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Regelmatig krijgen wij de vraag hoe we de Vreelandbode toch 
iedere maand weer gevuld krijgen? Zowel van mensen binnen 
het dorp, maar vooral van daarbuiten. Wij kunnen u verzekeren 
dat het iedere maand eerder een puzzel is om een goede keuze-
balans weer te geven van alle wetenswaardigheden, achtergron-
den en vele verhalen van en over gebeurtenissen en inwoners 
van Vreeland die ons maandelijks bereiken. Dit is allemaal te-
rug te brengen in het feit dat er veel betrokkenheid is binnen 
het dorp en er gewoon heel veel leuke en interessante mensen 
wonen! De komende weken zullen vele dorpsbewoners zich 
afvragen hoe het zal gaan als de N201 wordt afgesloten, maar 
ook zijn er vraagtekens bij de renovatie van de van Leerbrug. 
Hierover, maar ook over onze lokale agrariër Simon van der 
Paauw, de toekomst van het oude CSV-terrein en de komende 
musical Vreemdland leest u in deze maart editie. Uiteraard met 
onze vaste rubrieken en interviews zoals met dorpsgenoten Lisa 
Broos en Nely Hos. Ontroerend zijn deze maand de blog van 
Marie-Anne van Stijgeren en het rondje van Mario Verweijen. 
Het is weer te veel om op te noemen want er is nog veel meer te 
lezen. Ga er maar lekker voor zitten!

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Deze week zijn de voorbereidingen gestart 
van de bouw van twaalf woningen op het ter-
rein waar tot circa 2010 de CSV stond. Na 
de sloop van de school is er een crossbaan 
ingericht, maar deze is nu verleden tijd. De 
projectontwikkelaar Marc Voerman is lang 
bezig geweest met het uiteindelijke plan, dat 
een paar keer in steeds gewijzigde vorm is 
voorgelegd aan Vreelanders en de gemeente. 
Er waren toen met name veel vragen over de 
hoogte van de huizen, het aantal parkeer-
plaatsen en de veiligheid om in en uit het 

hofje te komen. Hun input is verwerkt in het 
plan dat er nu gaat komen. Met een koop-

som van € 200.000,- vrij 
op naam richt de verko-
per zich op starters en 
doorstromers van huur-
woningen. Dit is het eer-
ste bouwproject in de ge-
meente met alleen maar 
sociale koopwoningen. 

Start bouw woningen oude CSV terrein

De werkzaamheden aan de Van Leerbrug zijn 
eindelijk achter de rug. We kunnen dus weer 
gewoon binnendoor naar de andere kant van 
het dorp. Hoewel… laten we niet te vroeg jui-
chen. Want het heeft er alle schijn van dat niet 
alleen het beloofde onderhoud is gepleegd, 
maar dat de brug ook is voorbereid voor au-
tomatische bediening: precies waar we ons 
altijd tegen hadden verzet. Daarbij zijn de 
stoplichten hoger/opvallender geplaatst dan 
voorheen. (zie foto) We blijven de gemeente 
kritisch volgen dat ze niet zomaar op eerder 
gemaakte afspraken terugkomt.

N201 dicht
Nu de ene brug in orde is ge-
maakt, komt de volgende aan de 
beurt: de brug in de N201. Het is 
dus nog niet gedaan met de over-
last. Van vrijdagavond 17 maart 20.00 uur tot 
maandagochtend 27 maart 05.00 uur is de 
N201 tussen Raadhuislaan en Singel afgeslo-
ten. Doorgaand verkeer zal worden omgeleid 
over de A2-A9-A1 en omgekeerd. We hopen 
dat de politie goed controleert en dat maar 
weinig slimmeriken de route binnendoor zul-
len nemen. De brug wordt voorzien van een 
nieuw mechaniek en van geluid-reducerend 

asfalt en de aannemer zal  24/7 werken om het 
werk op tijd klaar te krijgen. Laten wij maar 
hopen dat het weer meewerkt.

Er zit schot in het Sperwerveld
Nu al het onderzoek aan het Sperwerveld ach-
ter de rug is, kunnen we weer verder met het 
bespreken van de plannen die er liggen. Dat 
doen we met de gemeente, de omwonenden 
en natuurlijk met de indieners van de plannen. 
Die gesprekken zijn nu gestart, en we hopen 
binnenkort meer te kunnen vertellen.

Vreeland is weer 
een stukje mooier
Tot slot wil het bestuur van de 
Dorpsraad zijn waardering uit-
spreken voor Karel Sneyers en 
zijn team van vrijwilligers die het 

Jubileumlaantje een flinke opknapbeurt heb-
ben gegeven, zodat het daar nu weer prettig 
wandelen is. We zijn benieuwd wat Karels 
volgende project zal zijn. Trouwens, als je zelf 
ideeën hebt, kun je die aanmelden op de web-
site aanzichtvanvreeland.nl. En op 25 maart 
kunt u op de jaarlijkse Vreelandse schoon-
maakdag ook de handen uit de mouwen ste-
ken! Lees hierover op pagina 4. 

De ene brug open en de andere dicht!

Bericht 
van de 

Dorpsraad

www.vreelandbode.nl
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op:

Renovatie Vreelandbrug wellicht
iets té ambitieus..?
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in 
het weekend belt u de 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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 a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
17-27 mrt. Afsluiting N201 tussen Singel 
 en Raadhuislaan
18 mrt. Muziekvereniging de Vecht,  
 Concert, Grote Kerk, 20.00 uur. 
24 mrt. Vreeland schoon! 
 door schooljeugd, 13 uur CSV
25 mrt. Vreeland schoon! 14 uur 
 Muziektent
25 mrt. Gouwe Ouwe discoavond,  
 Lokaal Zuid, 21.30 uur
29 mrt. Lezing over W.G. van de Hulst,  
 Vechtstreekmuseum, 20.00 uur
12 apr. Johannes Passion, Concertgebouw 
16 apr. Presentatie solo-album 
 Helge Slikker, Kleine Komedie
17 apr. 2e Paasdag, paaseieren zoeken, 
 boomgaard VIV, 11.00 uur
27 apr. Koningsdag, thema: 
 Vreeland Waterland
15-18 aug. Huttenbouwen

2  maart 2017

18 mrt. ds. C. Boers 10.00 uur
26 mrt. ds. Richtsje Abma 10.00 uur
2 apr. ds. Schorren 10.00 uur

Kerkdiensten

Hands & Nails is verhuisd!
In de laatste editie van de Vreelandbode staat 
onterecht dat Angelina Korver van Hands & 
Nails gestopt is, omdat zij niet langer geves-
tigd is in het pand van Belleza Haarmode. 
Korver: “Helaas moesten wij onze locatie aan 
de Breedstraat verlaten, maar wij hebben ge-
lukkig een mooie nieuwe ruimte gevonden. 
Wij zijn vanaf nu te vinden op de Singel 60 
in Vreeland, ingang Pomonaweg”. 
Voor afspraken, vragen of meer info is 
Angelina bereikbaar op 06-22482881. 
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Maandag 6 maart was op de CSV 
Ridderhof de boekpresentatie 
van ‘Camino del español’, een 
nieuwe lesmethode Spaans voor 
de groepen 6, 7 en 8 van het basis-
onderwijs. Dorpsgenote Myriam 
Lembeck en oud-dorpsgenote, 
de Colombiaanse Adriana Char-
ria-van Holten geven al acht jaar 
Spaanse les aan deze doelgroep en 
hebben bij gebrek aan goed les-
materiaal dit boek helemaal zelf 
bedacht, geschreven en uitgege-
ven. Door kleurrijke tekeningen, 
vrolijke liedjes en afwisselende 
oefeningen leren kinderen op speelse wijze de 
Spaanstalige taal en cultuur kennen. Online 
activiteiten en liedjes zorgen ervoor dat de op-
gedane kennis vaak wordt herhaald, geoefend 
en aangevuld. Op deze manier onthouden de 
leerlingen de lesstof beter en leren ze de taal 
sneller. Omdat er Nederlandstalige instructies 
in het boek zijn opgenomen, kunnen kinderen 
er ook heel goed zelfstandig mee aan de slag. 

“We zijn blij dat er eindelijk een lesmethode, 
gericht op het basisonderwijs, beschikbaar is 
zodat ook kinderen deze prachtige wereldtaal 
kunnen leren!”, aldus de auteurs. Het boek 
werd in januari heel positief ontvangen bij 
de presentatie op de NOT (Onderwijs beurs 
in Utrecht) en is via internet te koop. Cami-
no del español - Uitgeverij Intertaal - ISBN: 
9789054515449 - € 18,00.

