‘pseudoniem’. Gek woord hè. 
Daar gaat je tong van in de krul. Kan jij het 
hardop zeggen? 

Kindernieuws
☛  De Razende Reporters zijn gestart en gaan 

4 maanden lang op zoek naar nieuwtjes uit 
Vreeland. Dus pas maar goed op! Straks 
willen ze jou nog interviewen of fotogra-
feren!

☛  Ben jij al aan het vingerhaken? Er wordt op 
de CSV heel hard gehaakt. Doel: helemaal 
om de school heen haken. Hoeveel wol en 
meter zou dat wel niet zijn? Als het gelukt is 
gaan de reporters het fotograferen!

Mijn naam is....
Een naam is eigenlijk best handig. Daar begint 
alles mee.... anders weet de wereld niet dat je 
bestaat. Er wonen bijna twee miljard kinderen 
op de wereld. Jongens, meisjes, met lang haar 
en kort haar, zonder sproetjes en zonder bril 
en met.... 
Stel je eens voor dat je geen naam hebt. Hoe 
moet jouw moeder je dan roepen? “Meisje met 
het lange haar, kom je eten...? Of ”Jongetje, met 
het blonde haar, stop je wel bij de kruising?” 
Wat is eigenlijk jouw naam?

Het is me een raadsel....
Wie zijn deze Razende Reporters toch? Puz-
zel je mee? Pak je even een rode stift ? Heb je 
‘m al gevonden? Mooi. Vul eerst maar in. En 
weet jij het dan al: welke foto en welk verhaal-
tje horen bij elkaar? Staan de foto’s wel goed? 
Trek met je stift  een rode draad tussen de foto 
en het stukje tekst. Weet je de naam? Zet de 
naam langs de draad, nou ja, langs de lijn... De 
volgende keer lees je de uitslag!

1. Rara wie ben ik?
Mijn schrijvers-
naam is Nienke, ik 
wil later schrijfster 
worden. Ik heb 
thuis konijnen en 
vissen. Mijn favo-
riete feest is Kerst 
omdat je dan alle-
maal samen bent. 
Ik woon tegen-
over een weiland 

en dichtbij een rivier.
In mijn straat is er een kraampje dat ………… 
verkoopt en in mijn straat staan niet veel bomen. 
Mijn hobby’s zijn: tekenen, verhalen verzinnen 
en ze schrijven maar ik hou ook van koken. En 
mijn droomreis is om naar Amerika te gaan. 
En ik speel ook nog een muziek instrument.                                                                                                                                      
En weet je al wie ik ben? Trek dan een lijntje 
naar mijn foto en zet mijn naam erbij!

2. Rara wie ben ik?
Ik ben Nina (dat is mijn schrijversnaam)
Later word ik 
schrijfster
Tekenen en schrij-
ven vind ik leuk
Ik woon op het wa-
ter
Ik heb veel vrien-
dinnen
Ik woon op 
de………..
Ik zit in groep 6
En ik heb een kat
Ik hou van Donald 
Duck

3. Rara wie ben ik?
Ik ben......, ik woon op de....., En ik heb ouders. 

Ik hou van voet-
bal. Mijn beste 
vriend heet..... en 
hij woont op de 
Vliet. Mijn broer 
heet..... Mijn va-
der is cabaretier. 
En mijn moeder 
werkt op kantoor. 
Mijn favoriete 
auto is een Lam-
borghini. Dit was 
mijn verhaal. 

4. Rara wie ben ik?
Mijn schrijversnaam is Josefi en, ik ben 8 jaar, 
ik heb een hond.
Mijn buren hebben 
een kat. Ik woon in de 
straat ......... vlak bij de 
Raadhuislaan.
Mijn vriendin woont in 
Vreeland. Als ik op reis 
ga dan neem ik mee ..... 
als ik daar aan kom dan 
ga ik een fl inke .......... 
maken. Ik word later 
kok. Ik hou van lekker 
eten. Weet je al wie ik 
ben?  (Tipje: let op mijn 
schrijversnaam).

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

De Vreelandbode
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Waar of niet waar?
Er was eens een Zangeres zonder Naam.... Kijk 
onderaan. Het antwoord staat op z’n kop! 

5. Rara wie ben ik?
Dit is niet mijn echte naam 
maar mijn schrijfnaam: 
Sofi e. Ik woon in ........
Daar is het leuk. Ik woon 
tegenover een weiland. 
Ik woon ook in de straat 
waar de huisarts woont. 
En mijn vriendin die ook 
bij de razende reporters 
hoort woont in de Vos-
senlaan. Het dorp waar 
ik woon ligt op de grens 
van de provincies Utrecht 

en Noord-Holland. Mijn straat ligt vlakbij het 
pompstation. De straat heet: …… ja dat kan je 
lekker niet zien.
En o ja, ik ben 8 jaar en mijn naam heeft  5 let-
ters. Hier staan ze door elkaar  R U E A L
Weet je al wie ik ben? 

6. Rara....
* Later word 
ik: uitvinder.
* Mijn schrijf-
naam is  Ri-
chard Plane.
* Mijn moeder 
woont dichtbij 
de molen.
* Mijn ouders 
zijn geschei-
den.
* Ik ben 11 jaar oud.
* Ik hou van: Robots, drones, lego, reizen en 
varen.
..... wie ben ik?

