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De lente is begonnen en overal in Vreeland bloeien de sneeuwklok-

jes en narcissen. Een nieuwe lente, een nieuw begin lijkt ook voor de 

woningmarkt te gelden: in dit nummer interviews met jonge twin-

tigers en dertigers die de afgelopen maanden hier een huis hebben 

gekocht. Een stuk serieuzer zijn de verhalen over de vluchtelingen 

die in Vreeland gehuisvest zijn en de ervaringen van de Vreelanders 

Wilma en Lex Werkheim die bij de vluchtelingenopvang in Lesbos 

gewerkt hebben. In de verschillende rubrieken komen ook andere 

dorpsgenoten aan het woord, zoals Hiske Hendriks, Jaap Jan Prik-

ken, Lodewijk van Monsjou en Astrid Verhoef. Samen met de vaste 

rubrieken, nieuwtjes en leuke dingen om te doen weer een lekker 

vol nummer met hopelijk veel leesplezier!                 De redactie.

Op 3 maart vond het tweede STERRENCafé 

plaats; een avond waar iedereen met plan-

nen voor een rijk cultureel en creatief leven in 

Vreeland welkom was om over concrete stap-

pen te praten, naar aanleiding van de plan-

nen die een maand eerder tijdens het eerste 

STERRENCafé waren gelanceerd. Beleef het 

mee: “Op een metersgrote poster met een 

blauwe geschilderde rivier de Vecht zijn de 

eerste STERREN initiatieven als bakens voor 

2016 ingetekend. Een paar favorieten van 

vorig jaar zijn al terug te zien, zoals de Grote 

Buiten Schilder- en Tekendag op zaterdag 11 

juni en het Klinkers & Klanken weekend met 

Floating Dinner, Brug- en Tuinconcert op 25 

en 26 juni. De oogst van eerdere ideeën hangt 

verspreid door de zaal. In dit STERRENCafé 

werken kleine groepjes aan zelf gekozen on-

derdelen van het programma. Veel sterren 

kregen bijvoorbeeld  Lezingen in de vorm 

van ‘Wat bezielt ze’;  Exposities; Gluren bij de 

buren;  Filmclub;  Vecht ontdekken via plat-

bodems;  Wanderlust. In de uitwerking is dit 

maal veel aandacht voor de doelgroep oude-

ren. Nieuwe initiatieven zijn ook zichtbaar. 

Ze beginnen nu in het klein om straks uit te 

breiden als mogelijk  terugkerende activiteiten 

in een voortstromende rivier.”

STERREN voorzitter Anne-Marie Voorhoeve 

vertelt: “Het is fijn de betrokkenheid in het dorp 

te ervaren. We zien voor ons een STERREN 

ritme van activiteiten, als een hartslag in het 

Dorpshuis. Met culturele activiteiten, expo-

sities, en ook steun aan andere artistieke acti-

viteiten in Vreeland. Want het bruist van het 

talent in ons dorp. Dus kom vooral kijken, en 

ook meedoen. Ben je nog niet zo zeker van je 

talent? Er komen ook weer workshops - van 

tekenen tot verhalen vertellen. Met STERREN 

Cafés om talenten te ontdekken.  En... de mini 

STERREN EVAB Expo in het Dorpshuis staat 

al op de rol!” Benieuwd of zin om mee te doen? 

Op donderdag 14 april is er weer STERREN 

Café in het Dorpshuis, Hart van de STERREN, 

met bovendien de eerste workshop ’Talent ge-

zien’! Informatie & opgeven: info@sterren-

vanvreeland.nl.

STERREN te Water programma mei:
- Vrouwe Cornelia en Lodewijk van Monsjou 

woensdag 18 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur.

- Exempel woensdag 25 mei met Reinko Abels 

en Peter Nagtegaal (programma volgt). 

Op zijn schip Vrouwe Cornelia wil Lodewijk 

van Monsjou een STERREN bijdrage geven 

met een rondvaart op 18 mei waarin hij er-

varingen en kennis deelt over dit prachtige 

schip, de  Vecht en een aantal buitenplaatsen. 

Lodewijk: “Samen met Hans Bots geven we in 

eerste instantie de oudere Vreelanders (65+) 

de gelegenheid. De boottocht met catering 

zal voor hen gratis zijn”. Hans vult aan: “Ik 

zal mijn medewerking verlenen door bijvoor-

beeld Vreelanders te bezoeken en te horen wat 

ze nodig hebben om deel te kunnen nemen. 

Moeten we ze ophalen? Hebben ze andere 

wensen? Per boot kunnen er tot 20 passagiers 

mee. Welke verhalen zullen we vooral delen?”

Vertrek voor Duinkerken tegenover Huize 

Schoonoord. De tocht gaat richting Maarssen 

en terug. Opgeven bij Hans Bots telefoon: 0294 

- 23 22 11; hansbots@mac.com. 
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De Algemene Ledenvergadering vindt op 31 maart plaats. Dan kan 

iedereen uit het dorp met ons in discussie over wat er allemaal 

in ons dorp gebeurt of te gebeuren staat. En dat is heel wat: Wat 

gebeurt er met het brugwachtershuisje? Met het Sperwerveld en 

het Spookhuisje? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren met het CSV-

terrein en blijft de EVAB nog lang leeg staan of zijn daar ook al 

plannen voor? Trouwens: hoe zit het nu precies met Greif en komt 

dat aquaduct bij de N201 er nog eens van? Het aanzicht van ons 

dorp komt ook aan de orde.  Zowel wat de gemeente eraan wil doen 

als gevolg van de schouw als wat we zelf kunnen oppakken omdat 

we niet zo lang willen wachten (het aanzicht van Vreeland: zie el-

ders in dit nummer van de Vreelandbode).  Lees verder op pagina 3

ALV Dorpsraad

Vluchtelingen stuiten op bureaucratie
Dat er een mondiale vluchtelingencrisis 

heerst is evident. Ook in Vreeland zijn enkele 

gezinnen uit de getroebleerde gebieden neer-

gestreken. Namens vrijwilligersorganisatie 

Stichting Welzijn is dorpsbewoner Sander de 

Heer een van de trajectbegeleiders die deze 

gezinnen lokaal met raad en daad bijstaat. 

“Het is frustrerend waar je daarbij tegen aan 

loopt. De bureaucratie werkt ongelooflijk 

traag waardoor gezinnen echt in nood ko-

men”, zo zegt hij in een vraaggesprek met de 

Vreelandbode.

Sander, in het dagelijkse leven (stem-)acteur 

en kunstenaar, was al jaren passief  betrok-

ken bij het vluchtelingenprobleem maar be-

sloot eind vorig jaar de handen actief uit de 

mouwen te steken. Na een korte voorberei-

ding kon hij eind november aan de slag met 

de komst van het Syrische gezin Almadfaa-

Alhammoud (vader, moeder en twee zoon-

tjes) uit het door IS belegerde Raqqa, in 

Vreeland. Met lege handen arriveerden zij in 

een leeg huis en moest hun leven hier opge-

bouwd worden.           Lees verder op pagina 3

STERRENCafé Programma -
sprankelende ideeën en talenten                               

Paaseieren zoeken
Tweede Paasdag, maandag 28 maart om 11.00 uur, 

is het weer feest! Paaseieren zoeken in de boomgaard 

van de VIV, u aangeboden door de Vreelandse 

Bedrijfsvereniging. Met koffie voor de ouders!
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Vechtzooitjes
Geboren op 29 februari: Lieve, dochter van 

ons redactielid Kiki Molewijk en haar man 

Niels.

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
31 mrt  Jaarvergadering Dorpsraad 20.00u.  

19 mrt  Opschoondag 14 uur Muziektent

19 mrt Oud papier ophalen

19 mrt  Galaconcert MV De Vecht

26 mrt en

9 april Potgrondverkoop Boslaan 11

28 mrt  Paaseieren zoeken

9 april Eat & Meet 

14 april  STERRENCafé Dorpshuis

17 april Vlooienmarkt Sperwerveld

22 april Musical Ronja de roversdochter

27 april  Koningsdag

30 april  Requiem Mozart Amsterdam

4 mei Dodenherdenking

Binnenkort ga ik Vreeland verlaten. 51 

jaar heb ik in het Oude Tolhuis gewoond. 

Velen van mijn dorpsgenoten heb ik ge-

regeld ontmoet en gesproken. Ik nodig 

jullie bij deze uit met mij ten afscheid een 

glaasje bisschopswijn (of zo) te drinken op 

Spoorlaan 58, op zaterdagmiddag 9 april 

tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Stel je een 

soort koek en zopie voor, binnen of buiten. 

Velen van jullie hoop ik in mijn nieuwe 

dorp Kortenhoef tegen te komen. 

Ik verhuis op 15 april.            Annet Kessler

PS: Zoals jullie weten is er weinig parkeer-

ruimte hier.

Lezers schrijven  

Uitnodiging aan mijn dorpsgenoten

2 maart 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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Wegens succes herhaald: Eat & Meet! Genie-

ten van een 3-gangen diner, maar iedere gang 

in een ander huis in Vreeland. Wanneer? Za-

terdag 9 april 2016. Nieuwkomer in Vreeland? 

Of bent u een echte oer-Vreelander? Leuk om 

dorpsgenoten te leren kennen, nieuwe of be-

kende gezichten te treffen en bovenal te genie-

ten van een gezellige avond!

Het werkt als volgt: inschrijven gaat per kop-

pel. Ieder koppel is verantwoordelijk voor het 

voorbereiden en serveren van 1 gang voor 6 

personen, tijdens die gang ontvangen jullie 2 

andere koppels in je huis. De andere 2 gangen 

gaan jullie op bezoek bij dorpsgenoten. Iedere 

gang duurt 1 uur, waarna de koppels rouleren, 

dus bij iedere gang heb je andere tafelgenoten. 

Na het diner verzamelen we op 1 locatie voor 

de afsluiter. Vooraf horen jullie welke gang 

jullie te bereiden hebben (voor-, hoofd- of 

nagerecht). Let op: het is geen haute cuisine, 

maar gewoon een lekkere maaltijd, niet te 

moeilijk en wat vooraf al klaar staat en op het 

laatste moment alleen nog afgemaakt of op-

gewarmd hoeft te worden. Op de avond zelf 

worden de enveloppen uitgedeeld en krijgt 

ieder koppel te weten bij wie ze voor de vol-

gende gang verwacht worden. Er kan eventu-

eel ook individueel ingeschreven worden, die 

inschrijvers kunnen we dan samenvoegen tot 

‘Eat & Meet koppels’.

Datum: zaterdag 9 april 2016

Tijdstip: 17.00 uur tot ongeveer 21.30 uur

Kosten: € 10,00 per koppel

Aanmelden: uiterlijk 31 maart 2016

Bij aanmelding opgeven:

- Naam, adres, telefoonnummer, e-mail

- Voorkeur voor te bereiden gang

- Dieetwensen

Voor aanmelding, vragen en informatie: 

eat.and.meet@live.nl of 06-152 46 460.