‘Vreelands’ Spaans lesboek gepresenteerd

Na acht jaar gaat Nely Hos (55) het STAG be-
stuur verlaten. Nely vertelt graag over STAG, 
omdat ze zich er met hart en ziel voor inge-
zet heeft, en om STAG meer bekendheid te 
geven. De stichting kan het verschil maken, 
voor u en voor degenen voor wie u mantel-
zorger bent. 

Waar staat STAG voor? 
Het betekent Stichting Aanvullende Gezond-
heidszorg. De stichting is gericht op het verbe-
teren van welzijn en algemene gezondheids-
zorg in de gemeente Stichtse Vecht. Mensen 
kunnen bij ons aankloppen voor ondersteu-
ning en middelen die niet door de reguliere 
zorg worden vergoed. We ontvangen geld 
door de drie gebouwen van het voormalige 
Groene Kruis te verhuren aan hulpverleners 
in de gezondheidszorg, zoals een tandarts, 
mondhygiëniste en verloskundige. Het ge-
bouw in Vreeland staat tegenover het Dorps-
huis op het grasveld, zo’n gebouw staat ook in 
Nigtevecht en in Loenen. Dat geld besteden 
we aan bijvoorbeeld ondersteuning van vrij-
willigers en mantelzorgers, het opzetten van 
bewegen voor ouderen, de organisatie van 
het koersbal, maar er is ook een elektrische 
duofiets voor het Kampje aangeschaft en een 
broodbakmachine voor Abrona in Kocken-
gen. De activiteitenbus in Maarssen, door vrij-
willigers gereden, wordt ook door de stichting 
ondersteund. Het gaat om incidentele financi-
ele hulp. We proberen te ondersteunen bij het 
bestrijden van eenzaamheid en het bevorde-
ren van zelfstandig wonen van ouderen. We 
werken samen met professionele organisaties 
zoals stichting Welzijn Stichtse Vecht. In deze 
tijd van veranderingen in de financiering van 
de gezondheidszorg zijn er innovatieve ac-
tiviteiten die daardoor mogelijk tussen wal 
en schip vallen. Dan kan STAG deze activi-
teiten ondersteunen. Zo hebben we recent 
‘tovertafels’ geschonken aan woonzorgcentra 
Overdorp in Maarssen en Horstwaarde in Ne-
derhorst den Berg. Dat is een nieuwe ontwik-

keling waardoor (demente) ouderen actieve 
spelletjes samen kunnen doen. 

Wie zitten er in het bestuur? 
Het zijn allemaal personen die in Stichtse 
Vecht wonen. Op dit moment is Jacques Hel-
ling voorzitter, Jan Willem van der Linden 
penningmeester en ben ik de secretaris. De 
overige bestuursleden zijn Jan van der Lin-
den, Cas Kruidenberg en Gerrie Hooft van 
Huysduynen. Alle bestuursleden doen dat 
maximaal acht jaar, vandaar dat ik nu het be-
stuur ga verlaten. Naast mijn activiteiten als 
secretaris bezocht ik ook wel de mensen die 
een aanvraag hadden gedaan. Zo ben ik bij 
Abrona in Kockengen geweest. De bewoners 
daar hadden een cursus chocolaatjes maken 
aangevraagd, het was mooi om te zien hoe dat 
ging.

Waarom heb jij je ingezet voor STAG? 
Door de mantelzorg voor mijn ouders voel ik 
me verbonden met andere mantelzorgers, ik 
weet hoe zwaar dat kan zijn. Het is fijn om die 
ervaring te gebruiken om anderen te onder-
steunen. Er zijn regelmatig aanvragen voor 
projecten, maar we kunnen zeker nog meer 
doen. Voor informatie en ideeën kunt u ons 
bereiken via info@stagloenen.nl of de website 
www.stagloenen.nl.              M.S.

Nely Hos verlaat het STAG-bestuur

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

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

 
 

Wil jij ook een deelauto in Vreeland?

Vorig jaar haalden we 30 volle zakken op met 
zwerfafval. Gaan we dit jaar met z’n allen 
het record verbreken? En wie doet de leuk-
ste vondst? Vorig jaar was dat Wieke van der 
Linden met het bijzondere paardje (zie foto). 
Doe je handschoenen en laarzen aan en kom! 
Op zaterdag 25 maart om 14.00 uur verzame-
len bij de muziekkoepel. Na afloop om 16.00 
uur, tijdens het drankje dat wordt aangebo-
den door de Dorpsraad, bespreken we onze 
‘schatten’. Voor prikkers, gele hesjes en vuil-
niszakken wordt gezorgd. Spoor uw vrienden 
en buren aan. Vreeland schoon voordat de 
lente begint! De schoolkinderen gaan u voor 
op vrijdag 24 maart tussen 13.00-14.00 uur 
(verzamelen bij de school).  
Afgelopen jaren werd het meeste vuil opge-
haald in het buitengebied. Vooral langs de 
Bergseweg direct langs de Vecht en op de 
dijk. De kinderen maakten het Sperwerveld 
schoon en het gebied rondom het Dorpshuis. 
Volle vuilniszakken kunt u ter plekke la-
ten staan. Liesbeth Beukeboom is ieder jaar 

weer zo lief om alle zakken met hulp in de 
bus te laden en te lossen op de plaats waar de 
Gemeente alles ophaalt. Komt allen! Tot 25 
maart!                Irmgard Michielsen

Ons dorp telt vele zegeningen, maar de OV-
verbinding laat wel eens te wensen over. Je 
kunt zomaar anderhalf uur onderweg zijn 
naar bijvoorbeeld Amsterdam. Daarom zou 
een deelauto een ideale oplossing zijn voor 
Vreeland!  Zo’n auto, van bijvoorbeeld Green-
wheels of ConnectCar, staat op een vaste par-
keerplek. Je kunt hem boeken met je telefoon, 
als je een abonnement hebt. 
Als er genoeg belangstelling is, kunnen wij 
ook zo’n auto krijgen. Dus: laat het weten als 
jij ook graag zo’n deelauto in de buurt wilt 

hebben! Om onze kansen te vergroten, kun-
nen we het beste op de beide diensten mik-
ken. Greenwheels plaatst zeker een auto, als 
tien mensen in de buurt aangeven dat ze een 
abonnement nemen! 
Zo krijgen we een deelauto in Vreeland:
ConnectCar.nl: 
Stuur een mailtje: info@connectcar.nl. 
Greenwheels.nl: 
Stuur een mail via greenwheels.nl: ga naar 
Contact, kies ‘Stuur ons een e-mail’ en kies als 
onderwerp ‘Algemene informatie’. 

Sinds enkele weken staat er naast de Van Leer-
brug een grote groene kast. Bij navraag bij de 
gemeente bleek dat deze kast onderdeel is van 
het recente onderhoud aan de Van Leerbrug. 
De onderhoudswerkzaamheden zijn onder 
andere het verven van de brug, het vervan-
gen van de slijtlaag en het vervangen van de 
elektronica waarmee de brug wordt bediend. 
Veel Vreelanders vreesden dat de kast ge-
plaatst was voor het op afstand bedienen van 
de brug. Een monteur verklaart echter: “Het 
oude elektronische systeem voldeed niet meer 
aan de huidige eisen en is dus vervangen en in 
de grote groene kast geplaatst.” De gemeente 
benadrukt dat in deze kast geen elektronica is 

geplaatst waarmee de brug op afstand bediend 
kan worden. Een van de monteurs meldde dat 
het wettelijk verplicht is dat er belgerinkel 
luidt bij het  open en dicht gaan van de slag-
bomen. 

Lentekriebels van STERREN
Afgelopen week ontvingen we goede berich-
ten! In de derde week van de maand mei zal 
er weer met de Exempel gevaren worden... we 
houden jullie op de hoogte! De organisatie 
van de Grote Teken- en Schilderdag is ook uit 
de mottenballen. Die dag staat voor de 2e helft 
van juni gepland! Ondertussen worden in 
maart vooral nieuwe plannen gesmeed. Las u 
het ook in de VAR? De Gemeente wil gaan in-
vesteren in ‘het Stichtse Vecht Geluk’ oftewel: 
in activiteiten om elkaar beter te leren ken-
nen. Precies het doel van STERREN en daar 
willen we graag het fijne van weten! De werk-

groep doet al inspiratie op in de buurt. Deze 
maand door een kijkje in de keuken te nemen 
bij een ander dorpshuis, dat van Baambrugge, 
en door uitwisseling met broedplaatsen voor 
andere mooie activiteiten. Zo organiseren ze 
in Bussum/Hilversum, te leuk, maandelijkse 
drum- en muziekcirkels. Misschien ook iets 
voor ons? Heb je zin om je positieve lente-
energie voor STERREN op regelmatige basis 
in te zetten? Samen culturele activiteiten orga-
niseren en elkaar zo te ontmoeten? Leuk! We 
komen graag met je in contact. www.sterren-
vanvreeland.nl /info@sterrenvanvreeland.nl.