7. Rara wie ben ik?
Ik hou van dieren. En later wordt ik dierenarts.
En ik ben blij met mijn naam. Ik hoef geen an-

dere naam. Ik woon in 
Vreeland en als ik een 
reis mocht maken dan 
zou ik naar amerika 
gaan.  En ik zou mijn 
vader,mijn moeder,en 
mijn zusje lot, en mijn 
neefj es en mijn nichtje 
mee nemen.En dan 
wil ik graag naar het 
vrijheids beeld bMaar 
als ik niet naar ame-
rika kon zou ik naar 
een ander landt gaan.
Weet je mijn naam al?

8. Rara wie ben ik?
Ik heet ....... dat is mijn schijfers naam. Mijn 
ouders heten........en................. mijn moeder 
heeft  8 letters in haar naam.en mijn broer en 
zus heten ........ 
en........ zo he-
ten ze en mijn 
opa heet ... ik 
vind het een 
leuke naam. 
En ik woon op 
de .......ik vind 
het ook gezel-
lig daar.en we 
wonen recht 
voor het maar-
tenplein.en ik 
heb ook nog 
informatie van 
me zelf.later word ik .... omdat ik het leuk vind 
om met kinderen te werken.en als ik klaar ben 
met werken ga ik verhalen schrijven . dat wil ik 
eigelijk doen later. ik weet niet waarom maar 
het lijkt gewoon leuk dat was mijn ..................
ik hoop dat jullie het leuk vonden dit was mijn 
verhaal over mezelf. Dag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
•  juf • Kathleen
• sanne • joeke
• verhaal • jan 
• fl ynn • olaf
waar de zwarte stippen staan daar staat wat 
achter daar van moet je kiezen die bij de punt-
jes horren en het is een puzzel ful het maar 
snel in.

Weetje over naam
Hou jij van weetjes? Lees dan verder!
De Razende Reporters maakten een raadsel 
voor hun naam. Ze hebben het over zichzelf, 
waar ze wonen, hun familie, hun vrienden, een 
veilig huis waar in ze wonen en over hun toe-
komst, over wat ze wel zouden willen worden 
later. Wisten jullie dat dit helemaal niet voor 
alle kinderen vanzelfsprekend is....?

Zonder dat jullie het wisten hadden we het 
eigenlijk over Kinderrechten. De allerbelang-
rijkste zijn: een naam hebben en een nationa-
liteit. Met een naam en een nationaliteit kan 
je naar school en bijvoorbeeld naar de dokter. 
Daarom hebben we ook een paspoort. Nu 
denk je misschien, joepie, we gaan op vakan-
tie. Maar daar staat ook je geboortedatum in 
en je naam. Zodat iedereen in de wereld dat je 
er bent. En wie jij bent! Wil je dat niet.... neem 
dan een bijnaam of een prpfpspseudoniem. 
Wat is die van jou?

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.

De Vreelandbode
Waar! 
Gek hè. En iedereen in Nederland kende haar. Ze 
zong wel 550 liedjes. De bekendste heet Mexico. Ze 
had ook nog een bijnaam: “de Koningin van het Le-
venslied”. Ze heette eigenlijk Mary Servaes.
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:
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  

Het is altijd lente 
in de ogen van 

uw haarconsulente

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

Vrijdag 19 februari ga ik naar de Filipijnen waarvoor ik de 
afgelopen tijd diverse sponsoracties heb gehouden. 
Ik heb al het geld bij elkaar. De reis kun je volgen op mijn 
blog  http://blog.worldmapping.nl/jipwitteveen/. 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij heeft ge-
sponsord! 

Groetjes, Jip Witteveen  

Lezers schrijven  
Vertrek naar de Filipijnen

Om in oude Vreelandbodetermen te spreken; 
Inger is een oer-Vreelandse die na bijna 12 
jaar als import weer terug is gekomen. Ze is 
geboren aan de Jan van Dieststraat en opge-
groeid aan de Vijverlaan. De lagere schooltijd 
in Vreeland was voor Inger helaas niet zorge-
loos omdat zij als jongste, langste en slimste 
meisje van de klas een mikpunt was voor pes-
terijen. In Amsterdam, tijdens en na haar stu-
dies Psychologie en Theologie, ontdekte Inger 
dat ze veel voldoening en energie kreeg van het 
helpen van anderen, en met name minder be-
deelden. Zo was zij onder andere coördinator 
bij de vluchtkerk, een organisatie die uitgepro-
cedeerde asielzoekers onderdak heeft geboden 
in een verlaten kerk. En had ze een advies- en 
onderzoeksbureau die organisaties adviseert 
bij identiteitsvraagstukken. Inger was actief, 
stond midden in het leven, in het bruisende 
Amsterdam en was zelfs bezig met de oprich-
ting van een tweede bedrijf. 
En toen werd het augustus 2014 en kreeg Inger 
een fietsongeluk waarbij zij een ernstige her-
senkneuzing opliep. De tweede helft van 2014 

brengt zij door in het ziekenhuis en daarna 
in een revalidatiecentrum. Aan het ongeluk 
heeft zij prikkelovergevoeligheid overgehou-
den, waardoor haar actieve leven midden in 
Amsterdam een chronische overprikkeling 
veroorzaakt. 
Sinds oktober 2015 woont Inger in één van 
de Diaconiehuisjes aan de Lindengracht. 
Alhoewel ze met gemengde gevoelens uit 
Vreeland is weggegaan, brengt het haar nu 
veel rust en ruimte. Eenzaam vind ze het nog 
wel: “In Vreeland wonen met name gezinnen 
met kinderen of ouderen, zoals mijn ouders. 
Vrijgezelle dertigers wonen hier niet zo veel.” 
De mooie omgeving nodigt uit voor wande-
lingen. Mede daarom denkt Inger na over een 
hondje die haar regelmaat, beweging in de bui-
tenlucht en aanspraak zal geven.
Het fysieke revalideren gaat aardig, maar de 
mentale revalidatie gaat nu pas beginnen. 
Inger geeft aan dat het nog erg moeilijk is om 
afscheid te nemen van de ‘oude’ Inger en de 
‘nieuwe’ te leren kennen, accepteren en lief te 
hebben.                             W.T.