Met hartelijke groet, Renate Vermeijs

Eat & Meet

Vervolg van pagina 1 

“Ik ging samen met coördinator Peter 

Nagtegaal met ze langs het gemeentehuis en 

de bank  voor hun inschrijving, toeslagen, 

tekenen van het huurcontract en dergelijke. 

Alles moet geregeld worden en zij zijn de 

taal (nog) niet machtig. Ze snappen er niet 

zo veel van en eerlijk gezegd is het ook voor 

mij vaak heel ingewikkeld om door die brij 

heen te komen. Ook de bijstand moet wor-

den aangevraagd, ze moeten tenslotte geld 

hebben. Je staat er niet zo bij stil hoeveel er 

op je pad komt als je een nieuw bestaan in 

een nieuw land moet opbouwen”. Vanuit het 

AZC wordt overigens alleen een minieme 

hoeveelheid geld gegeven om naar het toe-

gewezen adres te komen.  Vervolgens togen 

Sander en het gezin naar de kringloopwinkel 

in Mijdrecht om het huis in te richten. “Daar 

zijn we prima geholpen. Ook Vreeland was 

voorbeeldig. Vlak voor de kerst kwamen er 

allerlei mensen langs met levensmiddelen, 

fietsen en spullen. Dat was fantastisch. De 

kerstgedachte tierde welig”.

De eerste weken had Sander veel contact met 

het gezin maar langzaam maar zeker krij-

gen zij hun leven wat op de rit. De jongens 

gaan naar school en de ouders zijn heel druk 

met de inburgeringscursus. Nu helpt deze 

Vreelander hen vooral met administratieve 

problemen. “Het is bijvoorbeeld heel lastig 

om de toeslagen waar zij recht op hebben 

rond te krijgen. De ambtenarij werkt onvoor-

stelbaar traag. Bij alles moeten eindeloze ko-

pieën, inkomensverklaringen en handteke-

ningen worden ingeleverd. Er zijn te weinig 

inkomsten momenteel. Ze zijn echt in nood, 

er is gewoon te weinig geld om van te leven. 

En deze familie vormt geen uitzondering. Dit 

geldt voor heel veel vluchtelingen. Ze betalen 

gewoon huur maar als je net ergens begint 

heb je heel veel opstartkosten. Als de toesla-

gen, kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag 

etc. niet loskomen door de bureaucratie heb 

je echt een groot probleem. Dat is geen uit-

zondering maar vrijwel regel”.

Bij de Stichting Welzijn werken op dit mo-

ment genoeg trajectbegeleiders om vluchte-

lingen te helpen maar Sander sluit niet uit 

dat er in de nabije toekomst meer vrijwilli-

gers nodig zijn. Los van de praktische aanpak 

kampen de vluchtelingen met onverwerkte 

trauma’s en emoties waarin ze ook begeleid 

moeten worden. De trajectbegeleiders verga-

deren maandelijks en bij die bijeenkomsten 

worden ook over de emotionele kant ervarin-

gen uitgewisseld. Volgens Peter Nagtegaal, 

coördinator bij Welzijn, zijn er op dit mo-

ment op vier Vreelandse adressen vluchtelin-

gen gehuisvest. Of er nog meer vluchtelingen 

komen is afhankelijk van het aanbod van de 

woningbouwverenigingen.  

Oproep: De familie Almadfaa-Alhammoud 

is hard op zoek naar een damesfiets. Is er ie-

mand die nog een fiets heeft staan: reageer 

via info@vreelandbode.nl. Telefonisch kan 

ook op 0610112563.                                 M.A.v.S.

Vluchtelingen in Vreeland 

ALV Dorpsraad vervolg van pagina 1. 

En ook is er meer informatie over de plannen 

van Krijn-Jan Driessen voor een sloephaven 

bij de ijsbaan. 

Alle inwoners van Vreeland zijn van harte wel-

kom om met ons mee te praten. Maar wil je 

ook echt wat te zeggen hebben? Word dan lid. 

Dat kun je zelfs ter plekke worden. Want hoe 

meer leden van de Vreelandse gemeenschap 

wij vertegenwoordigen, hoe beter er naar ons 

(en dus naar jou) geluisterd wordt. En dat kost 

je maar 8 euro per jaar! Geen bedrag om je te 

laten tegenhouden, toch?

Welkom in het Dorpshuis op 31 maart. We 

beginnen om 20.00 uur. Maar een half uurtje 

eerder is het ook al gezellig. 



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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De week in februari die Wilma en Lex samen 

op het Griekse eiland Lesbos doorbrachten 

was eigenlijk een verjaardagscadeau voor 

Wilma. Het was niet haar wens om in de zon 

te gaan liggen maar om iets te doen voor de 

vluchtelingen die daar in zulke groten getale 

tijdelijk worden opgevangen. Wilma: “Ik heb 

eigenlijk alles al en ik wilde een keer iets ge-

ven in plaats van krijgen.” En Lex voegt daar 

aan toe: “Tussen de foto van het verdronken 

jongetje op het strand en de verhalen over ‘die 

buitenlandse verkrachters en gelukszoekers’ 

zit een heel groot schemergebied. Ik wilde 

met eigen ogen kunnen zien hoe dit enorme 

probleem er in werkelijkheid uitziet en wat we 

zouden kunnen doen om te helpen.”

Het strand van Lesbos
Ze hebben bewust van tevoren geen rucht-

baarheid gegeven aan hun reis omdat ze eerst 

wilden ervaren. Tijdens dit interview, een 

week na terugkomst, is de impact van wat ze 

hebben gezien en meegemaakt nog nauwelijks 

verwerkt. Wilma: “De eerste dag hebben we 

met name het strand opgeruimd. Er stond een 

harde wind en het strand lag bezaaid met rub-

berboten die stukgeslagen waren op de rotsen 

en zwemvesten. Het zijn beelden die je ook wel 

op tv ziet maar dan ongefilterd. De drama’s die 

zich daar af hebben gespeeld, werden opeens 

tastbaar door de persoonlijke bezittingen die je 

ook vindt. De rubberboten worden vlak voor 

de kust lek gestoken zodat ze niet terug kun-

nen worden gestuurd en daarbij verdrinken 

heel veel mensen.”

Geen goedbedoelde tweedehands spullen
De tweede dag hebben ze gewerkt in ‘the 

Warehouse’, een verzamelpunt waar alle kle-

ding binnenkomt voor de vluchtelingen die 

meestal zonder bagage vanuit Turkije landen 

op Lesbos. Wilma: “Er is geen tijd om tweede-

hands schoenen of kleren uit te zoeken. Er ko-

men zo veel mensen Griekenland binnen die 

weer door reizen en in korte tijd van schoenen 

en kleding moeten worden voorzien dat er ei-

genlijk alleen behoefte is aan nieuwe spullen.”

Lex: “In tegenstelling tot de verhalen die je hier 

soms hoort, is er op Lesbos wel degelijk een 

selectie. Alleen mensen uit Afghanistan, delen 

van Irak waar oorlog is en mensen uit Syrië 

mogen door. Frontex doet de selectie en werkt 

met mensen die uit die gebieden komen en 

dus kunnen beoordelen of iemand ook daad-

werkelijk uit een oorlogsgebied komt. De rest 

wordt niet geregistreerd en moet terug.” Lex 

koos ervoor om het laagste baantje op zich te 

nemen: vuilnis ophalen en water dragen. Zo 

zou hij overal in het kamp komen en kon hij 

met iedereen praten. Toch waren ze beiden 

niet voorbereid op de aanblik van al die men-

sen in nood. De uitdrukkingsloze gezichten. 

Mensen die al dagen niet te eten hebben gehad.

Lex: “Natuurlijk zijn er ook mensen die een 

gemakkelijke overtocht hebben gehad en geld 

hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die 

drama’s hebben meegemaakt. Kinderen op 

zee zijn verloren.” Wilma: “Wij hebben voor-

namelijk gezinnen gezien of delen van families 

omdat niet iedereen mee kon. Maar ik geloof 

nog steeds niet dat iemand vrijwillig zijn kin-

deren die boot induwt.” 

Rijen, rijen en nog eens rijen
Als de vluchtelingen de oversteek overleefd 

hebben worden ze opgevangen door de kust-

wacht en doorweekt in een UNHCR bus naar 

het eerste opvangkamp gebracht. Daar krijgen 

ze een nummertje waarmee ze op lange lijsten 

de tijd kunnen vinden waarop ze geregistreerd 

kunnen worden. Dan in de rij voor kleding, 

daarna in de rij voor eten (als er genoeg is) 

en dan is er nog de rij voor Frontex om ge-

registreerd te worden. In de veerboot van de 

haven van Lesbos naar de haven van Athene 

moeten de mensen elf uur opeengepakt 

staan. Daarvandaan gaat het met bussen naar 

Macedonië. Tot nu toe ging de doorstroom 

tamelijk vlot maar omdat de ferryboten niet 

meer zoveel vluchtelingen willen opnemen, 

blijven veel  mensen steken op Lesbos terwijl 

het aantal vluchtelingen alleen maar groeit 

omdat het weer beter wordt.

Bijdragen aan de oplossing 
van een menselijk drama
Lex en Wilma zeggen nadrukkelijk dat ze 

buiten de politiek willen blijven en alleen bij 

willen dragen aan het lenigen van het men-

selijk leed op Lesbos. Wilma zet zich in voor 

‘Because We Carry’, een organisatie die zich 

bezig houdt met het uitdelen van eten en kle-

ding maar begon vanuit het idee draagdoeken 

in te zamelen voor Syrische vluchtelingen. 

Opdat de kinderen ‘veilig’ bij hun moeder zijn 

en de moeders hun armen vrij hebben om zich 

voort te bewegen. Wilma heeft net een deal ge-

sloten met Sissy Boy: een container (nieuwe) 

kleding in ruil voor yogales door haar gegeven 

op het hoofdkantoor. 

Lex kan zich natuurlijk weer in gaan zetten als 

waterdrager maar heeft zich bedacht dat het 

beter is zijn professionele capaciteiten te ge-

bruiken. De organisatie ‘Movement On The 

Ground’ zet logistieke systemen op en kan 

voor structurele verbeteringen in de opvang-

kampen zorgen. Ook wordt er naar oplossin-

gen gezocht om de kennis van de vluchtelin-

gen zelf te gebruiken. Lex heeft zich tot taak 

gesteld bedrijven die iets met dat idee willen 

doen te koppelen aan een van de vluchtelin-

genprojecten. 

Tot slot willen Wilma en Lex toch nog graag 

iets zeggen over de beeldvorming: “De verha-

len over Noord-Afrikaanse agressieve mannen 

kloppen niet met het beeld dat op ons netvlies 

staat gebrand van families die ten einde raad 

zijn.” Wilt u ook een bijdrage leveren, kijk dan 

voor meer info op: www.becausewecarry.org 

of bel Wilma: 06 52380701

www.movementontheground.com 

of bel Lex: 06 21555666.