Groene kast niet voor afstandsbediening

Hoe maken we Vreeland schoon?
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ZAKELIJKE BIJEENKOMST?
Training, brainstorm, lunch of diner? 

Ook zakelijk ben je van harte welkom bij de Nederlanden. 
In onze 2 zalen zijn diverse opstellingen mogelijk voor 

het slagen van jouw bijeenkomst. 
In combinatie met de kamers, een tochtje over 
de Vecht en een copieus maal een heerlijke plek 

voor ook succesvol zakendoen. 

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Op 22 maart 2017 bestaat Eras Design in 
Breukelen tien jaar, en dat wordt goed ge-
vierd! De damesmodezaak op de Herenstraat 
viert haar feest op 24 en 25 maart met hap-
jes, drankjes, waarbij kleding wordt ver-
loot en goodiebags worden uitgereikt. Het 
hoogtepunt is de modeshow op 25 maart 
in de winkel, waarbij de nieuwste collectie 
wordt getoond door medewerkers, vaste 
klanten en waarschijnlijk ook een bekende 
Nederlandse!

Het begon allemaal rond 2000. Vreelandse 
Conny Eras verkocht haar kleding bij thuis-
party’s, op de zwarte markt en ook een paar 
keer per jaar in het Dorpshuis in Vreeland, 
waar ze een pop-up store neerzette voor drie 
dagen. In 2007 kwam er een pand beschikbaar 
op de Herenstraat 32 in Breukelen, en op 22 
maart 2007 opende Eras Design haar deuren. 
Inmiddels wordt er door Renée Herfkens 
(uit Breukelen), Evelien van Vliet en Marieke 
Derksen (beiden uit Vreeland) al jaren met 
veel plezier gewerkt. Marieke: “We verkopen 
nu naast kleding ook tassen, riemen en siera-
den. We hebben een breed aanbod waardoor 
er voor alle leeftijden iets passends te vinden 
is. Doordat we persoonlijke aandacht geven en 
eerlijk zijn, hebben we een grote vaste klanten-
kring opgebouwd. Soms gaat Conny zelfs spe-
ciaal op zoek voor een klant. Bijvoorbeeld een 
collectie galajurkjes voor middelbare scholie-
ren, of net die ene broek die een klant zoekt.” 

Over de concurrentie in de Herenstraat is 
Marieke positief: “Doordat er veel kledingza-
ken zijn, trekken we samen juist klanten aan. 
Als je iets niet in de ene winkel kunt vinden, 
kijk je in de andere winkel. En we hebben al-
lemaal ons eigen gezicht, een eigen uitstraling. 
We merken dat de markt weer aantrekt, het 
loopt goed!”
En nu is er een pop-upstore in Vreeland. Sinds 
eind januari is de collectie van Eras Design ook 
bij Belleza te koop. Marjolijn van Belleza vindt 
het nu al een succes: “Het loopt goed, mensen 
vinden het erg leuk om binnen te lopen, de ver-
koop gaat goed. Het is natuurlijk ook fijn om 
met een mooi fris kapsel ook nieuwe kleding 
uit te zoeken. De combinatie werkt erg goed.” 
Voor meer informatie kunt u Eras Design vin-
den op Facebook en de flyers.                        M.S.

Tien jaar Eras Design
Pop-up store bij Belleza

De ultieme déjà vu-beleving heb ik op deze 
koude zaterdagochtend. Met mijn middelste 
dochter (11) bezoek ik de open dag van een 
middelbare school in Hilversum. Wat een 
drukte op de parkeerplaatsen rond de school, 
de verkeersregelaars die ingehuurd zijn kun-
nen de situatie bijna niet meer behappen. 
Alsof het gratis is hier. Oh ja, dat is het ook. 
Een aantal jaar geleden behaalde mijn oudste 
dochter (21) hier haar diploma. Het was een 
bumpy road. Middelste is vandaag zenuw-
achtig en kijkt met grote ogen in het rond. 
Wat is een conrector? Hoe ga ik hier ooit de 
weg vinden? Het is op zijn zachtst gezegd 
spannend voor haar. Ik herken in de gang 
de oude mentor van oudste. Ik spiek om mij 
heen of ik ook de verzuimcoördinator kan 
vinden. Haar sprak ik destijds vaker dan mijn 
beste vriendin, helaas. 
Oudste dochter en middelste vormen een 
contrast. Fysiek (de een lang en donker, de 
ander klein en blond) maar ook intellectueel. 
Waar oudste zich al op jonge leeftijd verdiep-
te in de Griekse mythen rent de middelste 
liever op het hockeyveld. Langzaam zie ik de 
nervositeit van middelste plaatsmaken voor 
enthousiasme. Na een gesprekje met een top-
sportleerling, een lekkere wafel in de kantine 
en een heel aardige jongen in het biologielo-

kaal ontspant ze en durft ze de school voor-
zichtig te zien als haar toekomstige plek. Ze 
ontroert me; ze is nog zo jong en puur maar 
de puberteit wacht om de hoek. Ik kan niet 
zeggen dat ik daar naar uitkijk. De puberteit 
van oudste was lastig. Voor haar en voor mij, 
er waren uiteindelijk geen winnaars. Na een 
vlekkeloze basisschooltijd werd ik na twee 
jaar op haar middelbare school op het matje 
geroepen: “Uw dochter verzuimt en let niet 
op in de klas”. “Eh, nee hoor ik ben de moe-
der van xx, u vergist zich denk ik”. Geen idee 
toen wat de puberteit met mijn bloedjes kon 
doen (terwijl ik zelf toch ook geen lieverdje 
was moet ik eerlijk bekennen). De puberteit 
is nodig voor de ontwikkeling van tieners 
dat weet ik. Je losmaken van je ouders, een 
eigen identiteit ontwikkelen. Maar waarom 
is het dan vaak zo ongezellig en ingewik-
keld? Middelste weet het inmiddels zeker: 
ze wil naar deze school. Oudste weet niet of 
het de beste keuze is voor haar jongere zusje. 
“Mam, dat laptoponderwijs is ook niet alles. 
Iedereen zat constant series te kijken onder 
de les.” Ze is allang geen puber meer. Ze ont-
wikkelde haar eigen identiteit en wat voor 
één. Middelste houdt vol: “Als ik ergens een 
wafel krijg ben ik verkocht!”

Marie-Anne van Stijgeren

Blog van de maand
Mijn ontroering strijdt met vrees voor de puberteit
‘Waarom is het vaak zo ongezellig en ingewikkeld?’



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
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In de vorige bode schreven we al dat Vreeland 
van oudsher gemengde boerenbedrijven 
kent. Bij de zeven boerderijen die nog vol in 
bedrijf zijn, gaan we de komende maanden 
langs. Hoe is het ze gelukt om hun bedrijf 
rendabel te houden? Deze maand het verhaal 
van Simon van der Paauw.

Simon (52) woont met zijn vrouw Tineke aan 
de Kleizuwe op de boerderij Nieuw Ruyterveld. 
Vroeger heette de boerderij Jawianco maar 
toen zijn vader en hij de boerderij in 1991 
overnamen werd die omgedoopt. “Wij kwa-
men van de boerderij Ruyterveld, gelegen 
aan de Mijndensedijk in Nieuwersluis. Daar 
hadden we te weinig mogelijkheden om uit te 
breiden en deze boerderij stond als boelhuis te 
koop.  D.w.z. de hele inventaris inclusief het 
vee werd bij opbod verkocht door een veiling-
meester, gezeten op een platte wagen in de stal, 
in het bijzijn van een notaris. Overbleven het 
boerenerf met de stallen en het land. En die 
hebben wij toen gekocht. Mijn ouders bleven 
nog een paar jaar met oma op de oude boer-
derij wonen en ik ben met Tineke en de twee 
oudste kinderen hier gaan wonen.”  Simon was 
toen 27 en net met zijn vader een maatschap 
begonnen. Ze hadden in die tijd 50 koeien en 
100 geiten. 

Duizenden koeien moeten weg
De fosfaatuitstoot is in Nederland relatief 
hoog en daarom moeten er de komende jaren 
160.000 koeien worden afgestoten, lees: naar 
de slacht gebracht. 2 juli 2015 is de peildatum. 
Het aantal koeien dat je op die dag had, min 
4% wordt aangehouden. Op de peildatum 
had Simon 53 koeien die hij molk met een 
oude robot. Intussen melkt hij met z’n nieu-
we robot 70 koeien en zoveel mag hij er dus 
niet houden. Hij moet terug naar 52. Maar 
gelukkig heeft hij zijn geiten nog, inmiddels 
zo’n 700 waarvan de melkprijs nu heel goed 
is. Ook Simon beaamt dat je als boer goed 
moet kunnen rekenen. Hierbij een leuke Cito 
oefening voor groep acht: De melkprijs van 
een koe is 33 cent/liter en de melkprijs van 
een geit 75 cent/liter. De koe levert 10.000 li-
ter/jaar en de geit 800 liter/jaar. Waar zit de 
winst?