“Op de koffie bij Inger van Nes” 

Aan tafel bij....

Op woensdag 16 maart 2016 doen de kinde-
ren van groep 7 en 8 van CSV Ridderhof mee 
met de landelijke sponsorloop ‘wandelen 
voor water’. In de weken daarvoor gaan zij 
hiervoor  in de buurt en bij familie en vrienden 
geld inzamelen. 

De leerlingen lopen op 16 maart 6 kilometer 
met het gewicht van 6 liter water in hun rug-
zak. Dat is vergelijkbaar met de zware inspan-
ning die kinderen in ontwikkelingslanden da-
gelijks gemiddeld moeten verrichten om ook 
schoon water te kunnen gebruiken, net als 
hun leeftijdgenootjes in Nederland.
Op school krijgen de kinderen deze weken 
gastlessen over de water- en sanitatie-situatie 

in bijvoorbeeld Uganda. Vorig jaar zorgden 
Nederlandse scholieren voor een totaalbedrag 
van 1,1 miljoen euro, waarmee tientallen wa-
tervoorzieningen voor kinderen in Azië en 
Afrika konden worden gerealiseerd.
 
De sponsorloop vindt elk voorjaar plaats in 
de week van de ‘VN Wereld Water Dag’. Er 
is ook een internationale versie, ‘Walking for 
Water’. In Nederland wordt ‘Wandelen voor 
Water’ georganiseerd door onder andere de 
stichtingen Aqua for All en SIMAVI, veelal 
gecoördineerd en ondersteund door lokale 
Rotaryclubs. In de Vechtstreek zijn dat Ro-
taryclub Maarsen-Breukelen, Rotaryclub 
Stichtse Vecht en Rotaryclub Maarssen.

Leerlingen Wandelen voor Water

De Vreelandbode

“Op de koffie bij Inger van Nes” 
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Om maar gelijk met de deur in het Dorpshuis 
te vallen: Klaverjasclub Vreeland ’89 wil het 
aantal leden uitbreiden. En natuurlijk staat 
’89 voor het jaartal waarin de club werd op-
gericht. Op een dinsdagavond – de kaart-
avond in het Vreelandse Dorpshuis – spreken 
we Lucy Versloot, de secretaris, en voorzitter 
Frans Jilesen. Jilesen is – hoe kan het anders 
– de man van Nelly die achter de bar al druk is 
met het zetten van de koffie. 

We treffen Lucy en Frans om 19.30 uur. De 
kaartavond start om 20.00 uur en de leden 
druppelen binnen. De sfeer is vrolijk, gemoe-
delijk én verbonden. De tafels staan klaar, 
inclusief de kaarten en scorebriefjes. Meestal 
zijn alle 32 leden van de partij. Op de vraag 
of de deelnemers allemaal uit Vreeland ko-
men zegt Lucy: “Nee, joh, ze komen overal 
vandaan. We hebben ook leden uit Breukelen, 
Loenen en Loosdrecht.” Dat is opmerkelijk 
omdat genoemde plaatsen zelf ook kaartclubs 
hebben. Frans weet wel waarom mensen 
graag naar Vreeland komen: “Wij spelen niet 
met het mes op tafel en zijn niet fanatiek. Het 
gaat om het spel. Het is hier zo gezellig, dat 
veel leden na afloop – zo rond 23.00 uur -  nog 
een potje gaan 31-tigen. En natuurlijk nemen 
we na de koffie en de thee een borreltje en bit-
terballen, dat hoort erbij.”

Vergrijzing 
In de topjaren had Klaverjasclub ’89 zo’n 42 
leden. Dat er nu een oproep wordt gedaan aan 
geïnteresseerden, komt omdat de vergrijzing 
op de loer ligt. Lucy: “We zijn aan verjonging 
toe. En echt, het is hier super gezellig. Ieder-

een die belangstelling heeft om op zijn Am-
sterdams te klaverjassen kan op dinsdagavond 
een kijkje komen nemen én meespelen. Kun 
je nog niet klaverjassen, dan gaan wij het je 
leren! Wij vertellen je alles over roem halen, 
nat gaan, marsen (alle slagen) halen, seinen 
en kleintje boer. Voor de kosten – 40 euro 
per jaar - hoef je het niet te laten. Het seizoen 
loopt van begin september tot begin mei. En 
op de laatste avond van elke maand houden 
we een loterij, waarbij leuke prijzen zijn te 
winnen. Aan het eind van het seizoen delen 
we een eerste, tweede en derde prijs uit: voor 
de hoogste score, de meeste marsen en voor 
degene die het dichtst bij de gemiddelde score 
heeft gespeeld.”

Het loopt nu tegen 20.00 uur. De spelers zit-
ten klaar. We herkennen flink wat Vreelan-
ders, zoals Henk Griffioen, Jan Verhoef en de 
gebroeders Beukeboom. De kaarten worden 
geschud en het spel kan beginnen! 
Geïnteresseerden kunnen gewoon even bin-
nenlopen op dinsdagavond en/of contact op 
nemen met Lucy Versloot: 06 102 933 51. C.L.