Wilma en Lex Werkheim op Lesbos

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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PRIVATE DINING

Heb je een zakelijke meeting of een diner in de prive sfeer?

De Nederlanden heeft 2 private dining ruimtes waar je allerlei

evenementen kunt laten plaatsvinden. Kom gerust eens binnen

om een kijkje te nemen!

10 GANGEN JUBILEUM MENU

Wilco is 10 jaar chef kok van de Nederlanden en dat vieren

wij het gehele jaar met een 10 gangen menu op de menukaart.

Wees welkom en reserveer!

Met een culinaire groet,

 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

VROLIJK PASEN

* Lokaal Zuid is alle paasdagen geopend 

voor een heerlijk paasmenu

* Tweede Paasdag is het weer gezellig eie-

ren zoeken in de boomgaard
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Wegens het grote succes van voorgaande jaren 

stelt de Protestantse Gemeente te Vreeland u 

op twee zaterdagen weer in de gelegenheid om 

potgrond te kopen. 

De verkoop vindt plaats op zaterdag 26 maart 

en zaterdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur bij de 

familie K. Brinkman, Boslaan 11 in Vreeland. 

Deze uitstekende potgrond zit in zakken van 40 

liter en kost €4,- per zak. Bij een minimale aan-

koop van drie zakken kunt u deze ook gratis in 

Vreeland laten thuisbezorgen. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de familie Brinkman 

onder telefoonnummer: 0294-231868. De 

Plantenmarkt organiseren we op zaterdag 7 

mei op het Kerkplein, daarover meer in de 

volgende Vreelandbode.

Namens de Plantenmarktcommissie,

Lieke Berger

“Vreeland is een prachtig dorp. Maar jammer 

genoeg is er hier en daar nog wel wat achter-

stallig onderhoud te doen. Kijk bijvoorbeeld 

naar het Boerenlaantje en het Jubileumlaan-

tje” zegt Karel Sneyers. “Romantische laan-

tjes, maar je gaat er echt niet voor je plezier 

wandelen: het is nu één grote baggerzooi. Nou 

kun je wel denken: hoog tijd dat de gemeente 

daar wat aan doet, maar waarom zou je daar-

op wachten? Als je zo’n klus met een aantal 

vrijwilligers aanpakt, is die in één zaterdag ge-

klaard. En zo kun je heel wat plekjes in Vree-

land een broodnodige opfrisbeurt geven. Het 

boomgaardje tussen de N201 en het Boeren-

laantje is ook zo’n verkommerd stukje grond. 

Dat is van een boer uit Kockengen, en als wij 

hem zouden vragen of we het op mogen knap-

pen, lijkt het me sterk dat hij daar bezwaar te-

gen heeft. Zo zijn er in ons dorp ook ouderen 

en gehandicapten die niet in staat zijn hun ter-

rein goed te onderhouden. Ook zij kunnen op 

onze steun rekenen.”

Karel weet zeker dat er in ons dorp veel han-

dige inwoners zijn die het net als hij leuk vin-

den om samen op zaterdagen verschillende 

klussen in het dorp aan te pakken. Net zoals 

hij zeker weet dat er veel mensen zijn die wel 

meer van dit soort klusjes weten. Overhan-

gend groen bijvoorbeeld. Onkruid dat tussen 

de bestrating omhoog komt. Of een kapotge-

reden berm.

Op zijn website www.aanzichtvanvreeland.nl 

kun je die klusjes nu aanmelden. En dan? Ka-

rel: “Dan gaan we met de eigenaar praten. Soms 

is dat de gemeente, soms een particuliere eige-

naar. Dan maken we met onze groenexpert Lex 

Hardes een prioriteitenlijstje en gaan we op een 

zaterdag aan de slag. We hoeven er geen geld 

voor, maar verwachten wel dat de eigenaar de 

eventueel benodigde materialen wil vergoeden. 

Gereedschappen nemen we zelf wel mee. Want 

iedereen heeft wel een schop, een takkenschaar 

of een hark in zijn schuurtje. Samen maken we 

Vreeland weer zo mooi zoals het eigenlijk be-

doeld is.” Op de site staat een verlanglijstje, het 

programma van de volgende week en een over-

zicht van wat er al gedaan is. Samen met een lid 

van onze Dorpsraad is al overleg geweest met 

de gemeente. Zij zijn enthousiast en geven hun 

volledige medewerking.

Potgrondactie Plantenmarkt

Zaterdag 19 maart gaan zoveel mogelijk 

Vreelanders het dorp ontdoen van zwerf-

vuil tijdens de jaarlijkse Opschoondag. 

Verzamelen om 14.00 uur bij de Muziektent 

waarna men in groepjes gedurende twee uur 

op pad gaat met prikkers en vuilniszakken. 

Voor deze materialen wordt gezorgd, zelf 

handschoenen meenemen is aan te raden. 

Na afloop is er de mogelijkheid gezamen-

lijk een borrel in Lokaal Zuid te drinken. De 

Dorpsraad hoopt op een hoge opkomst, zo-

dat al het zwerfvuil nog voordat het gras gaat 

groeien verwijderd is. 

Voor de landelijke informatie zie 

www.supportersvanschoon.nl en 

www.nederlandschoon.nl.

Help mee met ‘Vreeland schoon’

De Vreelandbode

Nieuw initiatief om Vreeland nog 
mooier te maken

Karel Sneyers in zijn rol als bisschop tijdens de 

kledingpresentatie voor Vreeland 750. 

Vreeland telt honderden zelfstandig onder-

nemers, als je op de website van de Kamer 

van Koophandel kijkt. Momenteel zijn er 

bijna 70 lid van de Bedrijfsvereniging. Daar 

kunnen dus meer ondernemers bij! De Be-

drijfsvereniging maakt heel veel evenemen-

ten in Vreeland mogelijk, zoals de Sinter-

klaasintocht, het Dorpsfeest, de Kerstmarkt 

en het paaseieren zoeken. De vergaderingen 

(2 x per jaar) zijn ook goede netwerkmo-

menten en zijn gezellig, interessant en in-

formatief. Je wordt lid voor € 140,- per jaar. 

Aanmelden kan bij Aloys Hageman van de 

Dagwinkel, penningmeester.

Word lid van de Bedrijfsvereniging



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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Hyundai i20             bj 2010        69390 km              € 7925
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                € 25950
Mini One                   bj 2010        62678 km              € 12750
Mini Cooper S          bj 2006         85000 km              € 8650
Opel Zafi ra                bj 2008        133000 km             € 8950
Renault Twingo        bj 2011         73647 km              € 5950  
Renault Clio              bj 2013          26426 km             € 13250
Renault Cabrio         bj 2005         130000 km            € 5550
Skoda Fabia Tdi        bj 2012         94910 km              € 7950
Toyota Corolla           bj 2003        140135 km             € 4950
Maserati Quattroporte (aut.) bj 2008   112000 km         € 40990
Opel Corsa 1.2 (aut.)           bj 2011        45000 km             € 10450
Peugeot 407 (aut.)              bj 2005       121298 km             € 5950
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Het ene na het andere huis is de laatste maan-

den verkocht in Vreeland. Een opvallende 

trend lijkt dat de kopers over het algemeen 

twintigers en dertigers zijn. Net zwanger, of 

nog net niet, of met jonge kinderen. Een goede 

zaak voor de continuïteit van de peuterpeelzaal, 

CSV Ridderhof en de lokale middenstand die 

het zo hard nodig hebben. Een trend die niet 

in lijn is met het merendeel van de andere ker-

nen in Stichtse Vecht, waar juist vergrijzing 

optreedt en een toename te zien is van het 

aantal eenpersoonshuishoudens en het aantal 

huishoudens zonder kinderen. Dit blijkt uit 

een woningmarktonderzoek dat de gemeen-

teraad deze maand heeft vastgesteld. Waarom 

kiezen deze jonge mensen voor Vreeland? De 

Vreelandbode ging op onderzoek uit. 

‘Hoogverraad’
Pim van Rossum (28) krijgt op 1 april de sleu-

tel van zijn nieuwe huis aan de Vredelantstraat 

waar hij met zijn vriendin Renate gaat wonen. 

“Ik ben geboren en getogen in Loenen en het 

voelde bijna als hoogverraad dat ik in Vreeland 

naar een huis ging kijken. Maar na alles wat 

wij vorig jaar met de viering van Vreeland 750 

hebben meegemaakt dachten we ‘Jeetje, wat is 

het hier leuk!’ En nadat we dit huis van binnen 

gezien hadden waren we verkocht. We hoeven 

er bijna niets aan te doen, dat was ook wel een 

voorwaarde.” Pim is commissielid en volgend 

jaar gemeenteraadslid voor de partij Stichtse 

Vecht Beweegt. Door zijn levenslange band met 

deze omgeving zit hij ook nog eens in de buurt 

van zijn kiezers, dat is mooi meegenomen. 

Het huis met de blauwe luiken 

Vreeland heeft blijkbaar een grote aantrek-

kingskracht op jonge gezinnen uit Amsterdam 

want ook Myrthe Buitenhuis, Carl Johan de 

Zwart en hun zoontjes James (bijna 4) en Kalle 

(2) verhuisden onlangs naar ons dorp vanuit de 

statige buurt achter het Concertgebouw. Aan de 

gevel van ‘Het huis met de blauwe luiken’ aan de 

Boslaan prijkt een bord van ‘Monument in’ wat 

verklapt dat hier eerst nog goed verbouwd gaat 

worden. Blijkbaar konden ze niet wachten want 

op dit moment wonen ze tijdelijk aan de Graaf 

Florisstraat. “We reden al dagelijks voor ons 

werk in Hilversum langs Vreeland en bedach-

ten opeens dat we een keuze moesten maken; of 

in Amsterdam blijven of naar een klein dorpje 

niet te ver van de grote stad,” zegt Myrthe. “Een 

bevriende collega attendeerde ons op deze om-

geving en toen we voor het huis in de Boslaan 

stonden waren we al snel verkocht. De jongens 

gaan hier nu al naar de Peuterspeelzaal en James 

gaat eind maart naar C.S.V. We verheugen ons 

nu al op Koningsdag hier in Vreeland!” Rond 

juni dit jaar verwachten ze definitief te verhui-

zen naar de Boslaan. En die luiken? “Ja, die blij-

ven gewoon blauw!”

Rue du Beurre  
Susanne Bruins (33), Willem van Aalst (36) 

en hun dochtertje Nicky (1) verruilden on-

langs het gezellige maar drukke buurtje in de 

Amsterdamse Pijp voor een echt huis aan de 

Boterweg in het pittoreske Vreeland. Kersverse 

opa Martin en oma Monique Bruins, die al 

jaren geleden aan de Voorstraat neerstreken, 

zijn daar maar wat blij mee. Met haar moeder 

runt Susanne ‘Casa Food store & catering’ in 

Amsterdam, de stad waar ook Willem zijn werk 

heeft. Tijdens de verbouwing aan de ‘Rue du 

Beurre’ –zoals ze de Boterweg noemen- heeft 

het jonge gezin een poosje in de oude bakkerij 

‘van Kok’ achter de (schoon)ouders gelogeerd. 