Altijd al gek van geiten
Simon leidt me rond door de stal waar de pas-
geboren geitjes onder warmtelampen bijko-

men van hun geboorte. Hij is een beetje moe 
want het is lammertijd. (Jonge geitjes heten 
dus ook lammetjes!) Aan de gezellige woon-
keuken grenst een kamertje voor je naar bui-
ten gaat. Er staat een feeëriek smeedijzeren bed 
met een opengeslagen slaapzak. Daar slaapt 
Simon een aantal voorjaarsweken omdat hij 
dan meerdere keren per nacht zijn bed uit 
moet. Zo’n vier uur slaap en misschien af en 
toe nog een uurtje overdag, daar moet hij het 
mee doen. Maar Simon hoor je niet klagen. Hij 
is gek van geiten. “Mijn vader vond de geit een 
‘arbeiderskoe’ maar omdat het maaien van de 
bermen veel werk was kreeg ik toch na lang 
zeuren op mijn negende mijn eerste geit.” In 
zijn vrije tijd reist hij het land af als keurmees-
ter. Simon vindt het een eer gevraagd te wor-
den en vertelt graag met de microfoon in de 
hand over het fysiek van de geit. Het gaat hem 
om het contact met de mensen en als hij een 
mooie geit ziet dan hij wil hij daar natuurlijk 
graag een nakomeling van hebben!

Opvolging
De winst zit hem voor Simon dus in de verkoop 
van geitenmelk. Hij heeft de geitenmelk een 
tijd lang verkaast maar dat bleek niet renda-
bel. Ook omdat Tineke haar eigen werk heeft. 
Simon: “Als het nodig was sprong ze bij maar 
ze heeft ook altijd haar eigen werk gehad. Ze is 
nu hoofd van de wijkverpleging in Wilnis.” En 
dus paste Simon ook veel op de kinderen. Hij 
nam ze gewoon mee naar de stal in hun Maxi-
Cosi als hij moest melken. Ook was hij vaak 
op het schoolplein te zien en de klassenuitjes 
waarbij Simon met zijn hooiwagen kwam 
voorrijden, waren jarenlang een vertrouwd 
beeld in Vreeland. Tineke en Simon hebben 
vijf kinderen waarvan de oudste en enige zoon, 
Jeroen (27), sinds kort is toegetreden tot de 
maatschap. Een drie generatiemaatschap want 
ook de vader van Simon, die inmiddels 80 is, 
werkt nog steeds mee.                                      R.B.

Agrariërs in zwaar weer, vooral in Utrecht
Hoe is de situatie in Vreeland?

De Vreelandbode

Michiel Borstlap is een wereldwijd gelauwerd 
pianist en componist en komt op 28 maart 
spelen in Theater De Dillewijn in Ankeveen, 
als derde in een reeks van vier optredens. Op 
deze avond speelt hij stukken van zijn nieuwe 
album ‘Velvet’, dat vertelt over vriendschap 
en verlangen en is genoemd naar Michiels 
thuistheater ‘The Velvet Room’ (de kleinste 
concertzaal van Nederland met 18 plaatsen, 
in Nigtevecht). Hij heeft een virtuoze speel-
techniek en zoekt doorlopend naar balans. 
De juiste balans tussen het hoofd, het hart en 
de onderbuik. Michiel Borstlap ontdoet mu-

ziek van onnodige ballast 
en vindt de juiste stiltes 
tussen de noten. ‘Less is 
more’ ten voeten uit. Hij 
gaat met ‘Velvet’ terug 
naar de oorsprong van 
muziek die ontstaat uit 
akkoorden, melodie en 
ritme. ‘Velvet’ belooft een hoogtepunt te wor-
den in zijn omvangrijke oeuvre.
Dinsdag 28 maart 2017 . Aanvang 20:15 uur. 
Kaarten à € 22,00 te bestellen via de website 
www.dedillewijn.nl.

Michiel Borstlap in De Dillewijn 

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

Linedance Vreeland in de Ridderhof school 
Donderdag avond start een beginnersgroep. 
Van 19.30 tot 21.00. Kosten 17.50 per mnd. 

Wij beginnen op 6 April. Info. Gerda 0644245002. Tot ziens. 

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

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

03 april: mozaïeken 08 april: paasstuk
22 april: sushi
Voor alle cursussen, workshops en lezingen:
www.cursusprojectloenen.nl of bel 232325

De Vreelandbode

Na het vorig schrijven in de Vreelandbode 
van januari over de musical Vreemdland, 
kunnen we vertellen dat de spaanders er 
inmiddels vanaf vliegen, zo hard wordt er 
overal aan en voor de musical gewerkt. 

Ruim een maand geleden is onder de bezielen-
de leiding van Rogier Sluyter een groep noeste 
werkers aan de slag gegaan met de inrichting 
van ‘ons theater in de polder’ op het terrein van 
boerderij Landzicht aan de Nigtevechtseweg. 
En dit was geen licht klusje. Als eerste moest 
er veel geruimd worden. Ook werd besloten 
de betonnen bulten die op de vloer lagen er-
uit te hameren. Wat een klus. En toen die weg 
waren, kon er een egale vloer gemaakt worden 
met underlayment. Daarna werd aan de op-
bouw begonnen van het decor en ik wil nog 
niet veel verklappen... maar het gaat weer top-
gaaf worden!
Daarnaast is het achter de schermen natuur-
lijk een geregel, georganiseer en gekrakeel van 
jewelste. En dat alles naast nog eens het regu-
liere teksten in je hoofd stampen en met elkaar 
repeteren. En gerepeteerd wordt er, kan ik je 
zeggen. Net zoals de Loenetix. Die zijn ook 
energiek bezig de muzikale begeleiding strak te 
trekken. Afgelopen zondag was er een repetitie 
waar ook een afvaardiging van het musicalge-
zelschap bij was. En de provisorische opnames 
van de spelers die enkele liedjes met veel en-
thousiasme meezongen, stemde zonder meer 
hoopvol over waar het geheel heen gaat. 
En waar het heen gaat nadert steeds sneller. 
We gaan alles op alles zetten om een topgave 

musical op de planken te zetten. En natuurlijk 
gaat dat lukken. Al zwetend worden de laatste 
kleding-, styling-, decoratie- en decorstuk-
ken bij elkaar gezocht en op locatie gebracht. 
Puffend en zuchtend zit iemand op een zol-
derkamer de stukjes sfeermuziek die niet uit 
het repertoire van de Loenetix komen, maar 
wel tijdens de productie nodig zijn, in elkaar 
te zetten. Ergens anders wordt weer naarstig 
een licht- en een geluidsplan gemaakt. De 
laatste sponsoren en donaties worden nog 
aangezwengeld. Sleutels worden verzameld. 
De horeca-invulling wordt georganiseerd. 
Vergunningen. Verkeersregelaars. EHBO. 
Teveel om op te noemen. 
In een later bericht zullen we meer vertel-
len over de vorderingen en vooral wanneer 
de produktie de planken op gaat. Op de 
Facebookpagina staat meer informatie. Ook 
moeten we erbij zeggen dat Vreemdland geen 
kindermusical is. Ons advies is: minimaal 12 
jaar. De Facebook-link:https://www.facebook.

com/events/641300202744914

De Rollercoaster die Vreemdland heet

Op 18 maart geeft muziekvereniging de Vecht 
in de grote kerk in Vreeland hun jaarlijkse 
klassieke concert. De deuren van de kerk gaan 
om 19.45 uur open en bij binnenkomst wacht 
het publiek een Belgische verrassing. Daar-
mee is het thema van dit concert ook duide-
lijk: België.
Ook dit jaar heeft de muziekvereniging weer 
een topmuzikant bereid gevonden om het 
publiek tijdens dit concert te laten genieten. 
Arno Schipdam, solotrombonist van het 
Haags Residentie Orkest, zal de kerk in Vree-
land tijdens het nummer Colors van Bert Ap-
permondt laten genieten van alle kleuren die 
er in de muziek denkbaar zijn.
De entree bedraagt € 12,50 voor volwassenen 
en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Bent u een 
vriend van de Vecht? Dan betaalt u € 10,00 
entree. Daar de plaatsen in deze mooie kerk 
beperkt zijn, raadt de Muziekvereniging wel 
aan om te reserveren via reserveren@muziek-
verenigingdevecht.nl.