Klaverjasclub ‘89 is aan verjonging toe

Ga mee met de boswachter op wandelexcur-
sie rond de Loenderveense Plas. Hier zijn veel 
bijzondere wintergasten te zien, zoals het non-
netje, de brilduiker en de krooneend.
Wanneer: zondag 21 februari 13.00 uur. 
Waar: Waternet, Bloklaan 5, 
1231 AZ, Loosdrecht, 
Kosten: gratis. Aanmelden is nodig: 
020-6087595. Kijk voor meer informatie 
en excursies rond de Loenderveense Plas 
op www.waternet.nl/loenderveenseplas.

Vogelexcursie rond Loenderveense Plas

Na de algemene ledenvergadering van de 
Historische Kring Loenen zal een lezing ge-
houden worden over de nieuwe buitenplaats 
Ruygenhof in Loenen. De eigenaren, Hans van 
der Wind en Simonet Koekkoek, zullen vertel-
len hoe hun droom werkelijkheid werd en wat 
er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen 
van een nieuwe buitenplaats, Juliette Jonker 

zal vertellen over de historische buitenplaats 
Ruygenhof die hier ooit gestaan heeft en in 
1836 is gesloopt. 

Donderdag 11 maart, Dorpshuis Vreeland, 
aanvang ALV : 19.30 uur, aanvang lezing; 
20.30 uur. Toegang voor leden gratis, niet-
leden betalen € 2,50 incl. koffie.

Lezing buitenplaats Ruygenhof

De Vreelandbode

Op 24 maart, ‘witte donderdag’, kunt u meekij-
ken met de live uitgezonden televisieversie van 
‘The Passion’ in De Til, naast de Grote kerk. 
Vanaf 20.15 uur bent u allen van harte welkom 
om deze bijzondere TV uitzending, die begint 
om 20.30 uur, mee te kijken op groot scherm.
Op een vernieuwende manier wordt met tekst 

en liederen uitgelegd wat de betekenis van Pa-
sen is aan ieder, gelovig of niet. Kom kijken en 
beleef met elkaar het paasverhaal en het verhaal 
van Jezus in zijn laatste uren. Met Ellen ten 
Damme als Maria en Martijn Fischer als Jezus. 
Voor meer informatie over The Passion: 
www.thepassion.nl.

Uitzending The Passion



In december gaf Maarten Verhoeven het 
stokje door aan Gerdjan Rapati (69). Maar om-
dat Connie Lohuis, de vaste schrijfster van de 
rubriek Dorpsgenoten, ook de levenspartner 
van Gerdjan is, leek het voor deze keer beter 
iemand anders uit de redactie dit interview te 
laten doen. 

Hol van de Leeuw
Het is vrijdagmiddag wanneer ik mijn fiets par-
keer bij het huis aan de Nigtevechtseweg. Het 
voelt toch een beetje als in het hol van de leeuw: 
als amateurtje een interview afnemen thuis bij 
twee professionele tekstschrijvers. Nog voor-
dat ik de voordeur heb bereikt, zwaait die al 
open en word ik hartelijk begroet door de be-
woners Gerdjan en Connie. Die fiets blijkt een 
goede keuze want de wijn staat al klaar en ook 
de borrelhappen verschijnen op de lange tafel 
vanwaar je spectaculair uitkijkt op de lande-
rijen achter het huis. Alle schroom is op slag 
verdwenen, zo ook Connie die zich tactisch te-
rugtrekt in het kantoortje naast het huis.

Amsterdam
Gerdjan Rapati, dat klinkt als een ware fusie 
van een oer-Hollandse voornaam met een toch 
wel exotische achternaam? “Bij mijn weten ben 
ik heel Hollands. Mijn opa was cacaohandelaar 
en mijn vader valuta-arbitrageant. Beiden in 
Amsterdam, de stad waar ik ook ben opge-
groeid. Mijn neef is wel aan het uitzoeken waar 
de naam Rapati oorspronkelijk vandaan komt, 
mogelijk uit Litouwen begreep ik. Zelf ben ik 
daar nooit zo mee bezig geweest.” Gerdjan ver-
telt dit zonder een spoortje Amsterdamse tong-
val. “Nee, dat mocht niet in een keurig mid-
denstandsgezin zoals dat van ons.” Als oudste 
van het gezin met nog een broer en twee zusjes 
leerde hij al vroeg dat anderen belangrijker zijn 
dan jijzelf. “Ik heb denk ik daarom nooit goed 
geleerd om voor mezelf op te komen.” Gerdjan 
fietste iedere dag van Amsterdam Oost naar 
Zuid. Eerst naar de lagere school en al op 
11-jarige leeftijd naar het gymnasium van het 
St-Ignatiuscollege. Zo maak je geen vriendjes 
in je buurt. In zijn vrije tijd zong hij in het jon-
genskoor. “Dat hoorde gewoon bij mijn opvoe-
ding, maar volgens mij had ik helemaal geen 
talent of zo.” Slim was hij duidelijk wel - op de 
lagere school moeiteloos het beste jongentje 
van de klas - maar naar eigen zeggen toen ook 
lui. “Uiteindelijk ben ik twee keer blijven zit-
ten op het gym en na twee keer het eerste jaar 
Rechtenstudie gestopt. Het paste toch niet zo 
bij me.”  