Ook hondje Jacky was al regelmatig in Vreeland 

op bezoek geweest en geniet van de ruimte hier. 

“We waren niet zozeer op zoek naar rust maar 

wel naar gezelligheid.” Aldus Susanne, die met 

Willem al op vele dorpsfeesten en zonnige da-

gen op het terras van haar ouders te vinden was. 

“Toen dit huis te koop kwam wisten we het pas 

zeker; dit is de plek waar we ons gezin willen 

grootbrengen!”

Sociaal dorp 
“Met zoon Kees (3) en dochter Doris (1) wil-

den we graag de grote stad uit. We dachten aan 

Haarlem of omgeving.” Toch wonen Meike 

van den Akker (37) en Joost Bos (36) sinds 

afgelopen december aan het Maartenplein in 

Vreeland.  “Mijn familie woont hier al langer 

maar het kwam, gek genoeg, in eerste instan-

tie niet in ons op hier te gaan wonen. Joost is 

Vreeland verjongt!
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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

Midden in Vreeland, in een mooi verbouwd 
huis op de Boterweg, woont Jaap Jan Prikken 
(41). Als we aan tafel zitten naast de prachtige 
oude foto van de Boterweg met zijn huis, die 
de hele muur bedekt, steekt hij van wal.

Na zijn opleiding in Utrecht heeft hij veel er-

varing opgedaan als accountant en financieel 

manager. Aanvankelijk bij een klein accoun-

tantskantoor. Jaap Jan: “Bij zo’n klein kantoor 

leer je heel veel, omdat je alles kunt aanpak-

ken. Van belastingaangiftes en het opmaken 

van jaarrekeningen tot adviseren op financieel 

gebied.” 

Daarna werkte hij bij uiteenlopende kantoren 

en bedrijven, zoals de farmaceutische indus-

trie, als accountant voor advocaten en vast-

goedbedrijven, en was hij betrokken bij de 

invoering van de OV-chipkaart. Bij sommige 

bedrijven deed hij ook ervaring op in het bui-

tenland. De regelgeving in andere landen kan 

nogal verschillen van de Nederlandse wetten, 

dus dat vraagt speciale aandacht en inzet. Hij 

heeft een periode gewerkt als interim manager 

en in die tijd heeft hij een eigen, afwisselende 

klantenportefeuille kunnen opbouwen.  

Sinds 1 januari 2016 is hij volledig aan het 

werk als zelfstandig accountant en finan-

cieel adviseur onder de naam JJP Finance. 

Tegenwoordig is zijn huis zijn kantoor. Hij 

vindt dat heerlijk, want hij kan zo helemaal 

zijn eigen tijd indelen. Jaap Jan adviseert star-

tende ondernemers, die vaak wel een plan heb-

ben over hun onderneming, maar nog weinig 

ervaren zijn op het gebied van accountancy 

en een goede financiële bedrijfsvoering. Na 

de start van hun bedrijf kan hij deze onderne-

mers helpen en adviseren over jaarrekeningen, 

belastingen en wat er nodig is om hun bedrijf 

gezond te houden. Daarnaast heeft hij nog 

steeds de grotere klanten waar hij ooit mee 

was begonnen. 

In Rotterdam is een project gestart om jon-

geren met een uitkering een onderneming te 

helpen opzetten. Jaap Jan adviseerde de jonge 

ondernemers op financieel gebied. Enkelen 

daarvan hebben inmiddels een goed lopend 

bedrijfje. Jaap Jan: “Het is mooi om deze men-

sen te laten zien dat er meer mogelijk is dan ze 

dachten.”

Zijn droom over vijf jaar? Jaap Jan wil dan nog 

steeds op deze manier werken, hij doet nu echt 

wat hij het leukst vindt. Misschien heeft hij dan 

iemand in dienst voor de routineklussen, zo-

dat hij zich kan bezig houden met nieuwe on-

dernemingen en meer ingewikkeld werk. 

Naast deze goed gevulde werkweek is Jaap Jan 

betrokken bij de tennisvereniging in Loenen. 

Niet alleen als tennisser, maar hij is -hoe kan 

het ook anders- penningmeester van de ver-

eniging. Een bijbaan waar hij goed zijn erva-

ring kan inzetten.             M.S.

Bedrijvigheid
Jaap Jan Prikken

De Vreelandbode

journalist en ik ben theatermaker en pop-

penspeler”, zegt Meike die naast haar werk in 

Amsterdam op maandagmiddagen theaterles-

sen geeft aan drie verschillende groepen van 

C.S.V. Ridderhof. Ze hebben alleen maar wat 

schilder- en stucwerk verricht in hun nieuwe 

huis aan het Maartenplein. “Vreeland heeft iets 

warms en is, denken wij, een heel sociaal dorp. 

Het voelde meteen goed!” 

Charmant en actief plaatsje
Jochem van den Broek (37) en Nadine (29) ver-

huizen over een paar maanden naar Vreeland. 

Zij zijn druk bezig met de verbouwing van 

hun huis in de Klapstraat. “Wij komen uit 

Amsterdam en zochten een huis buiten de stad. 

Ik kom uit Utrecht en Jochem uit Haarlem, dus 

iets daar tussenin leek ons wel wat. En we vielen 

voor de charme van Vreeland, het mooie plekje, 

de straatjes en zeker ook de vele activiteiten die 

hier georganiseerd worden. Dat sprak ons echt 

aan, zo’n actief dorp! Het lijkt me heel leuk om 

daar t.z.t. ook mijn steentje aan bij te dragen”, 

aldus Nadine. Eerst maar eens verbouwen, ver-

huizen en … bevallen! 

Vreeland verjongt!

Heb jij ook weer zin in net zo’n gezellig, vrolijk 

en swingend Dorpsfeest als de afgelopen 

jaren? Meld je dan aan om het dit keer zelf 

te organiseren! De Bedrijfsvereniging is op 

zoek naar nieuwe organisatoren voor het 

Dorpsfeest. Er staat een vergoeding tegenover 

en de plannen liggen helemaal open, dus 

nieuwe ideeën zijn ook welkom. Je wordt 

natuurlijk uitgebreid ingewerkt door ervaren 

krachten. Interesse? Neem contact op met 

Caroline Berends, secretaris, op caroline@

nederlanden.nl. 

Zin in een goed Dorpsfeest?
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Welkom,
En welkom thuis! Had jij een fi jne voorjaars-

vakantie? Even helemaal vrij en zelf weten wat 

je doet! En heb jij toen misschien de razende-

reporter-puzzel opgelost? Kon je alle schrijvers 

ontdekken? Deze keer krijg je de oplossing! Je 

kunt in de vakantie op reis gaan of lekker thuis 

blijven. Waar voel jij je het meeste thuis? Heb 

jij ook een lievelingshuis? Emiel, Anne en Ro-

bert wel. En wat nou als je geen huis hebt? Zou 

je dan in een boomhut gaan wonen? En waar 

eet je dan? Gelukkig zijn er dan kinderen die 

je wel willen helpen. Echte superhelden. De 

Razende Reporters hebben er over gefanta-

seerd. Hun prachtige verhalen lees je hier. We 

hebben in de echte wereld ook helden nodig. 

Misschien ben jij dat zelf wel...Veel leesplezier!  

Kindernieuws
♥ Hoera! Op schrikkeldag is er een baby’tje 

in Vreeland geboren! Ze is het nichtje van Ra-

zende Reporter Sam. Hij maakte speciaal voor 

haar een babykaartje. 

Hersenkrakertje:  Hoe vaak heeft  Lieve haar 

verjaardag al gevierd als zij 12 jaar is? 

RARA...? de uitslag van de puzzel! 
De foto’s staan nu allemaal bij de juiste Razende 

Reporters. En je leest direct wie er een schrij-

versnaam heeft . Had jij het goed geraden? De 

foto’s zijn gemaakt door Emiel en Fien.

Emiel’s favoriete auto is een Langborghini. En 

Sam wordt later dierenarts en is blij met zijn 

eigen naam.

Wie ben jij?
Ik ben chiton. Vroeger heten ik Emiel. Maar 

doordat ik werd gebeten door een magische 

cheeta . Kreeg ik superkrachten en was aaseter. 

Ik was sneller dan een normale cheeta. En toen 

ik daar achter kwam ging ik voor de politie 

boeven vangen. Ik kreeg heel veel geld van de 

politie. En daarmee kocht ik een gevangenis 

met een miljoen cellen. En de rest ging naar 

het goede doel. toen ging ik de oorlog stop-

pen. ik rende de hele wereld over en ik pakte 

alle slechte mensen op. toen kreeg ik weer heel 

veel geld en toen kocht ik van de helft  eten 

voor de mensen en van de andere helft  ging 

ik leven. Het was vanaf toen een groot feest! 

EINDE:) Emiel Kuperus, 8 jaar

Super Held
Als ik een superheld zou zijn zou ik zo veel 

mensen helpen als ik kan. Maar als ik het niet 

kon zou het wel jammer zijn. En mijn super-

helden naam is Super Sam!!!! Ik wil graag 

mensen helpen die ziek zijn. En de vlugtelin-

gen zou ik helpen. En ik zou geld ophalen voor 

het goede doel. En ik zou iedereen vragen om 

mee te helpen. Ik heb dan een hele snelle auto. 

Maar dit allemaal doe ik niet alleen!! Want ik 

heb dieren die mij helpen. Ik heb een hond een 

mus en een eekhoorn. Sam Fremeijer, 9 jaar

Van links naar rechts. Anne alias Nienke. Naast 

haar Nina, of dat is eigenlijk Vita?  Met Sofi e... 

of heet zij nou Laure?

Zo denkt Anne erover...
1.  Waar voel ik me thuis/wat heb ik nodig om 

me thuis te voelen….. waar het gezellig is en 

waar mijn vrienden en familie zijn

2.  Ik zou liever met mijn familie zijn dan in 

een boomhut wonen

3. Wat is je lievelingseten….. pasta

4.  Als ik een superheld was….Zou ik een tur-

quoise pakje hebben met de rode letter A 

erop. En als ik een soort kracht zou moeten 

kiezen dan zou ik supersnel of lenig willen 

maar iets met elektriciteit lijkt me ook wel 

leuk. het lijkt me alle drie even leuk. en dan 

zou ik mysteries willen oplossen en dieven 

opsporen. Gewoon alles wat een superheld 

zou doen. En met mijn krachten zou ik ie-

dereen uitschakelen en ik zal iedereen be-

schermen. En ik zo dan ook kunnen vliegen. 