Muziekvereniging de Vecht presenteert:
België, de bakermat van de blaasmuziek
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Welkom!
De dingen een beetje mooier maken… Dat 
kan je op heel veel verschillende manieren 
doen. Bijvoorbeeld met een mooie tekening 
of een fantasieverhaal. De Razende Reporters 
dachten er over na. Dat was fijn om samen 
te doen. Eigenlijk heb je niet zoveel nodig 
bedachten zij. Eigenlijk misschien alleen je-
zelf?  En je eigen speciale eigenschappen… 
Lees maar hoe de Reporters dat doen… Of 
de hond… Dat lees je bij het stripverhaal van 
Fien. Vandaag maak je zoals beloofd kennis 
met alle Razende Reporters. Kras Kras staan 
ze met hun foto’s in de Kinderpost. Ken je ze 
allemaal? Af en toe kan het wel erg gek lopen 
op het voetbalveld… Meer weten? Lees maar 
gauw het verhaal van Xavie.  Wil jij de Vree-
landbode ook een beetje mooier maken? Mail 
ons je tekening! info@vreelandbode.nl of geef 
‘m op school aan één van de Razende Repor-
ters. Je weet nu wie het zijn!

Dit is Vita (10), ze is 
een echte verhalen-
schrijfster en een er-
varen Razende Repor-
ter.  We kijken al naar 
haar schrijfsels uit!

AGENDA 
De wereld mooier maken kan ook met mu-
ziek. Hou jij van muziek? Heb je zaterdag-
avond 18  maart al iets te doen? 
Nee? Mooi! Er is een muziek van Muziekver-
ening de Vecht in de Grote kerk. Blaasmuziek! 
Waar klinkt dat nou mooier dan in de kerk? 
Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis! 
(Ben je ouder dan betaal je € 12.50)
Er komt een beroemde man met hele grote 
trompet die je kunt uitschuiven… weet jij hoe 
zo’n instrument heet? Wil je weten hoe het 
klinkt? Kom dan luisteren. Vanaf half 8 ben 
je welkom. Het begint om 8 uur en duurt tot 
ongeveer 9 uur.
Facebook/muziekverenigingdevecht 

Je kent haar vast en 
zeker wel! Razende re-
porter Lola, ze houdt 
van verhaaltjes schrij-
ven voor anderen.

NIEUWSGIERIG VOOR 
DE VREELANDBODE
Als je nieuwsgierig bent wil je iets heel graag 
weten. Als ik eerlijk ben, ben ik ook heel 
nieuwsgierig. Meestal als ik vriendinnen zie 
praten wil ik graag weten wat ze zeggen. Als 
je iets vraagt dan ben je ook nieuwsgierig. 
meestal is de juf ook nieuwsgierig, want die 
vraagt ook heel vaak iets. Toen we die foto’s 
gingen maken was ik ook heel nieuwsgierig.

Razende Reporter Lola (9)

MOOI
De lente is mooi, er zijn mooie en veel kleuren 
bloemen. Ik hou van alle bloemen.
Sommige mensen vinden speciale bloemen 

mooi, bijvoorbeeld een roos. Maar iemand 
anders vindt een roos niet zo mooi en houdt 
weer van tulpen. De lente is ook mooi, omdat 
er zo veel verschillende luchten zijn.
Soms zijn er veel wolken, soms weinig, soms 
kan je een mooie vorm vinden in een wolk. En 
soms schijnt de zon door de wolken.
De zon is mooi!

Razende reporter Isabelle Strik (8)

Razende Reporter Isa-
belle schrijft en tekent 
graag, zij maakte al de 
nieuwe kleurrijke kop 
van de Kinderpost!

SNEL
Er was eens een jongetje hij heette Sam. Hij 
kon super hard rennen. Daarom noemde ie-
dereen hen snelle Sam. Hij kon het hardste 
rennen van zijn klas. En hij zat op tennis. Dat 
is best handig als je zo hard kunt rennen. Ie-
dereen zei tegen hem je moet later sprinter 
worden. Maar dat wilde hij helemaal niet. 
Dus hij zei nee joh ik wordt al tennisser. Maar 
toen hij uiteindelijk 22 was werd hij toch een 
heeeeeeele goede sprinter.

Dit was mijn verhaal groetjes Sam (10)

Eh, hallo Sam, dat is 
s n e l … w e g g e d o k e n ! 
Sam, jij houdt toch van 
verhalen schrijven en 
stripjes tekenen?

LEF
Ik heb veel lef. Dat vind ik leuk omdat het leuk 
is om lef te hebben. Ik heb veel lef zegt mama 
omdat ik heel lang in en revalidatie centrum 
zat. En daarom gingen we ook naar Disney-
land Parijs. Dat was heel leuk maar terug naar 
de Hoogstraat (mijn revalidatie centrum ). De 
eerste keer vond ik het heel eng.
Maar snel daarna niet meer want ze zijn daar 
heel erg aardig.  Ik begon bij een fysio thera-
peut genaamd Wilma. Daar was ik niet zo 
lang. Maar vlak daarna ging ik weer door mijn 
enkel. Mama en papa en ik hadden toen een 
gesprek Marieanne een dokter daar zei zij dat 
ik extra fysio nodig had om het te laten her-
stellen. Maar daarna ging het weer mis dus 
toen gingen we naar het wkz het Willemina 
kinder ziekenhuis. Daar zei een dokter dat ik 6 
weken gips moest dat vond ik niet leuk. Maar 
ja ik wou dat het over gaat dus toen deed ik 
het maar. toen we met het gips terug naar de 
Hoogstraat gingen  kwam ik bij een andere 
fysio genaamd Maggie. Ze was zo lief ze deed 
echt spelletjes met me ik had niet eens door dat 
we eigenlijk aan het trainen waren. Maar het 
was niet goed genoeg in de laatste week zeiden 
ze dat ik nog 5 weken in het gips moest blijven. 
Toen moest ik wel even huilen maar met kerst 
had ik een soort van dun gipsje om mijn  en-
kel maar met kerst ging het weer helemaal 
mis. Het deed zo veel pijn dat ik weer naar het 
ziekenhuis moest om dik gips te laten zetten. 
Uiteindelijk die ene donderdag dat me gips 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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voetbalden ze nog lang en gelukkig!
Door spannendeverhalenverteller 

en reporter Xavie Morel (8)

Hier is Xavie, een super 
blije verhalen schrijfster 
met een groot hart voor 
wat er in de wereld ge-
beurt.

Dit is Abatsji (11) hij 
was deze keer samen 
met Fien de fotograaf. 
Die groepsfoto heeft hij 
goed gedaan hè? Hij 
kan ook hele spitsvon-

dige vragen voor een interview bedenken! 
 
En dan is hier bijna de laatste Razende Repor-
ter van de groep….. 
Lune (9), ze gaat alles 
uit proberen, schrijven, 
fotograferen, tekenen…  
Maar dat lees je de vol-
gende keer!

SPEELS
De hond van Fien heet Sjef, maar dat weten 
jullie vast wel. En Sjef is nogal speels. Maar 
daar weet Fien wel iets op… Lekker kriebelen 
op zijn buik!

Razende Reporter Fien (10) 
is een echte dierenliefheb-
ber en voor de Kinderpost 
graag aan het fotograferen. 
Of aan het stripverhalen te-
kenen dus.

eraf mocht ik had me al weken op die dag ver-
heugd het gips ging eraf mijn enkel was best 
dik en blauw maar daarna moest ik al snel 
naar maggie en moest ik trainen in en loop-
bad dat ging heel goed en ik kreeg er ook be-
loningen voor zoals een nieuwe hockeystick. 
En toen ongeveer 1 maand daarna mocht ik 
afscheid nemen van de hoogstraat. Einde 

Laure schrijft haar ver-
haal… soms zijn het 
fantasieverhalen en 
soms zijn ze echt. Nou, 
schrijven over jezelf, dat 
vraagt om lef!