Naar het Zuiden en terug
Na zijn dienstplicht ging Gerdjan in de com-
municatie en marketing. Philips zag het wel met 
hem zitten en in 1967 verliet hij Amsterdam 
om in Eindhoven op kamers te gaan. Naast 

zijn werk volgde hij de avondopleiding tot 
industrieel productontwerper. Inmiddels had 
hij zijn eerste vrouw ontmoet waarmee hij 
twee dochters, Mijke (nu 40) en Eefje (nu 37) 
kreeg. Van Eindhoven verhuisde het gezin naar 
Baarlo, onder Venlo, waar ze 16 jaar hebben ge-
woond. Het klikte niet echt in zijn nieuwe baan 
bij Leolux, maar bij Stork in Boxmeer voelde 
hij zich als hoofd communicatie heel senang 
in het positieve, vrije ondernemersklimaat 
dat daar heerste. De reistijd van Baarlo naar 
Boxmeer nam hij voor lief. Uiteindelijk werd 
hij gevraagd om de concerncommunicatie op 
het hoofdkantoor van Stork in Naarden op zich 
te nemen. Dat leek mooi maar toen hij er een-
maal zat, werd duidelijk dat ze eigenlijk hele-
maal niet wilden communiceren. Uiteindelijk 
gingen Stork en Gerdjan in 1996 uit elkaar. Hij 
is dan 50 jaar en zijn huwelijk is gestrand. Er 
breekt een zware tijd aan en hij is hard op zoek 
naar een verdere toekomst. Vanuit zijn nieu-
we woonplaats Hilversum bouwt hij die weer 
op. “Ik kwam er achter dat ik nog steeds een 
hele goeie tekstschrijver was.” Vanuit het Gooi 
kwam ook zijn geboortestad Amsterdam weer 
in beeld waar Gerdjan zich weer aansloot bij 
een zangkoor.

Chillen bij het Koor
“Chillen deden we in mijn jeugd nog niet. 
Omdat ik als katholiek toch naar de kerk 
moest, vond ik het leuker om daar dan ook 
wat te doen te hebben. En nog altijd zing ik 
in een koor.” Met zijn eerdere uitspraak dat 
hij niet echt talent heeft voor zingen doet 
Gerdjan zich wellicht tekort. Zijn koor, de 
KCOV (Koninklijke Christelijke Oratorium 
Vereniging) Amsterdam,  treedt twee keer per 
jaar op in het Concertgebouw, bijgestaan door 
professionele orkesten en solisten. Het koort 
telt op dit moment ruim honderd leden en 
Connie zingt ook mee. “Ik steek er als voorzit-
ter heel wat tijd in, maar het is heerlijk om te 
kunnen zorgen dat zoveel mensen onbezorgd 
kunnen zingen én dat we zoveel mensen kun-
nen laten genieten van mooie muziek. Dat het 
koor christelijke wortels heeft - en ook veel van 
de muziek die we zingen – heeft niet met mijn 
levensovertuiging te maken: ik zie de kerk vrij-

door Pauline van der Hoeden

Gerdjan Rapati

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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Op vrijdagavond 19 februari draait de film Bon 
Dieu!, geregisseerd geregisseerd door Philippe 
de Chauveron.
De film gaat over twee conservatieve ouders 
die hopen dat een van hun vier dochters met 
een brave katholieke jongen trouwt. Het was 
echter even slikken toen de eerste dochter 
met een moslim, de tweede met een Jood en 
de derde met een Chinees trouwde. Alle hoop 

is nu gevestigd op de jongste dochter. Hun 
droom lijkt werkelijkheid te worden wanneer 
ze vernemen dat ze een brave katholieke 
jongen heeft ontmoet.
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.www.vechtenangstelkerk.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

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Het knotsgezellige jaar is nu echt voorbij! Na de ge-
slaagde vrijwilligersavond heeeel veel complimen-
ten voor het bestuur van 750. Nu moeten we weer 
wennen aan terug bij af en ons zelf gaan vermaken.
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wel nooit meer van binnen, en ik geloof ook 
niet in een hiernamaals. Je moet zorgen dat je 
hier een goed mens bent. Dat probeer ik ook 
door te geven aan mijn kinderen en kleinkin-
deren: leef vooral in het Nu!”

Strakblauw in Vreeland
Wie op de site van de Vreelandbode zoekt op de 
naam Gerdjan Rapati krijgt een lange lijst aan 
vermeldingen. Vaak samen met zijn Connie in 
verband met het koor maar ook apart als me-
dewerker van de Vreelandbode. Extra bijzon-
der is het stuk op pagina 7 van februari 2009 
(Vreelandbode nr 11).  Hierin valt te lezen 
hoe Gerdjan in 2003 in Vreeland, via gemeen-
schappelijke vriendin Annemart, kennismaakt 
met zijn Connie in het Dorphuis. Een aanra-
der om nog eens over te lezen want ze blijken 
opzienbarend veel overeenkomsten te hebben. 
Niet gek dus dat ze snel zijn gaan samenwonen. 
Eerst in Hilversum maar al in 2004 verbouwen 
ze deze woning op de Nigtevechtseweg gron-

dig tot hun eigen stek. Samen begonnen ze 
ook het tekstbureau ‘Strakblauw’. “Die naam 
verzonnen we op het strand, de lucht was 
strakblauw en zo was de naam geboren.” Het 
schrijversduo kan elkaar goed versterken door 
de verschillende contacten die zij hebben voor 
diverse opdrachten die zowel zakelijk als parti-
culier kunnen zijn. “Wat ik met Vreeland heb? 
Dat heb ik opgeschreven in het Vreelandboek 
van Driessen, een hele leuke en bijzondere op-
dracht.” Gerdjan heeft van zijn dochter Eefje 
een kleinzoon Pim die eens in de twee weken 
bij opa een dagje komt spelen. “Het is heerlijk 
dat Amsterdam zo dichtbij is, zeker omdat 
mijn beide kinderen er wonen. Maar dat je die 
drukte vanuit hier op kunt zoeken wanneer je 
wilt, is nog fijner. Vreeland is nu mijn thuis met 
de mooie brug, de vele dorpsfeesten en de ver-
broedering. Ik hoop hier nog heel lang te kun-
nen blijven wonen.”