Maar ik zou niemand speciaal helpen want 

iedereen is een mens en iedereen is gelijk. En 

een superheld helpt iedereen. Het lijkt me 

echt cool om een superheld te zijn. Maar het 

zal toch maar een droom blijven. Niemand 

kan vliegen ja behalve als je in een vliegtuig 

of helikopter zit. Door Anne van Rees, 9 jaar

Er was eens... 
Er was eens een super heldin, genaamd Jackie. 

Zij was heel sterk, door haar broers. Zij was 

de beschermer van Vreeland. Maar zij had een 

angst, dokters! Als er een in de beurt is dan 

weet je niet wat je ziet! Het is zo grappig, want 

super heldinnen zijn niet bang voor dokters. 

Behalve deze! Op een dag was ze wat aan het 

vliegen, kijken of er gevaar was, maar toen zag 

ze een dokter. Hij had een hele grote injec-

tienaald :((en als je niet weet wat dat is het is 

een ding als je een prik moet hebben)  Ze wou 

weggaan, maar dat deed ze niet, dat is dapper 

van haar. Ze had haar super kracht klaar ge-

zet om wraak te nemen, omver was de dokter 

maar de dokter stond op. De naald had super 

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



kracht, maar Jackie was heel sterk dus ze kon 

het wel aan. Ze deed een blinddoek om, zodat 

ze dan de dokter niet zag (ken je Boby Wasabi 

dan weet je het wel). 

Ze nam wraak en omver was de dokter alweer. 

De dokter kon ook vliegen dus hij ging naar 

Jackie en hij trok de blinddoek af en ze werd 

weer helemaal bang. Maar zij deed het voor 

het dorp, en ze gaf hem een klap voor zijn kop 

en dan in zijn buik en dan op zijn tand en dan 

op zijn oog en hij is gevallen. En dan belt ze 

de politie en de politie is er al heel snel. En er 

kwam nooit meer een dokter naar Vreeland.

En ze leefden nog lang en geluk-

kig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :) Fien Kegge, 8 jaar

Van links naar rechts. Daar is Sofi e..eh Laure 

weer! Ze is dikke vriendinnen met schrijfster Jo-

sefi en. Die  naam lijkt best op haar echte naam: 

Fien!

Kinkie
Er was een s een koninklijke superheld

Genaamd Kinkie. Ze redden het hele land.

Maar opeens was ze bezig een oud vrouwtje 

te redden en zag een vreemde man achter haar 

Staan en zei… waarom redt je mij nooit. 

EH EH zei kinkie. Ik wil jou krachten zei de 

vreemde man. 

EH zei kinkie weer EH EH wa wa waarom.

Omdat ik de macht over het koning krijk wil 

duidelijk toch. Moe hahahahhahahahahhhah.

En opeens ging hij weg. Maar hij kwam een 

week later terug. Hij zei eindelijk heb ik het 

juiste spulletje om jou te  betoveren. Maar het 

werkte niet. Hij was zo boos dat hij iedere dag 

weer terug kwam 

Met een nieuw spulletje maar niks hielp. En 

uiteindelijk is hij nooit meer terug gekomen 

ze kon lekker door gaan met haar werk: einde!

Door Laure Maijer, 8 jaar

Weg van thuis?
Als ik vluchteling was zou ik mijn hele gezin 

meenemen. Ik zou graag geholpen willen wor-

den met eten en drinken. Ik voel mezelf thuis 

bij dieren en familie. Wanneer ik me thuisvoel 

is als ik geen angst heb. Ik zou me thuisvoelen 

in een boomhut want ik vind dieren en de wil-

dernis erg leuk. Zonder iemand zou ik mij in 

de wildernis niet thuisvoelen. Als ik een SU-

PERGROOT huis had zou ik mijn hele familie 

er in laten wonen en iedereen krijgt 1000m2. 

Mijn lievelingseten zijn kleine amuses. Wat ik 

niet zo lekker vind zijn gestoofde peertjes. Als 

ik geen eten meer kon kopen zou ik een heel 

grote groentetuin maken. Als ik zou vluchten 

voor oorlog zou ik van alle kleding een dub-

bele laag aandoen. Als ik superheld was dan 

zou ik alles kunnen maken wat ik wou.Ik zou 

iedereen helpen als superheld. Groeten van 

Robert Miedema, 11 jaar

Daar is de enige echte Richard Plane, aange-

naam kennismaken Robert! En zien we daar 

Sofi e alweer...?

Superheld Xavie
Er was eens een superheld die hete Xavie. En 

die superheld was ook heel lenig.Dus ze kon 

alles. Ze redde iedereen. Ze schakelde iedereen 

uit; mensen boeven , slechte, noem maar op. 

Die dag  was iets bijzonders. Ze was op haar 

kamer en ze zat onder de modder. Ze zei ik 

wil een nieuw pak. Haar moeder zei; oké maar 

eerst in bad! Oké ze ging in bad. Na een uur 

kwam haar moeder en zei: Ik heb een nieuw 

pak voor je! Ze stopte met badderen en droog-

de zichzelf af. Mama wat heb je gekocht? Laat 

het zien oke? tada! Wow wat een mooi pak. Ik 

wil meteen mensen weer redden. Oke doe dat 

maar want iedereen staat klaar. Doe het pak 

maar snel aan. Oké na één minuut heb ik het 

al aan moeder. Het is precies de goede maat. 

Oké, ja nu snel je werk doen. oké ik ga maar! 

Dag! Oh voordat je gaat wel eten en drinken! 

Oké! Of meenemen. Ja vooruit ga maar. Dit 

was mijn verhaal over superheld Xavie. Zijn er 

nog vragen? Door Xavie, 7 jaar

En daar heb van rechts naar links...Xavie (De 

oplossing van haar puzzel houden jullie de vol-

gende keer te goed!) EN samen met Vita of is het 

nou Nina? Van het verhaal Super Jutter!

Supper Jutter deel1 
Hallo allemaal, ik heet Silje en ik ben 11 jaar 

oud men ouders heten Bart en Anita En m’n 

broer heet Th omas en m’n zusje heet Nina en 

…….‘Woef woef.’ Wat is er, Fluffi  e? Heb je iets 

gezien? ‘Woef woef.’

Ja, ja, ik kom al. Woesj! Jeetje, wat waait het 

hard! Fluffi  e! Fluffi  e! Oh, daar ben je! Wow 

Fluffi  e, je hebt een duinvos gevonden, arm 

beest. Hij zit vast in een stuk plastic, wacht, 

ik maak hem los en dan ga ik hem verzorgen 

alsof het men eigen huisdier is, maar eerst… 

Wow! Er is nog meer plastic! Wie heeft  dit ge-

daan? Ik moet dit snel opruimen voordat an-

dere dieren er verstrikt in raken. 

Hee, wat zie ik daar? ... 

WORDT VERVOLGD! 

Opruimdag
Ga jij nog helpen op opruimdag superheld? 

Het is op 19 maart. Als je het even samen doet, 

is ‘t zo gepiept! Vreeland is dan weer schoner. 
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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
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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  

In april hebben wij 

op vrijdag een 

nagelstyliste!

En als het aanslaat blijft ze!

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

Ruim 26 jaar wonen Joke en Lodewijk in een 

oude Klipperaak aan de Nigtevechtseweg. De 

Klipper is helemaal naar eigen wens verbouwd 

en dagelijks genieten zij vanuit de grote en 

lichte stuurhut van hun prachtige uitzicht op 

de weilanden en de Vecht. Als het aan hen ligt, 

gaan zij hier nooit meer weg! 

Beiden zijn in hun twintiger jaren, tijdens hun 

vorige huwelijk, in Vreeland terecht gekomen 

en hebben hier kinderen gekregen. Lodewijk 

drie kinderen en Joke twee.  

In 1996 werden Joke en Lodewijk door ge-

meenschappelijke vrienden, Ben en Ria Terra, 

ouderwets aan elkaar gekoppeld. Lodewijk 

heeft drie weken met een tas onder de arm 

tussen zijn eigen huis en de Klipperaak heen 

en weer gependeld en heeft toen zijn Tjalk 

langszij de Klipper gelegd en is nooit meer 

weggegaan. 

Momenteel doen Lodewijk en Joke het wat 

rustiger aan. Joke is helemaal gestopt met haar 

werk als apothekersassistente en Lodewijk 

mindert het werk voor zijn hoveniers bedrijf 

‘Van Monsjou Hoveniers’. Lodewijk: “Voor 

mijn vaste klanten blijf ik natuurlijk wel wer-

ken, maar het zware zaag- en tilwerk besteed 

ik uit aan de jonge generatie!”. In het dorp 

zijn beide ook nog steeds erg actief. Lodewijk 

speelt tijdens de kerstmarkt een overtuigende 

Kerstman en is al jaren de voorzitter van de 

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland. 

Alhoewel hij zegt deze rol aan de jongere gene-

ratie te willen overdragen, vindt hij het wel erg 

mooi om te zien waar de Bedrijfsvereniging 

naar toe is gegroeid, van 12 naar 65 leden! 

Joke doet dit jaar voor de derde keer mee aan 

de Vreelandse musical. Deze keer als vogel-

heks in ‘Ronja de roversdochter’. 

Deze zomer gaan ze tien weken met de tjalk 

op reis. Via de Nederlandse Wadden naar de 

Duitse Wadden en met Berlijn als eindbestem-

ming. Rustig aan, zodat ze ook de omgeving 

van hun tussenstops kunnen verkennen. 

Lodewijk overweegt de aanschaf van elektri-

sche vouwfietsen, zodat ze door weer en wind 

de wijde omgeving kunnen verkennen.    W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

‘Boerenkool met worst bij Joke en Lodewijk van Monsjou’‘Boerenkool met worst bij Joke en Lodewijk van Monsjou’

Een programma dat grotendeels bestaat uit 

strijkoctetten is een zeldzaamheid waar je niet 

zomaar aan voorbij kunt gaan, zeker niet als 

het wordt uitgevoerd door vooraanstaande 

strijkers uit het Radio Filharmonisch Orkest. 

Op 9 april a.s. kunt u het mee maken in de 

Willibrordkerk te Nederhorst den Berg. 

Het programma begint rustig: met Eine klei-

ne Nachtmusik van Mozart, een compositie 

die heel lichtvoetig en speels klinkt: luide, 

opgewekte violen spelen een springerige me-

lodie met veel afwisselende springerige no-

ten. Daarna barst het vuurwerk los met Twee 

stukken voor Strijkoctet van Sjostakovitsj. 

Deze composities zijn een mengsel van ro-

mantische lyriek, gekruide ritmen en pi-

kante dissonanten. Tot slot, na de pauze, het 

energieke Octet van de toen zestienjarige 

Mendelssohn: zijn octet is meer gecast als een 

ensemble en heeft vaker de textuur van een 

strijkorkest. Het belooft dus een fantastische 

avond te worden die u zeker niet mag missen.

Kaarten á € 17,50 bij Brinkers Mode en 

Lingerie, Dammerweg 1 of via de website 

www.concertenopdeberg.nl. 