DE VOETBALCLUB DIE 
NIET MEER BESTOND 
Hallo, er was eens een man die de leider van 
de Lords was. Maar toen hij overleed moest 
er een nieuwe trainer komen, alleen niemand 
wilde de nieuwe trainer worden dus besloten 
ze dat de club De Lords niet meer bestond. 
Maar het rare was dat ze nog wel wedstrijden 
mochten spelen.      
5 MAANDEN LATER. 5 maanden later had-
den de bloopers (bloopers =de Lords) een 
wedstrijd.  Ze verloren echt helemaal,  de 
stand was 5-0 voor de tegenpartij. Toen ze 
klaar waren met de wedstrijd gingen ze naar 
de kleedkamer en zeiden ze dat ze meer op de 
tegenpartij hebben gelet. En zo gingen ze nog 
wel even door met kletsen over een nieuwe 
strategie. 
Toen ze klaar waren met de strategie bepalen 
gingen ze afspreken wanneer ze het gingen 
oefenen. EEN DAG LATER. Een dag later 
was het zover. Tijdens het oefenen gingen ze 
meer overspelen. En beter ver schie-
ten in plaats van hoog. Toen het trai-
ningsuur voorbij was hadden ze meteen 
alweer een wedstrijd. En toen de wed-
strijd begon, ging het gelijk super goed. 
Het stond bij de eerste helft al 10-0. De 
tweede helft had de tegenpartij 2 goals 
gemaakt. Dus de bloopers hadden voor 
het eerst gewonnen in dit seizoen. Daar-
na wonnen ze elke wedstrijd. Iedereen 
noemde ze van Flop naar de Top. En 
toen wilde iedereen hun coach zijn en 
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OPEN DAG BIJ CREA JUUL
ZATERDAG 18 + 25 MAART A.S.
VAN 13.00 - 16.00 UUR
OOK WORKSHOPS VOOR PASEN

DIT ZIJN DE RAZENDE REPORTERS…

Van links naar rechtsboven: Xavie, Sam, Laure, Lola, Luna en beneden: Isabelle en Fien. Abat-
sji is de fotograaf . Vita was er deze keer niet en zie je de volgende keer weer op de groepsfoto.
En, had jij ze allemaal goed geraden?
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‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’ - 
elke werkdag om 12.50 uur in 
De Nieuws BV én iedere 
vrijdagnacht om 0.00 uur 
op Radio 1. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

De winter uit 
de deur..

Laat de lente 
maar komen heur!

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 In het oude huisartsenpand aan de Voorstraat 
nummer 10 woont sinds mei 2004 de familie 
Lindenkamp – Van Ee. Bas (52) was de eerste 
van het gezin die in Vreeland kwam wonen, 
in 1994. Geboren in Bussum en via wat om-
zwervingen in Nederland en België kwam Bas 
op zijn 14e in Frankrijk terecht. Direct na zijn 
eindexamen is hij van Frankrijk naar Amerika 
verhuisd en heeft daar de vliegschool gedaan, 
gewerkt en gereisd. Toen Bas in 1992 weer te-
rug kwam in Nederland, is hij bij de KLM als 
piloot aan het werk gegaan en in 1994 aan de 
Voorstraat 1 gaan wonen. 
Engeline (50), geboren en getogen in Assen, 
ging via de HAVO naar de Hogeschool Tio 
en woonde vervolgens op meerdere plek-
ken in Nederland. In de tijd dat Engeline in 
Amsterdam woont, start zij ook in 1992 bij 
KLM en rondt ze in 1997 haar Vinologen op-
leiding af. Zowel Bas als Engeline horen via 
een gemeenschappelijke vriendin regelmatig 
goede verhalen over elkaar maar hebben nog 
nooit samen gevlogen.
Tot januari 1998, op de vlucht Amsterdam – 
Houston. Engeline aan boord als stewardess 
en Bas als passagier. Dankzij de goede verha-
len van de vriendin, herkenden ze elkaar en de 
eerste date was snel gemaakt! De liefde ging 
snel want in 1999 trok Engeline bij Bas in aan 
de Voorstraat en werd dochter Margaux gebo-
ren. En als Margaux drie jaar oud is, krijgt ze 
broertje Alec. 

Huizenruil
In 2003 werd een huizenruil gedaan met de 
inmiddels wijlen dokter Greevelink. Het huis-
artsenpand op nummer 18 werd te groot voor 
de gepensioneerde huisarts en het huis op 

nummer 1 te klein voor het jonge gezin, voor 
beiden dus een goede ruil! 
Het huis moest beneden flink aangepakt wor-
den en  de muren van de praktijk, wachtka-
mer en de apotheek werden doorgebroken. 
De oude monumentale staat van het huis 
werd ook beneden weer zichtbaar. Boven is 
hetzelfde gebleven en zijn de kamers met een 
kruip door sluip door te bereiken. Bas moet 
zelfs bukken om in Alec zijn kamer te komen! 

Dansen, acteren en voetballen
De pubers Margaux (17) en Alec (14) gaan 
allebei met veel plezier naar hun school het 
Comenius College in Hilversum en vinden het 
fietsen erg meevallen. Margaux zit in 4 HAVO 
en heeft de afgelopen 7 jaren gedanst, gezon-
gen en geacteerd in verschillende musicals! Op 
dit moment is ze daar mee gestopt en brengt ze 
haar vrije tijd door met vriendinnen, op het hoc-
keyveld en past ze graag op. Na de HAVO wil 
ze misschien naar de NHTV in Breda om daar 
een toeristische opleiding te volgen. Alec keept 
op selectie niveau bij voetbalclub Victoria, zit 
in 3 VWO en wil daarna graag naar Aviation, 
de pilotenopleiding in Amsterdam. In zijn 
vrije tijd chillt hij met vriendjes van school die 
hij, heel handig, gewoon naar Vreeland lokt. 
Het hele gezin Lindenkamp woont met veel 
plezier in Vreeland! Engeline is de drijvende 
kracht achter het gezin en rijdt met Margaux 
en Alec naar hun sporten en hobby’s, nodigt 
vrienden en familie graag uit voor wijnproeve-
rijen en is actief in het dorp met onder andere 
de Kerstmarkt. Bas en Engeline zijn ook bij 
hun werkgever nog steeds erg gelukkig, want 
dit jaar vierden zij hun 25-jarig jubileum bij 
KLM.                                                                   W.T.

“Op maandagavond 
bij Bas, Engeline, 
Margaux en Alec”

Aan tafel bij....

Paaseieren zoeken!!
Traditiegetrouw begint Tweede Paasdag om 
11 uur met eieren zoeken voor de kinderen, 
en koffie voor de ouders! Dit geweldige eve-

nement vindt plaats in de boomgaard aan 
de Raadhuislaan en wordt mogelijk gemaakt 
door de Bedrijfsvereniging. 
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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 

Als je Germaine Duynstee (50) een paar jaar 
geleden zou hebben voorspeld dat ze haar 
biologische, glutenvrije en koolhydraat-
arme ontbijtmix anno 2017 via internet en 
winkels zou verkopen, zou ze je niet hebben 
geloofd. 

Germaine had namelijk al tal van andere be-
zigheden: zij geeft yogalessen bij Yoga Today 
in Weesp en heeft ook een praktijk aan huis 
voor massages, counseling en yoga. Omdat 
zij diabetes type-1 heeft, zocht ze naar een 
gezond en koolhydraatarm ontbijt. Dat was 
niet te krijgen. Daarom maakte ze voor zich-
zelf een ontbijtmix met een basis van noten, 
pitten en zaden. En toen ze haar zelfgemaakte 
mix een keer na een yogasessie aan haar leer-
lingen gaf, had ze er een nieuwe business bij! 
Iedereen was zo enthousiast dat de bestellin-
gen al snel binnenstroomden. In de loop der 
tijd werd de vraag zo groot, dat Germaine 
de stap heeft genomen om met haar nieuwe 
compagnon Claudia van Deudekom Ger-
maine’s Supermix ambachtelijk én professio-
neel breed op de markt te brengen. Vanwege 
haar banden met Vreeland, waar zij een tijd 
lang gewoond heeft, is het extra leuk dat haar 
supermix nu ook bij de Dagwinkel te koop is.

Lekker en gezond
Er zijn volgens Germaine een paar redenen 
waarom haar mix zo populair is. “Allereerst 
is het gewoon heel erg lekker en gezond. Ik 
gebruik uitsluitend biologische ingrediënten 
en de Supermixen (er zijn nu twee smaken) 
hebben een laag gehalte aan koolhydra-
ten. Het effect op je bloedsuikerspiegel is 
daardoor minimaal. Heel gunstig dus voor 

mensen met di-
abetes. Maar ei-
genlijk voor veel 
meer mensen. 
Een bloedsuiker-
spiegel die weinig 
schommelt zorgt 
voor minder hon-
gergevoel. Het 
bevat ook geen 
granen, waardoor 
het geschikt is 
voor mensen met 
een glutenvrij dieet. En de groep mensen die 
bewust kiest voor biologische en gezonde 
voeding, weet ook wel raad met deze ener-
giebom vol proteïnen, essentiële vetten, anti-
oxidanten, vitaminen en mineralen.”

Het roer om
“Daarnaast vinden mensen onze verhalen 
sympathiek en inspirerend. Zowel Claudia 
als ik hebben een chronische ziekte. Hier-
door hebben we allebei noodgedwongen het 
roer omgegooid en een andere kijk op het 
leven gekregen. Voordat ik mijn ziekte had, 
leefde ik vrij gemakkelijk en onbewust. De 
diabetes veranderde mijn toekomstperspec-
tief drastisch. Ik werd gedwongen goed op 
mijzelf te letten en volgde verschillende op-
leidingen over zelfontwikkeling. Hierdoor 
heb ik mijzelf beter leren kennen en moei-
lijke kanten van het leven leren accepteren. 
Ik begon een eigen praktijk voor massages & 
gesprekken. Niet toevallig kwam toen Kun-
dalini Yoga, ook wel de yoga van het bewust-
zijn genoemd, op mijn pad. Hierin spelen 
melodieuze gezongen mantra’s een rol. Ter-

wijl we pitten roosteren, noten hakken en 
alles mengen, zingen we ook die mooie 
mantra’s. We hopen dat de mensen iets 
merken van die extra, positieve energie 
tijdens het eten van de mix. Dat het ze 
goed doet, net zoals het ons goed doet.” 