Gerdjan geeft het stokje door 
aan Hiske Hendriks. 

Op 11 februari organiseerde De Nederlanden 
voor de vierde keer op rij een dorpsdiner. Alle 
inwoners van Vreeland waren van harte wel-
kom om voor een dorpstarief te komen dine-
ren. Zo’n 70 Vreelandse gasten hadden met dit 
dorpsdiner een primeur want slechts een paar 
dagen eerder opende De Nederlanden hun 
nieuw ingerichte restaurant. De avond was 
een groot succes. 

Dorpsdiner De Nederlanden

De Vreelandbode

Het is 2016. Een jaargetal dat door vier 
deelbaar is en geen eeuwgetal is en dus hebben 
we deze maand een schrikkeldag; 29 februari. 
Die extra dag heeft van alles te maken met de 
Hemel boven Vreeland. De tijd die de Aarde
nodig heeft om precies een rondje om de zon 
te draaien bedraagt gemiddeld 365 dagen, 5 
uren, 48 minuten en 45 seconden. Zouden we 
ons dus niets aantrekken van die kleine zes 
uur extra en ieder jaar 365 dagen laten duren, 
dan vieren we na vier jaar oud-en-nieuw bijna 
een dag te vroeg. Dat klinkt niet zo bijzonder, 
maar na een goede 600 jaar valt dan de zomer 
in de typische wintermaanden en is de kans 
op een Elfstedentocht het grootst in juli. Kerst 
vieren we bij +25° C. Daarom hebben we dus 
iedere vier jaar een schrikkeldag. Dit levert een 
gemiddeld jaar op van 365 dagen en 6 uur.
Echter, omdat een jaar in feite 11 minuten 
en 15 seconden korter duurt, zorgt die extra 
schrikkeldag er wel voor dat we na 128 jaar 
een dag te veel op de teller hebben staan. 
De schrikkeldag levert, als het ware, een 
overcorrectie op. We moeten dus af en toe een 
schrikkeldag overslaan om in de pas te blijven 

lopen. In onze jaartelling lossen we dat op, 
door alleen eeuwjaren die deelbaar zijn door 
400 als schrikkeljaar te behouden (zoals 2000, 
maar niet 1800, 1900 en 2100). Op die manier 
corrigeren we iedere 400 jaar de drie dagen die 
door de overcorrectie erbij dreigen te komen.
Echter, 3 x 128 is weer niet precies 400 jaar 
... en dus zijn er meer correcties nodig. De 
eerstvolgende correctie op de correctie is 
gepland in het jaar 4905. In dat jaar (niet 
deelbaar door 4) zal er toch een 29ste februari 
zijn. De volgende extra correctie is gepland 
voor het jaar 8228. Dat is echter al een 
schrikkeljaar en krijgt dus, jawel, een 30ste 
februari. Op 29 februari kun je ook andere 
zaken doen, dan je afvragen waar de tijd blijft. 
Bij mooi weer kun je ‘s avonds Jupiter in het 
Oosten zien schitteren, Venus is kort voor 
zonsopgang te zien en je kunt ook Saturnus 
aan de ochtendhemel zien staan. Mocht je 
nog op de korte termijn vakantieplannen 
hebben: op 9 maart is in Indonesië (Sumatra 
en Sulawesi) en op de Stille Oceaan een totale 
zonsverduistering zichtbaar met een maximale 
duur van net iets meer dan 4 minuten.       H.L.

Hemel boven Vreeland

Filmhuis Loenen



Iedere dag broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

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

14 februari 2016

Marlies Cordia

Arthur Umbgrove; ‘Paradise Village’.
Een vader en zijn zoontje op reis door de 
Verenigde Staten. In een open Ford Mustang.
Dat klinkt als een romantische film, maar dat 
is het helemaal niet. De vader, een echte work- 
aholic, is op de vlucht geslagen nadat mede 
door zijn schuld de bank geklapt is, waar hij 
voorzitter van de Raad van Bestuur was, aan-
genomen om de bank op te stoten in de vaart 
der volkeren. En nu moest die bank door de 
overheid gered worden. Hij is zich van geen 
kwaad bewust, “een financiële crisis is een na-
tuurverschijnsel”. Dat hij nu het mikpunt is 
van alle verontwaardiging, de pers in de bosjes 
op de loer ligt, hij vindt het  zwaar onverdiend. 
Wat heeft hij toch zijn best gedaan, en keihard 
gewerkt! Geregeld wendt de vader zich in het 
boek tot de lezer die vast en zeker ook allemaal 
verkeerde beelden van bankiers heeft, als een 
partijtje vuile graaiers. Als lezer krijg je dan zin 
hem op zijn neus te meppen.
Omdat de situatie thuis inmiddels niet meer 
vol te houden is, is hij nu gevlucht met zijn 
zoontje. Hij kent Thomas, zijn zoon van elf, 
eigenlijk helemaal niet. Hij was amper thuis 
om hem te zien en hij ergerde zich eigenlijk al-
leen maar aan de jongen die iets ADHDachtigs 
heeft, geen enkele ambitie lijkt te hebben en 
leeft in een droomwereld met een eigen logica 
en dwangmatige gedachtegangen.  Thomas 
komt geregeld in het boek aan het woord, zodat 
je zijn springerige manier van denken ervaart: 
“Er is altijd evenveel slimheid in de wereld, 