Concert Willibrordkerk Ned. den Berg

Jongerenkoor Needed geeft op 16 april 2016 

een concert in samenwerking met het inter-

kerkelijk koor United uit Uithoorn en The 

Young Cracow Philharmonic uit Polen. Beide 

koren staan onder leiding van Rob van Dijk. 

The Young Cracow Philharmonic bestaat uit 

een dertigtal musici, in leeftijd variërend van 

13 tot 18 jaar. Ze hebben eerder optredens 

verzorgd in bijvoorbeeld het Amsterdams 

Concertgebouw, de Staatsoper in Wenen en 

de Concertgebouwen van Berlijn en Ham-

burg.  En nu komen ze naar Maarssen!

Kaarten a € 15,-  inclusief kopje koffie/thee 

(€ 17,50 aan de deur) zijn te bestellen via 

www.needed.nl of telefonisch bij Margot de 

Vries 06-26734625. Locatie: Kerkcentrum de 

Ark te Maarssen, aanvang 20.00 uur.

Uniek concert met Pools koor
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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

Drie jaar geleden vroeg Krijn-Jan Driessen 

vergunning voor de aanleg van een haven 

in het weiland voor de huidige ijsbaan, di-

rect aan de Bergseweg. De 60 huizen die aan 

de Kleizuwe –aan de andere zijde van de 

Dorssewaardpolder- gebouwd gaan worden 

kunnen dan verkocht worden met een lig-

plaats aan de Vecht. Na drie jaar radiostilte 

vanuit de gemeente –toch een teken van on-

behoorlijk bestuur- en nu de verkoop van deze 

huizen binnenkort gaat beginnen, moeten de 

omstreden havenplannen opeens op korte ter-

mijn worden goedgekeurd. 

Een flink aantal Vreelanders en belangheb-

benden zoals de Vechtplassencommissie is 

erg bezorgd over deze ontwikkeling, omdat 

er nog te veel onduidelijkheden zijn en omdat 

de goed te keuren plannen op termijn ruimte 

kunnen bieden voor een ‘Ottenhome aan de 

Vecht’, compleet met bootverhuur en feesten. 

Dit is overigens -naar eigen zeggen- nadruk-

kelijk NIET de wens van de heer Driessen. 

Maar wat zal een eventuele opvolgende eige-

naar doen?  

Wat zijn de plannen? Naast de haven met 60 

ligplaatsen moet er o.m. ruimte komen voor 30 

parkeerplaatsen, een verenigingsgebouw van 

125 m2 en een nokhoogte van 5 meter en een 

terras met ‘onderschikte’ horecavergunning. 

Tevens moet de Vechtdijk (de Bergseweg is 

een dijk) met beschermde oever doorbroken 

en omgelegd worden en over de zo ontstane 

toegang tot de haven is een 4,5 meter hoge 

brug in de Bergseweg gepland.  

Zienswijzen
Op dit plan zijn in juni 2013 niet minder dan 

14 zienswijzen ingediend, die varieerden van 

schending van het eeuwenoude landschap, 

angst voor verkeersaanzuigende werking op 

het hele oude dorp en de Bergseweg, geluids-

overlast, milieuredenen i.v.m. vervuild grond-

water onder Greif, concurrentievervalsing 

met de lokale horeca, parkeerproblemen en 

commerciële exploitatie op termijn.

Het belang van de initiatiefnemer van de ha-

ven is duidelijk, maar de gemeente heeft nog 

geen antwoord gegeven op de vraag wat nu 

het algemeen belang van deze haven is, dat een 

dergelijke grote aantasting van het landschap 

met zoveel gevolgen voor de natuur en de be-

woners zou kunnen rechtvaardigen.

Op 5 april komt dit onderwerp aan de orde 

in een commissievergadering en op 26 april 

in de raadsvergadering voor besluitvorming 

door de gemeenteraad. De commissieverga-

dering biedt de mogelijkheid voor bezorgde 

Vreelanders hun bezwaren (nogmaals) ken-

baar te maken. 

Namens vele indieners van zienswijzen, 

Sven Fremeijer, Kees Beelaerts van Blokland, 

Ties Huisinga, Jan Willem Jonker

Lezers schrijven  

Een jachthaven in Vreeland,
wat zijn de consequenties?

Zoals eerder aangeven kleurt Vreeland dit 

jaar op Koningsdag weer ouderwets oranje. 

Gewoon oranje zonder franje! Hoewel… 

helemaal zonder franje zal deze dag natuur-

lijk niet zijn! We lichten vast een tipje van de 

sluier op. Wat dacht u van een lawaaiparade, 

een overheerlijk Bourgondisch ontbijt op het 

Kerkplein, de Vreelandse kampioenschappen 

stoepkrijten, vernieuwde kinderspelen, wie-

belende touwladders voor de oudere jeugd en 

lokale DJ´s die het waterspektakel opluisteren? 

Heeft u zelf nog ideeën, met of zonder franje, 

laat het ons dan weten via de ideeënbussen op 

CSV Ridderhof en in het Dorpshuis!

Voor het waterspektakel kunt u samen met 

uw buren, teamgenoten of vrienden in de 

herkansing. Of wellicht hebben de winnaars 

van vorig jaar u geïnspireerd om ook deel te 

nemen aan een potje ouderwets touwtrekken 

(minimum leeftijd 13+)? Opgeven kan via 

de website www.koningsdagvreeland.nl. Een 

jury zal er op toe zien dat alles eerlijk verloopt! 

En ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk 

om tijdens het waterspektakel te laten horen 

dat jij de nieuwe Martin Garrix bent? Geef je 

ook dan op via de website en wie weet kun jij 

je zelf gemixte tracks aan heel Vreeland laten 

horen!

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 2016: ’Oranje zonder franje’

De Vreelandbode

De Loenense Dam Vereniging, beter bekend 

als LDV, bestaat in maart 2016 negentig jaar. 

Om dit bijzondere jubileum te vieren heeft 

LDV, evenals bij het veertigjarig jubileum 

in 1966, de toen zestienjarige scholier en 

nu voormalig wereldkampioen dammen en 

huidig wereldrecordhouder blinddammen 

Ton Sijbrands uitgenodigd om een damsi-

multaan te geven met aansluitend twee 

blinddampartijen. 

Damevenement LDV zaterdag 19 maart start 

12.00 uur gebouw ’t Web 

Spinnerie 15 te Loenen a/d Vecht. Deelname 

aan simultaan € 10,-.

De tegenstander die het meeste weerstand 

biedt wint een Cortina Milo damesfiets t.w.v. 

€ 449,-. Ton geeft aan wie -gezien zijn of haar 

spelniveau- de winnaar van deze fiets is.

Wereldberoemde dammer speelt in Loenen



Gerdjan Rapati gaf in de vorige editie van 

de Vreelandbode het stokje door aan Hiske 

Hendriks. Hiske (53) woont een kleine 2 jaar 

in Vreeland aan het Kerkplein. Als alleenstaan-

de vrouw met een fulltime baan zullen niet 

veel Vreelanders haar op het netvlies hebben. 

Hoewel….met de ‘Zussen van Rik’ stond ze wél 

op de Kerstmarkt met prachtige handgemaak-

te sjaals, mutsen en kussens. Hiske is druk. 

Momenteel organiseert ze de NVA Autisme 

Week die van 2 tot en met 9 april wordt gehou-

den. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we 

even terug in de tijd. 

Hiske vertelt: “Ik kom uit Utrecht. Mijn vader 

– Jos Hendriks – had een reclamebureau. Rond 

zijn 50ste heeft hij zijn bureau verkocht, is met 

mijn moeder naar Frankrijk verhuisd en verder 

gegaan als kunstschilder. Ik heb een drie jaar 

oudere broer en twee jongere zussen. En ja, die 

broer heet Rik. Vandaar de ‘Zussen van Rik’. 

Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd 

en groeide op in een warm en creatief nest met 

veel muziek, kunst en literatuur. Nog steeds 

hebben we een hechte band. Mijn ouders staan 

midden in het leven en blijven nieuwsgierig.”

Werken en reizen 
Hiske ontdekte al vroeg dat ze goed kon teke-

nen. Dat talent had ze van haar vader. Na de 

middelbare school overwoog ze naar de kunst-

academie te gaan, maar het werd Schoevers. 

“Dat leek me slim, omdat je dan altijd zelf je 

geld kunt verdienen. Na deze studie ben ik 

steeds korte tijd via uitzendbureaus gaan wer-

ken. Ik spaarde dan geld om vervolgens een 

reis te maken. Het was dus afwisselend werken 

– vaak bij PR- en reclamebureaus – en reizen. 

Zo heb ik bijna een jaar in San Francisco ge-

woond en gewerkt. In die jaren – ik was begin 

20 – woonde ik in Amsterdam. Ik zong ook in 

bandjes en heb nog eens in de top 3 gestaan met 

‘The right side won’. Later ben ik nog naar de 

HKU in Utrecht gegaan waar ik de basisoplei-

ding tekenen/schilderen volgde. Ik was meer 

op zoek naar avontuur dan naar zekerheid. En 

die instelling heb ik eigenlijk nog steeds.”

Van de Noordkaap naar het Kerkplein 
Hiske heeft inmiddels twee langdurige rela-

ties achter de rug. Eén in Amsterdam en één 

in Utrecht. Na vele reizen en verschillende ba-

nen, besloot ze samen met haar zwager in de 

makelaardij te stappen. “We zijn midden in de 

crisis opgestart. Al snel waren we succesvol, 

vooral omdat we wars van gladde praatjes zijn. 

Toch ben ik na vijf jaar uit de zaak gestapt. Als 

werk een sleur wordt, tja dan gaat het kriebe-

len. Saaiheid is dodelijk voor mij. Ik heb een 

fotografieopleiding gedaan in Amsterdam en 

ben weer gaan reizen; heb het Noorderlicht 

gezien op de Noordkaap, maakte een road-

trip door Noorwegen en Zweden en ben gaan 

raften in de Grand Canyon. Eenmaal terug in 

Nederland heb ik mijn appartement in Utrecht 

snel kunnen verkopen en ben in Vreeland te-

recht gekomen. Mijn goede vriendin Joyce 

Veul wees mij op de woning aan het Kerkplein. 

Joyce is nu mijn buurvrouw en dat is natuurlijk 

super gezellig. 

NVA Autismeweek
Eenmaal gesetteld aan het Kerkplein kon 

Hiske snel aan de slag als projectmanager bij 

Oudervereniging Balans en de Nederlandse 

Vereniging voor Autisme (NVA). Ze pakt er 

een stapel magazines bij waarin alles wat de ver-

enigingen doen wordt uitgelegd. Hiske praat 

gepassioneerd over haar werk. “Op 2 april is het 

Wereld Autismedag. Dit jaar staat in het teken 

van bewegen, van sport. Bewegen is natuurlijk 

gezond, en zeker voor kinderen met autisme 

die, doordat ze veel prikkels binnenkrijgen, 

snel gestrest zijn. In de NVA-Autismeweek 

van 2 t/m 9 april gaan we Nederland dus in 

beweging brengen voor autisme. We nodigen 

iedereen uit om ‘te duiken in de wereld van 

autisme’. Vreelanders kunnen een duik in de 

Vecht nemen! Paralympisch kampioen zwem-

men en NVA-ambassadeur Marc Evers maak-

te het thema al bekend op het NVA Autisme 

Congres. We starten op 31 maart met het 

openen van de Amsterdamse handelsbeurs bij 

Euronext, uiteraard met een gongslag. De week 

wordt officieel geopend op 2 april met een gro-

te blauwe plons in het Tikibad in Wassenaar. 