Bedrijvigheid: Germaine Duynstee

Trappist 1, het klinkt als een nieuw bier van 
onze Zuiderburen, maar het betreft een ster 
in het sterrenbeeld Waterman, op een afstand 
van 39 lichtjaren van de Aarde. De afgelopen 
weken is Trappist 1 veel in het nieuws ge-
weest. Een Belgisch (jawel) onderzoeksteam 
heeft maar liefst zeven planeten rond deze 
ster ontdekt. Dat is behoorlijk knap, maar met 
inmiddels zo’n 3000 bevestigde exo-planeten 
nou ook weer niet zo bijzonder. Het frappante 
is, dat het rotsvormige, dus aardachtige plane-
ten betreft en dat zeker drie van deze Trap-
pistjes zich bevinden in de ‘bewoonbare’ zone, 
dus op een afstand van de ster waar water niet 
kokend heet maar ook niet bevroren is. Er 
wordt dan ook hardop gespeculeerd, dat deze 
planeten met oceanen bedekt zouden kunnen 
zijn en dat er zelfs leven tot ontwikkeling is 
gekomen. Je zou dat niet meteen verwachten, 
want de planeten staan dichter bij hun ster 
dan Mercurius bij de zon. Trappist 1 is ech-
ter een ultra koele ster; aan het oppervlak is 
het ‘slechts’ 2500 graden heet, een goede 3000 
graden kouder dan op onze zon. Trappist 1 
is ook een kleine ster, duizend keer kleiner 

in volume dan de zon. Omdat de ster in ver-
houding weinig energie verbruikt, kan ze bij-
zonder oud worden. Een ster als de zon wordt 
zo’n 7-10 miljard jaar oud, maar Trappist-1 
kan biljoenen jaren mee. Omdat de zeven pla-
neten zo dicht in de buurt van hun ster staan, 
draaien ze er ook bijzonder snel omheen. Op 
de planeet die het dichtst bij Trappist 1 staat 
duurt een jaar maar anderhalve dag en op de 
planeet die in de buitenbaan beweegt zo’n 20 
dagen. Dit is ook de reden waarom het de Bel-
gen gelukt is deze planeten met een telescoop 
te spotten. Elke keer wanneer een van de pla-
neten voorlangs Trappist-1 beweegt, is er een 
dipje in de lichtintensiteit te zien. Het is dan 
een kwestie van een aantal maanden meetdata 
aan elkaar rijgen, en ziedaar, je kijkt bij onze 
buren in het heelal in de voortuin. 

Mocht er in de komende jaren besloten wor-
den om een sterk radio signaal naar Trap-
pist-1 te sturen om te kijken of er intelligent 
leven is, dan mogen we over zo’n 80 jaar een 
antwoord verwachten. Proost.

H.L.

Hemel boven Vreeland
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door Pauline van der Hoeden

Lisa Broos (49)

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 2017

‘Stoere vrouw met stoere laarzen’, was 
mijn eerste indruk van Lisa Broos bij de 
Peuterspeelzaal aan de Niftarlakelaan. Als ik 
haar vandaag, zestien jaar later, voor het eerst 
zou hebben ontmoet had ik waarschijnlijk 
hetzelfde gedacht. “Toch voelde ik me toen 
helemaal niet zo stoer”, bekent Lisa vanuit 
haar fraaie woonboot. “Maar dat van die 
laarzen klopt, daar heb ik nog altijd iets mee”, 
voegt ze lachend toe.

Curaçao
Het is een druilerige maandagochtend na een 
nog druileriger weekend in het begin van deze 
maand waarvan ze zeggen dat de meteorolo-
gische lente is begonnen maar waarvan wij 
in Vreeland nog bar weinig konden merken. 
Toch schijnt het licht aan alle kanten de vro-
lijke woonark binnen vanwaar je een specta-
culair uitzicht hebt over de weilanden en de 
Vecht. Wellicht helpen de kleurrijke bordjes 
met ‘Dushi Curaçao’ en ‘Bon Bini’ op het ter-
ras ook mee. “Ik ben geboren op Curaçao, 
waar ik mijn eerste vijf levensjaren heb ge-
woond met mijn ouders en zus Sandy. Sinds 
een jaar of vier kom ik er regelmatig terug, de 
laatste jaren vooral met Sandy. Het voelt voor 
mij iedere keer weer als ‘thuiskomen’. Niet al-
leen om het fijne klimaat maar vooral omdat 
het daar gewoon erg vertrouwd voelt.” 

Vreeland 
Na Curaçao heeft Lisa, tot en met de middel-
bare school, in Alphen aan de Rijn gewoond. 
Ze verhuist op haar achttiende met haar ou-
ders naar de Kleizuwe in Vreeland. Een echte 
jeugd heeft ze dus niet gehad in Vreeland. 
Toch woont Lisa er, met korte uitstappen, al 
weer meer dan dertig jaar. “Mijn kinderen 
Joep (18) en Josefien (14) zijn hier geboren en 
getogen en hebben wel volledig genoten van 
het fijne dorpsleven dat Vreeland opgroei-

ende kinderen hier biedt; van Sinterklaas tot 
paaseieren zoeken maar ook het leven aan de 
Vecht. Joep ging al vanaf zijn zesde jaar alleen 
met het bootje naar zijn vriendje aan de over-
kant.” Voor Lisa is Vreeland haar echte ‘thuis’. 
Samen met haar vriend Jean-Marc geniet ze 
van de feesten die door bevriende dorpsgeno-
ten worden georganiseerd. “Zaterdag was ook 
zo’n avond!” 

Grafische vormgeving
Op haar achttiende dacht Lisa nog dat een stu-
die ‘Mens en Arbeid’ iets voor haar kon zijn. 
Hoewel ze het eerste jaar in Deventer heeft af-
gemaakt kwam ze er al snel achter dat dit toch 
niet haar ding was. “Er broedde altijd iets in 
de creatieve sfeer in mij, maar voor bijvoor-
beeld een grafische opleiding, die ik eigenlijk 
ambieerde, moest ik een gelikt portfolio laten 
zien.” Uiteindelijk heeft Lisa het toch hele-
maal voor elkaar gekregen. Dat begon in ’87 
als stagiaire bij Reclamebureau Huib de Vries 
in Amsterdam. “Op mijn eerste dag kreeg 
ik de opdracht een nieuw ticket te ontwer-
pen voor Air Holland en tot mijn verbazing 
werd dat diezelfde dag al goedgekeurd!  Dat 
was zo’n opsteker waarmee alle schroom om 
in deze richting verder te willen verdween.” 
Daarna ging het snel want de Apple compu-
ter kwam nieuw op de markt en Lisa kreeg de 
kans om zich vanuit het reclamebureau hierin 
al vroeg te specialiseren. Na vier jaar stapt Lisa 
over naar een reclamebureau in Soest en be-
gint daarna voor zichzelf. Een spannende stap 
maar gelukkig ontbreekt het haar niet aan 
mooie opdrachten. Zo werkte ze onder andere 
voor uitgeverij Sanoma als Art Director van 
‘Happy in Shape’ en de redacties van ‘Beau 
Monde’, ‘Marie Claire’, ‘Grazia’ en andere 
glossy magazines. Tussendoor deed Lisa ook 
de vormgeving van de boeken ‘Vreeland’ van 
Driessen en ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis 
in vogelvlucht’. 

Nu
Hoewel Sanoma de glossy’s afgelopen jaar 
heeft verkocht is Lisa nog altijd gezegend 
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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
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met vele mooie en uitdagende ‘klussen’ die 
haar fulltime bezighouden. Dit jaar is ze ge-
start met o.a. de opmaak van een in het Duits 
vertaald medisch boek en de kwartaaluitgave 
van de Koninklijke Watersport Vereniging 
Loosdrecht. Bovendien maakt ze een maga-
zine voor een financieel bedrijf en is ze bezig 
met leuke marketing & sales klussen voor het 
nieuwe tijdschrift &C van Chantal Janzen. 
“Met mijn kinderen gaat het gelukkig ook 

goed. Joep gaat naar het MBO in Amersfoort 
en Josefien zit in 3 VWO en fietst iedere dag 
naar het Comenius in Hilversum. Jean-Marc 
en ik wonen nog niet samen, maar hij is wel 
vaak bij ons in Vreeland. Een druk leven maar 
met veel afwisseling.” Gelukkig heeft ze nog 
een momentje voor ons interview voordat ze 
naar de Kleizuwe vertrekt waar ze samen met 
haar zus een werkplek heeft gecreëerd. Op 
stoere laarzen natuurlijk, met hakken. 