maar het is steeds 
anders verdeeld.  Ik 
kan bijvoorbeeld 
niet zo goed reke-
nen, omdat er niet 
zoveel rekenslim-
heid over was. Toen 
bedacht ik dat ik 
misschien zoveel 
fantasie heb omdat 
er net iemand dood 
gegaan was die heel veel fantasie had. En weet je 
wat ik ontdekte? Op de dag dat ik geboren werd 
ging Astrid Lindgren dood!”
Je begrijpt hoe hij in zijn verhalen leeft en dat 
dat botst met zijn vader, van wie hij heel veel 
houdt. Als het tweetal in steeds vreemdere si-
tuaties terecht komt en met steeds weer andere, 
nogal eigenaardige types, groeien de twee lang-
zaam naar elkaar toe. De vader gaat steeds meer 
van zijn zoon begrijpen, hoe deze soms hém in 
bescherming neemt en hij accepteert het zelfs 
dat Thomas op een gegeven moment nogal 
radicaal ingrijpt. Het eind van het boek had 
natuurlijk heel voorspelbaar en honingzoet 
kunnen worden, maar dat is het helemaal niet. 
Omdat de schrijver precies op de goede plek-
ken stukken van het verhaal weglaat, blijf je met 
losse einden zitten, die je nog meer verbindt 
met de hoofdpersonen. En met een gevoel dat 
het vast misschien nog goed gaat komen, met 
Thomas en die eerst zo arrogante vader.

Door het bewaarnummer van januari is wat 
nieuws uitgesteld, maar daardoor niet min-
der relevant! Zoals deze kerstlunch, die door 
een aantal buurtbewoners voor elf ouderen in 
Vreeland is georganiseerd. De gasten hebben 
genoten van een heerlijke lunch, het kerst-
verhaal, de (door een bekende Vreelandse 
sopraan) gezongen kerstliederen maar vooral 
van de aandacht die soms wat minder is als je 
ouder bent. Kijk; dat is óók Vreeland!

Buurtlunch

Aan de oproep, enkele maanden geleden, om 
u aan te melden voor de Vreeland buurt-app 
is massaal gehoor gegeven. “Er zijn nu onge-
veer 150 aangemelde personen, verdeeld in 
vijf wijken. De mensen weten precies welke 
straten in hun wijk zitten want ik heb als pro-
fielfoto de straatnamen neergezet, zodat ie-
dereen weet wie er bij hun buurt hoort,” aldus 
initiatiefneemster Kim Verhoef.  
De buurt app is een nieuw fenomeen dat 
overal in Nederland de kop opsteekt. Mocht 
iemand iets verdachts signaleren in de omge-
ving dan kan dat heel snel en gemakkelijk op 
de app worden gezet, zodat in één keer veel 
mensen bereikt en alert gemaakt worden. 
Steeds meer wijken in Nederland krijgen een 
WhatsApp buurtpreventiebord bij de ingang. 
Burgemeester Witteman onthulde begin fe-
bruari het eerste bord in Stichtse Vecht, in de 
wijk Duivenkamp in Maarssenbroek. “Mede 

initiatiefneemster Susanne van Ede en ik 
zijn ook druk met de gemeente om bij elke 
ingang van Vreeland een bord te plaatsen. 
Naar verwachting gebeurt dit eind februari. 
Ook worden er Buurt-app stickers verstrekt”, 
vertelt Kim. Heeft de app al zijn werk gedaan? 
Kim: “De groep is al regelmatig bij verdachte 
situaties en inbraken gebruikt. Alles wat in 
een wijk gedeeld wordt delen wij ook met de 
andere groepen, zodat iedereen op de hoogte 
blijft van wat er gebeurt. Iedereen kan zich 
voor deze gratis ‘service’ aanmelden bij Kim 
of Susanne via Facebook. 

Buurt App doet zijn werk

De Vreelandbode



Zaterdag 7 mei (de dag voor moederdag!) is 
de Kunst- en boekenmarkt op de Kerkbrink 
in Breukelen.
De markt duurt van 10-16 uur en is gratis toe-

gankelijk voor de bezoekers. Wilt u zelf met 
een kraam staan? Dat kan, een kraam van 4 
x 1 meter kost € 45,-. Meer info: www.koos-
beemsterboer.nl, tel: 06-16138018. 

Op deze oude foto uit 1912 kijken we vanuit 
de Breedstraat naar de Raadhuislaan. De straat 
is nog niet verhard maar van zand en de mu-
ziektent stond er toen nog niet. Deze zou pas 
in 1940 verplaatst worden van de oude loca-
tie naast De Nederlanden (hoek Spoorlaan) 
naar de huidige plek boven het water aan de 
Lindengracht hoek Raadhuislaan. Het hoge 
ronde ‘ding’ rechts van de weg was de dorps-
pomp. 