Inmiddels heb ik ook een oude Volkswagenbus 

geregeld waarmee we een roadtrip maken langs 

alle evenementen in de Autismeweek. En op 9 

april wordt de Autisme-vriendelijkheids- prijs 

2016 uitgereikt, dit 

jaar aan een sport-

coach en een sport-

club. Verder zijn 

we in gesprek met 

diverse radio- en 

tv-programma’s, 

er moet op allerlei 

manieren zoveel 

mogelijk aandacht 

worden besteed 

aan sport en autis-

me. Wie meer wil 

eten kan kijken op 

door Connie Lohuis

Hiske Hendriks

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 

12 maart 2016 De Vreelandbode



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

26 maart:  Indisch Paasbuff et t.b.v. medische hulp in  
 Flores (Indonesië) aanvang 18.00 uur

1 april:   Soul Party by La Morena
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www.autismeweek.nl. En ja, we zijn een vereni-

ging en afhankelijk van fondsenwerving, subsi-

dies, lidmaatschappen… donaties zijn dan ook 

zeer welkom!”

Hiske klinkt vrolijk, energiek en enthousiast. 

Ze heeft haar leven op de rit. Heeft plezier in 

haar werk, weet zich omgeven door een fijne fa-

milie en een grote vriendenkring, maakt prach-

tige foto’s, schildert in haar spaarzame vrije tijd 

en doet aan Bikram yoga. Het stokje geeft ze 

door aan haar buurman Ronald, die net als 

Hiske ook nog niet zo lang in Vreeland woont. 

De Vreelandbode

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede 

films te vertonen, waar je na afloop over door 

kunt praten. Op vrijdagavond 18 maart draait 

de film ‘Coming Home’, geïnspireerd op Yan 

Geling’s roman ‘The Criminal Lu Yanshi’, ver-

telt Zhang Yimou het verhaal van de Chinese 

dissident Lu Yanshi (Chen Daoming) die we 

volgen van de jaren ‘20 tot in de jaren ‘90 van 

de vorige eeuw. De man wordt gescheiden van 

zijn familie en naar een werkkamp gebracht. 

Als hij na 20 jaar terugkeert naar huis, komt 

hij er achter dat zijn vrouw aan amnesia lijdt 

en dat zij hem gedurende de jaren vergeten is. 

Een prachtige liefdestragedie tegen de achter-

grond van de Chinese 

revolutie, met Zhang 

Yimou’s muze Gong 

Li in de vrouwelijke 

hoofdrol. 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 toe-

gang is gratis, maar een bijdrage om de kosten 

te dekken wordt gewaardeerd. Na afloop is er 

een hapje en drankje. 

www.vechtenangstelkerk.nl

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. Deze maand over Astrid Verhoef-
van der Zijden (40), een multi-getalenteerde 
maar bescheiden crea-bea. 

Het is een gezellig komen en gaan op de 

Spoorlaan in het huis van Astrid. Ze komt net 

terug van de workshop ‘lampen oppimpen’ die 

ze op school heeft gegeven. Dochter Recella 

(7) opent met een verlegen lachje de deur en 

man Raymond (37), net terug van zijn werk 

bij Greif, staat met zijn jas aan in de woonka-

mer. Even later komt ook zoon Yesper (4) een 

spontane en ferme hand geven en laat vol trots 

de lamp zien die hij vanmiddag heeft versierd. 

Recella wijst op poes Tijger die op de poef ligt. 

“Ze komt van de boerderij en is heel bijzon-

der”, zegt ze. Raymond vertrekt met de twee 

kinderen zodat Astrid alle gelegenheid heeft 

voor een rustig gesprek. 

Vorig jaar kwam Astrid bij In en Oud, de 

winkel die toen nog op de hoek van de Breed-

straat zat. Uit een plastic zak haalde ze Kyra de 

Kangaroe, een prachtig gehaakte pop die ze zelf 

gemaakt had. Nog dezelfde middag was Kyra 

verkocht. “Tja, ik weet ‘t, het is mijn valkuil. 

Ik stop zó twintig uur in het maken en gebruik 

alleen de beste katoengaren. Op de kerstmarkt 

heb ik alle poppen, die ik in zovele uren heb 

gemaakt, in een mum van tijd verkocht. Ook 

voor de workshops die ik geef besteed ik vaak 

meer aan de materialen dan wat het me ople-

vert.” Iedereen om haar heen zegt het haar, dat 

ze zoveel talent heeft en dat ze best wat com-

merciëler mag worden. 

Astrid groeit op aan Oud Over in Loenen en 

een paar huizen verderop woont Raymond. 

Toch slaat de vlam pas over als ze elkaar in 

1999 weer ontmoeten in het Loenense jonge-

rencentrum ‘Gemuda’. Inmiddels wonen ze 

al weer 13 jaar in Vreeland. “Ik voel me hele-

maal Vreelandse, het is hier veel gezelliger dan 

in Loenen.” Al zolang ze zich kan herinneren 

is ze creatief bezig geweest. “Nou ja, ik werk-

te dan op latere leeftijd wel in de horeca –in 

bediening bij o.a. het Amsterdammertje- en 

hield ook best van stappen, maar het liefst was 

ik aan het schilderen of knutselen.” Rond haar 

18e gaat ze voor een jaar naar het buitenland 

werken in het hotel van de Raboploeg van Alp 

d’Huez. Twee jaar geleden werd Astrid ‘weg-

bezuinigd’ bij de Klimboom waar ze jarenlang 

als crècheleidster werkte. “Dat heeft grote 

impact op mij gehad. Ik miste het werk met 

kinderen en daar kon ik ook mijn creativiteit 

kwijt.” Maar ze bleef niet bij de pakken neer-

zitten; inmiddels is ze o.a. overblijf- en lees-

moeder en lid van de medezeggenschapsraad 

op C.S.V. Ridderhof waar ze ook regelmatig 

creatieve workshops geeft. “Ik laat de kinderen 

hun eigen creativiteit zoveel mogelijk zelf bele-

ven. Het kind bepaalt zelf wanneer iets klaar is 

en van mij hoeven ze niet ‘binnen de lijntjes te 

kleuren’. Dan pas komt hun echte creativiteit 

tot uiting.”

Naast haar bed heeft Astrid een notitieboekje 

liggen. “Hierin maak ik ’s nachts regelmatig 

notities over mijn plannen voor de toekomst. 

Het liefst zou ik een eigen atelierruimte heb-

ben waar ik de workshops aan kinderen kan 

geven. De voormalige winkel van In en Oud 

zou wel eens een goede plek kunnen zijn, en 

daar dan meteen mijn eigen creaties verko-

pen?” Astrid heeft duidelijk een zetje nodig om 

haar dromen waar te maken. Gelukkig heeft ze 

veel lieve mensen om zich heen die haar aan-

sporen en in haar geloven. Zo ook in haar al-

lergrootste droom die ze al heel lang koestert; 

het schrijven van een kinderboek. “Alles wordt 

nu steeds concreter, misschien moet ik het nu 

maar echt eens gaan doen!”                     P.v.d.H.

Hart & Ziel

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

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 maart 2016

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

Marlies Cordia
Milena Michiko Flasar; 

‘Een bijna volmaakte vriendschap’

Twee typisch Japanse figuren spelen de hoofd-

rol in deze kleine roman. De ene is een jongen, 

Taguchi, die niet meer naar school gaat, een 

Hikikomori, die zich opgesloten heeft op zijn 

kamer, zijn ouders niet ziet, maar wel vlug het 

eten opeet dat zij op een blad bij zijn gesloten 

deur neerzetten. In Japan bestaan er duizenden 

van die jongeren, meestal kluizenaar geworden 

vanwege de onmenselijke prestatiedruk op 

school. Het is  iets schaamtevols, zo’n dropout, 

de familie probeert het altijd te verbergen. In 

het geval van Taguchi doen zijn ouders alsof 

hij in het buitenland studeert. Onze (anti)held 

heeft zich opgesloten nadat zijn beste vriend 

voor zijn ogen door een auto werd overreden. 

Waarom hij besluit stiekem toch zijn kamer 

uit te gaan en zelfs naar buiten is niet helemaal 

duidelijk. Hij gaat iedere dag in een parkje op 

een bankje zitten. Daar ontmoet hij de tweede 

hoofdfiguur, Ohara, een salaryman, oftewel 

een kantoorklerk. Na een paar weken naar el-

kaar gekeken te hebben, een keer een knikje, 

gaan ze naast elkaar zitten en stukje bij beetje 

komt er contact tussen de twee. Langzaamaan 

komt er vertrouwen en vertellen ze elkaar hun 

levensgeschiedenis. Taguchi noemt de oudere 

man Stropdas, vanwege zijn uitdossing. Ze 

worden vrienden en kunnen eindelijk de an-

der vertellen waar het mis ging. Waarom ze 

verkeerde keuzes hebben gemaakt in het leven, 

waarom ze niet opgewassen zijn tegen het leven 

van alledag. De ou-

dere man vertelt dat 

hij zijn vrouw niet 

durft op te biechten 

dat hij ontslagen is 

en dus elke dag voor 

niets met zijn lunch-

box zogenaamd 

naar zijn werk gaat. 

Totdat Ohara op 

een dag niet komt 

opdagen. Voor het 

eerst in zijn bestaan 

maakt Taguchi zich zorgen en onderneemt ac-

tie, iets waarvan hij nooit had kunnen dromen 

daartoe over te gaan. En dat is goed. Want “wat 

je niet doet, wat je nalaat, heeft vaak pijnlijker 

gevolgen dan wat je wel doet.” Het is een beeld-

schone roman, een parel, die erg troostrijk is. 

De jongen beseft dat hij zijn ouders ook ge-

vangen heeft gehouden, ook tot hikikomori’s 

heeft gemaakt en de blijdschap van de ouders 

dat hun zoon weer intrede in de wereld gedaan 

heeft roert tot tranen. Geen woord te veel in 

dit debuut van de Oostenrijks-Japanse schrijf-

ster, als een Japanse kalligrafie op rijstpapier 

waar elk haaltje van ongelooflijke schoonheid 

is. Ook het omslag, met een paar langs elkaar 

heen zwemmende karpers, of zijn het goudvis-

sen, hoort naadloos bij de simpele maar kristal-

heldere vertelling. Lees dat boek.