Troebel en stinkend water
Tot 1928 was er geen waterleiding in Vreeland 
en gebruikten mensen water uit de Vecht of 
regenwater om schoon te maken en pompten 
hun emmertjes water om te drinken of koken 
bij de dorpspomp. In de 19de eeuw moest dit 
water ook nog gekookt worden, omdat het 
water dat naar boven werd gehaald ondiep 
grondwater was. Als er in de buurt een mest-
vaalt of een gedeeld secreet was (wc) dan was 
de waterkwaliteit twijfelachtig. Nou ja, men 
was aan een beetje riekend of troebel water en 
darmen die van slag waren wel gewend in die 
tijd. Deze wat laconieke houding veranderde 
met de komst van cholera, een besmettelijke, 
vaak dodelijke, ziekte, ook wel bekend als ‘azi-
atische braakloop’. De link tussen drinkwater, 
armoede, ondervoeding en hygiëne en de uit-

braak van diverse cholera epidemieën werd 
na enige tijd gelegd en hoewel het drinkwater 
geen directe choleraveroorzaker was, werd 
toch gezocht naar manieren om aan schoner 
drinkwater te komen.  Vanaf het einde van 
de 19de eeuw werden de oude waterpompen 
vervangen door Nortonpompen die water uit 
dieper gelegen grondlagen tot wel 70 meter 
diep konden oppompen, wat niet of minder 
vervuild was. Toch bleef de waterkwaliteit zeer 
variabel en vaak niet goed.

Aansluiting op drinkwaternet
Pas in 1925 werd de Stichting  Drinkwaterlei-
ding Noord-West Utrecht opgericht (in 
Amsterdam was al in 1853 een waterlei-
ding aangelegd!). Drie jaar later werden een 
pompstation in Loosdrecht en de watertoren 
in Breukelen opgeleverd, zodat vanaf 1928 
de 20 deelnemende gemeentes, waaronder 
Vreeland, van betrouwbaar drinkwater kon-
den worden voorzien. Vreeland werd toen 
aangesloten op het hoofdleidingnet. Pas hal-
verwege de jaren ’60 waren ook alle huizen van 
waterleiding voorzien. Toen waren de dorps-
pompen echt overbodig geworden en werden 
ze afgebroken.  Naast de plek van de toenma-
lige pomp staat nu de glasbak.   
                 J.J.

Vreeland vroeger...

De dorpspomp

...en nu

Oproep deelname kunstmarkt Breukelen
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Vier op de tien Nederlanders voelen zich in het donkere
 jaargetijde minder gelukkig dan in de zomermaanden. 
Op internet zijn verschillende tips te vinden hoe men de 
herfstdip en de winterblues  kan bestrijden. Maar soms is 
er meer nodig om negatieve gevoelens te overwinnen.  
Dan zijn wij er voor u.

Wij helpen u graag  verder bij het realiseren 
van al uw persoonlijke doelen.

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

De Vreelandbode

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Coll. W. Mooij

www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland
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Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Op maandag 25 januari vond in het Dorpshuis 
het STERRENcafé plaats;  de eerste brain-
stormavond voor een blijvend STERREN van 
Vreeland programma. Het blijkt namelijk dat 
veel mensen met heimwee terug kijken naar 
de activiteiten rond kunst en cultuur, die de 
afgelopen zomer plaatsvonden in het dorp. Er 
lijkt voldoende draagvlak om dit initiatief een 
blijvend karakter te geven. 
Voor de bijeenkomst op deze avond was een 
oproep gedaan om met elkaar te bedenken 
waar behoeft e aan is voor een blijvend aan-
bod op het gebied van kunst en cultuur in ons 
dorp. In het Dorpshuis hielden ruim 30 per-
sonen zich bezig met de vragen;

• Wat betekent het dorpse leven voor jou?
• Wat is bijzonder aan de Sterren van Vreeland?
•  En welke ideeën heb je voor de voortzetting 

van het programma?
Aan de hand van een aantal STERREN thema’s 
zoals: tentoonstellingen, workshops, fi lms, 
kunst en lezingen werden ideeën aangebracht 
en besproken. En er was ruimte voor nieuwe 
thema’s. Er bleek veel animo voor nieuwe 
bruisende plannen voor de toekomst. Het vol-
gende STERRENcafe om hier wat concretere 
vormen aan te geven is op donderdag 3 maart 
om 20.00 uur in het Dorpshuis. Iedereen met 
wensen of ideeën voor kunst en cultuur in 
Vreeland is welkom.               J.S.

De Sterren van Vreeland gaan door...

16 februari 2016 De Vreelandbode

Fort Pondarosa vormde het unieke decor voor 
de musical Robin Hood in Freeland Wood 
en was jarenlang een bijzonder ‘kasteel’ in de 
weilanden van de Dorssewaardpolder. Helaas 
moet het fort gesloopt worden. Dit gaat ge-
beuren tijdens het weekend van NL Doet (11 
en 12 maart, vrijdag vanaf twee uur en zater-
dag vanaf half 10 ‘s ochtends). Er zijn zoveel 
mogelijk vrijwilligers nodig om te  helpen met 
schroefmachines. Komt allen!

Afbraak fort Pondarosa

Deze vrolijke foto van de nieuwjaarsduik 
op 1 januari willen we u niet onthouden, al 
is het een beetje oud nieuws omdat er in het 
bewaarexemplaar van januari geen nieuws 
stond. De duik was weer een groot succes. 
Dit jaar waren de omstandigheden vanwege 

de warme winter en het mooie weer rela-
tief gunstig voor de ruim 30 springers. Zo’n 
150 mensen genoten mee aan de kant, ver-
warmd door erwtensoep, warme chocomel 
en glühwein die door de Dorpsraad en IJsclub 
Voorwaarts werden verzorgd.

Brrrr, wat koud!

Na een koude nacht met 8 graden vorst, koesteren de ooievaars 
zich in de vroege ochtendzon. Terug op het nest aan de Bergse-
weg, want het voorjaar komt eraan.