De Vreelandbode

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Weet u nog wat u deed op 14 september 2015, 

zo rond 11.51 uur? Misschien hebt u toen zelfs 

even gedacht, hmm, wat is er aan de hand, heel 

even dan maar, voor zo’n 0,007 seconde om 

precies te zijn. En inderdaad, op dat tijdstip 

werden tijd en ruimte in Vreeland vervormd 

doordat we (net als de rest van de aarde) door 

een zwaartekrachtsgolf werden getroffen. Zo’n 

1,8 miljard lichtjaar geleden zijn twee stevige 

zwarte gaten met een totale massa van meer 

dan 60 keer die van de zon samengesmolten. 

Daarbij is een behoorlijke hoeveelheid energie 

vrijgekomen om de ruimte te krommen en zoals 

een uitdijende rimpeling ontstaat wanneer 

je een steen in het water gooit, zo is daarbij 

een zwaartekrachtsgolf ontstaan die zich 

sindsdien over het heelal uitspreidt. Dergelijke 

golven zijn een goede 100 jaar geleden al door 

Einstein voorspeld, maar hij was ook heel 

stellig: je zult ze nooit kunnen meten. Niet 

dus. Na ruim 20 jaar experimenteren is het 

(astro)fysici afgelopen jaar eindelijk gelukt 

om een zwaartegolf te meten… Het was groot 

nieuws in februari en het is al duidelijk waar 

de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 2017 

naar toe zal gaan. Iedereen verwacht dat we 

in de toekomst vaker gravitatiegolven kunnen 

zien en op deze wijze te weten komen welke 

dramatische gebeurtenissen er elders in het 

heelal plaats hebben gevonden.

Waarom was (en is)  het zo moeilijk om zo’n 

zwaartekrachtsgolf te meten?

Je moet daarvoor in staat zijn om de vervorming 

van de ruimte te zien en die is (gelukkig) heel 

erg klein. Wetenschappers splitsen het licht 

van een laser en laten de twee stralen loodrecht 

op elkaar staande en precies gelijke (en 

kilometerslange) wegen doorlopen. De stralen 

moeten dan precies op hetzelfde tijdstip weer 

in een punt samenkomen, tenzij de ruimte 

vervormt en een van de armen iets langer en 

de ander iets korter wordt. Die metingen moet 

je ontzettend precies uitvoeren. Je moet je dat 

zo voorstellen, dat je bij de Afsluitdijk een 

druppel water in het IJsselmeer gooit en dan 

een seconde later in Muiden de stijging van de 

waterspiegel kunt meten. Op naar de volgende 

gravitatiegolf !            H.L.

Hemel boven Vreeland

Tijdens de concerten van KCOV Amsterdam 

in het Concertgebouw geniet je van een 

avondje uit met mooie muziek. Dit keer staan 

zaterdag 30 april het prachtige Requiem van 

Mozart en de Harmoniemesse van Haydn op 

het programma. Natuurlijk zingen Connie 

Lohuis en Gerdjan Rapati enthousiast mee. En 

omdat zij het leuk vinden als er veel dorpsge-

noten in de zaal zitten, geven zij Vreelanders 

en hun gasten € 2,50 korting op de entreeprijs 

van € 35,-. Wie wil daar nou niet bij zijn!

Bestel je kaarten dus snel via een mailtje naar 

gerdjan@strakblauw.nl. Dan zorgen ze ook 

nog voor mooie plaatsen!

Met korting naar Mozarts Requiem



Het boren naar brandstof gebeurt zo’n zeven-

tig jaar. Tegenwoordig heeft de gaswinning 

door de NAM in Groningen aardbevingen tot 

gevolg. In Vreeland is het nooit zover geko-

men, maar geprobeerd is het wel… Want ook 

in Vreeland heeft de NAM gezocht naar fos-

siele brandstof, zoals te zien is op de oude foto 

uit 1948. 

Een bizar gezicht: een heuse boortoren in een 

weiland, met op de voorgrond twee koeien 

en op de achtergrond een molen. Het gaat 

hier om een toren die in 1948 hier door de 

NAM is neergezet (Nederlandse Aardolie 

Maatschappij) om proefboringen naar olie te 

verrichten. De molen is dus molen Gabriel. De 

NAM was het jaar daarvoor opgericht door 

Shell en Esso om gezamenlijk het in 1943 ont-

dekte olieveld bij het Drentse Schoonebeek in 

productie te nemen. Met de voor de ouderen 

onder ons beroemde Ja-knikkers werd de olie 

jarenlang uit de bodem opgepompt. 

In Vreeland kwam het nooit zover dat er Ja-

knikkers geplaatst werden… Na een jaar ver-

geefse boringen werd de proef stopgezet en 

werd de toren ontmanteld. Tegenwoordig is 

het weer een leeg weiland…. 

In Coevorden vonden overigens, net als  in 

Vreeland, ook in 1948 proefboringen naar olie 

plaats. Hier werd in plaats van olie voor het 

eerst aardgas ontdekt. Deze vondst smaakte 

naar meer… Elf jaar later werd met de vondst 

van gas in Slochteren het grote gasveld on-

der de provincie Groningen ontdekt. Vanaf 

die tijd dateert dus de gaswinning in Noord 

Nederland.                 

J.J.

Vreeland vroeger...
Een boortoren in de Dorssewaard

...en nu

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
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Op zondag 17 april speelt het Loenens 

Fanfarekorps Oud Over tijdens een muzikale 

high tea in ‘t Web te Loenen. Aanvang 14.30 

uur, toegang € 12,50, kinderen t/m 6 jaar € 6,-.

De kaarten zijn alleen in de voorverkoop te 

koop! Reserveren kan bij de beheerders van ‘t 

Web Ron en Nathalie Heesakkers: 238092 of 

bij Lida Boelhouwer: 233617. www.oudover.nl.

Muzikale high tea

De Vreelandbode

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

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

In Vreeland is gevestigd het bedrijf Greif, één 

van de marktleiders op het gebied van indus-

triële verpakkingen en bijbehorende dien-

sten. Naast Greif wordt er door Driessen een 

nieuwe kleinschalige woonwijk gerealiseerd 

met fraaie woonbebouwing. In de afgelopen 

jaren is er discussie geweest over de wijze 

waarop dit het beste gerealiseerd kan worden. 

Er spelen hier immers verschillende belangen. 

Greif wil zijn bedrijfsmatige activiteiten op 

een verantwoorde wijze blijven uitoefenen. 

Hiervoor zijn ook alle benodigde vergunnin-

gen afgegeven. Driessen wil daarentegen geen 

concessies doen op het gebied van een goede 

leefomgeving. Inmiddels zijn er goede afspra-

ken gemaakt over de wederzijdse samenwer-

king. Zo wordt er onder meer een grondwal 

met beplanting en een watergang aangelegd 

tussen de beide locaties en wordt het bedrijf 

van Greif meer landschappelijk ingepast. Ook 

de wederzijds lopende juridische procedures 

worden beëindigd. Daarnaast wordt er geza-

menlijk gekeken naar de verkeerssituatie in 

Vreeland.

Greif Nederland, Edwin Kielestein

Driessen – Vreeland  BV, Krijn-Jan Driessen

Lezers schrijven  

De bedrijven Greif en Driessen 
slaan de handen in één



 

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

Nadat Boer Johan Beukeboom een fi kse boete 

kreeg voorgeschoteld wegens het gebruik van 

het door de gemeente voor gebruik afgekeur-

de fort Pondarosa tijdens de musical Robin 

Hood in Freeland Wood, heeft  hij na lang be-

raad besloten het fort af te breken. Tijdens het 

weekend van NL Doet, 11 en 12 maart, heb-

ben vrijwilligers hem hierbij geholpen. Deze 

bestonden grotendeels uit de cast van de mu-

sical. Een triest einde van een roemrucht ‘fort’. 

16 maart 2016 De Vreelandbode

Fort Pondarosa afgebroken

Het galaconcert van muziekvereniging 

De Vecht staat dit jaar in het teken van 

Amerikaanse muziek. Op zaterdag 19 maart 

vindt het muzikale spektakel plaats in de 

Grote Nicolaas kerk in Vreeland. U wordt ge-

trakteerd op de prille en toch zo rijke muzikale 

historie van de Verenigde staten. Bijvoorbeeld 

de ontroerende filmmuziek uit ‘Dances with 

Wolves’. U waant zich op de zinderende hete 

steppe. Maar ook de oorsprong van de film-

kunst komt aan bod in de muziek uit de films 

van Charlie Chaplin. En wat te denken van de 

vette bigband klanken van Frank Sinatra. Dit 

is nog maar een kleine greep uit het mooie re-

pertoire van deze avond. Als kers op de taart 

treedt er deze avond een fantastische trom-

petsolist op met het harmonieorkest. Jeroen 

Botma is trompettist van het Nederlands 

Philharmonisch Orkest. Het orkest staat on-

der leiding van Erik Kluin. Kortom het belooft 

een zeer bijzondere avond te worden die u niet 

mag missen. De deuren zijn vanaf 19.30 uur 

geopend. U wordt dan verwelkomd met een 

heerlijk drankje. Het concert begint om 20.15 

uur. De koffie, thee en iets lekkers in de pauze 

zijn gratis. En na een belevenisvolle avond 

bent u van harte welkom om in Lokaal Zuid 

nog een drankje te nemen. Daar kunt u alle ar-

tiesten van deze avond ontmoeten en spreken.

Toegangskaarten kosten € 12,50. ‘Vrienden 

van De Vecht’ betalen slechts € 10,- De entree 

voor kinderen t/m 12 jaar is gratis. Reserveren 

via: reserveren@muziekverenigingdevecht.nl

Galaconcert ‘De Vecht in alle staten’

www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

Grappige trollen, woeste rovers, aardige aard-

mannen en vliegende vogelheksen worden in 

de musical Ronja de Roversdochter gespeeld 

door onze eigen dorpsgenoten. In navolging 

op de succesvoorstellingen van ‘Grease’ en 

‘Robin Hood in Freeland Wood’ is de groep 

volwassen spelers van theaterschool Kleine 

Kunst alweer maanden aan het oefenen om 

een nieuwe voorstelling op de planken te zet-

ten. In het weekend van 22 april zijn er ’s mid-

dags en ’s avonds verschillende uitvoeringen. 

Ook dit jaar is het weer gelukt een bijzondere 

locatie te vinden en wel boerderij “Landzicht” 

aan de Nigtevechtseweg 37 in Vreeland. De 

varkensschuur wordt op dit moment omge-

toverd tot een intiem theater met plaats voor 

ongeveer 100 bezoekers. Wees er snel bij, want 

vol = vol.

Kaartjes voor de voorstelling zijn te koop via 

het online formulier op www.theaterschool-

kleinekunst.nl, via Facebook. Toegang vol-

wassenen 8 euro, kinderen 4,- (vanaf 7 jaar).

Musical: Ronja de roversdochter

De toneelspelers oefenen hun teksten. 

Willem heeft een handig maniertje gevonden: 

hij schrijft zijn tekst gewoon op zijn hand....