Dit keer geen hardloop- of wandelrondje 
door onze mooie omgeving, maar een an-
der, zeer snel rondje van Mario Verweijen. 
Hij kreeg  eind december 2016 een herin-
nering om mee te doen aan het bevolkings-
onderzoek darmkanker. “Ik voel(de) me 
piekfijn, nergens last van en dacht eigenlijk: 
meedoen is niet nodig maar een klein stem-
metje zei: ‘doe maar wel’.”

“Begin januari was er de uitslag: er was (mi-
croscopisch) bloed gevonden in de ontlasting, 
nader onderzoek was geboden en er was di-
rect een intake-gesprek gepland in de Berg-
mankliniek in Amsterdam, een kliniek die 
geloof ik uitsluitend darmonderzoeken doet. 
Op 17 januari was de intake, op 30 januari 
het onderzoek: een coloscopie, waarbij in de 
(dikke) darm gekeken wordt. Er werden wat 
poliepen gevonden (zeer goedaardig) en een 
plekje waarvan de zeer ervaren onderzoeker 
zei: “dat is niet goed, dat vertrouw ik niet”. 
Hiervan is direct een biopt genomen. 
Direct na het onderzoek was er de voorlopige 
uitslag: deze leek te gaan richting operatie.”
 
Wachten op de uitkomst
“Op 7 februari de volgende afspraak: in de 
ochtend een CT scan om vast te kunnen stel-
len of er mogelijk uitzaaiingen zijn. In de mid-
dag een afspraak met de chirurg. De biopt was 
pathologisch onderzocht: een laatste voorsta-
dium in de ontwikkeling naar kanker, de CT 
was goed (geen enkele uitzaaiing), operatie 
was nodig en dus kon de operatiedatum wor-

den geprikt.  Op 
21 februari de op-
name, de 22e de 
operatie en de 26e 
weer naar huis. 
Toen was het even 
wachten op de uit-
komst van het pathologisch onderzoek naar 
het stukje darm dat was weggenomen en op 
7 maart was dat gepland. De uitkomst was 
goed: er was voldoende dikke darm weggeno-
men, verdere behandeling is niet nodig. Grote 
opluchting.”

Rondje van 7 weken
“Dit hele rondje duurde slechts zeven weken 
dankzij het bevolkingsonderzoek, de soepele 
samenwerking tussen de verschillende zorg-
aanbieders en het iets afwijkende protocol 
waarbij direct met de patiënt (ik dus) wordt 
gecommuniceerd. Het was geen leuk rondje: 
liever loop ik mijn kilometers lang de Vecht 
of de Wijde Blik. Het was wel een geweldig 
rondje: goede en supersnelle zorg. Ik kan al-
leen iedereen die dit leest oproepen om mee 
te doen aan dergelijke onderzoeken, of het 
darmkanker is of borstkanker of wat dan ook. 
Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je eruit 
komt. Een rondje van zeven weken waarin ik 
gezond was, kanker was geconstateerd, een 
operatie is uitgevoerd en is vastgesteld dat de 
darmkanker volledig weg is. Het was wel een 
rollercoaster  maar gelukkig met een goede 
afloop. En over vier weken kan ik weer hard 
lopen….”

Rondje ziekenboeg van....

Mario Verweijen

Zaterdag 1 april organiseert de Vecht & Ang-
stel gemeente een bazaar. Met het geld dat we 
ophalen ondersteunen wij Stichting Molen De 
Hoop. Deze Stichting viert dit jaar hun 10-ja-

rig jubileum en zij willen het geld gebruiken 
voor de aanschaf van een tweede molensteen.
De Bazaar is van 10.00 tot 16.00 uur. Voor in-
formatie: hansstuart@planet.nl.

Bazaar Vecht & Angstelkerk

In de periode van 17 tot 27 maart a.s. voert de 
provincie Utrecht groot onderhoud uit aan 
de Vreelandbrug. Tegelijkertijd wordt daar, 
over een lengte van 1,2 kilometer, de boven-
ste laag asfalt vervangen. Hiervoor wordt de 
N201 tijdelijk afgesloten tussen het kruispunt 
met de Raadhuislaan en het kruispunt met de 
Loenenseweg. De wegafsluiting gaat in op vrij-
dagavond 17 maart om 22.00 uur en duurt tot 
maandagochtend 27 maart 05:00 uur. Ook het 
vaarverkeer kan in die periode de brug niet pas-
seren. Het doorgaand verkeer wordt door mid-

del van borden omgeleid: vanuit Hilversum 
via A1-A9-A2 en vanuit Vinkeveen/Mijdrecht 
via A2-A9-A1. Vreeland blijft bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer en fietsers worden om-
geleid via Vreeland-dorp. De inritten naar het 
dorp via de Singel en de Raadhuislaan blijven 
open, dus via de Van Leerbrug is de overkant 
van de Vecht te bereiken. Behalve tussen 7 en 
9 uur, dan is de brug verboden voor gemoto-
riseerd vervoer. Voor vragen of klachten kunt 
u terecht bij alwin.van.hattem@provincie-
utrecht.nl of via 06-27179521.

N201 ter hoogte Vreelandbrug gesloten
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Maandag tot en met donderdag:

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 2017

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Boekbespreking door Marlies Cordia

Sun Li: ‘De zoetzure smaak van dromen’
In 1980 komen de ouders van Sun Li naar 
Nederland, vanuit Hong Kong. Ze nemen een 
aftands Chinees restaurant over in een klein 
dorp in Friesland. Niet dat ze nu zo van die 
culinaire hoogvliegers waren, eigenlijk in-
teresseerde het hun niet zo erg. Ontsnappen 
aan de armoede, dat was de opzet. Het was 
een restaurant zoals iedereen ze kende. Rood 
(versleten) tapijt, gefiguurzaagde draken in 
rood en goud geschilderd, lampionnen en een 
aquarium. Alle vijf kinderen moeten mee wer-
ken in het restaurant. Geen minuut mag ver-
loren gaan. De liefde die er voor de kinderen 
is, wordt niet getoond, dat leidt maar nergens 
toe. Op school moeten ze hun best doen. Liefst 
de beste van de klas zijn. Maar naar school-
avonden gaan vader en moeder niet, immers, 
er moeten klanten bediend worden. Het hart 
van het verhaal is het bedrijvige gedoe in het 
restaurant. Een geoliede machine, waar ieder 
zijn taak heeft, bediening, het afhaalluik en de 
verschillende bereidingswijzen. Je krijgt er het 
water van in de mond, vooral als er echt iets 
speciaals gemaakt wordt door de vader. De va-
der die als jongen op het land werkte, als hij al 
werk kon krijgen, en die met een roeiboot naar 
Hong Kong gepeddeld was. Een levensgevaar-
lijke tocht, zowel de overtocht zelf als het drei-
gende gevaar dat je gesnapt zou worden. Af en 
toe gaat hoofdpersoon Sun Li ook naar Hong 
Kong terug. Ze beschrijft de verschillen tussen 
daar en haar leven in Friesland als vanzelf-
sprekend. Ze is daar en komt weer terug.  Dat 
is het. Echt veel contact met de Friezen is er 

niet. Daar is geen tijd 
voor. En doordat de 
kinderen zo hard hun 
best moeten doen 
op school, krijgen ze 
daarna goede oplei-
dingen. Architect, 
grafisch vormgeefster, 
beleidsmedewerker 
zijn ze geworden en 
geen enkel kind is van 
plan om het restaurant 
over te gaan nemen. Een hard gelag voor de 
ouders. En zo gaat het met vele “chin-indisch” 
restaurants in Nederland, al die kinderen heb-
ben goede opleidingen en gaan niet 16 uur per 
dag, zeven dagen in de week zich het schompes 
werken voor een loon dat minder is dan het of-
ficiële minimum loon. Eigenlijk was het con-
cept van het restaurant al op zijn retour toen 
Sun Li’s ouders de zaak overnamen. Vader is 
intussen gestorven, longkanker die hij tot het 
laatst toe ontkend had, na het roken van mil-
joenen sigaretjes. En moeder moet zich er bij 
neerleggen, zoals Sun Li het verwoordt, het 
restaurant was immers niet de droom van de 
ouders, het was een instrument om de kinde-
ren van eten te voorzien en ze een opleiding te 
kunnen geven. En dat is gelukt. En voor wie 
flinke trek heeft gekregen na het lezen van 
dit autobiografisch, goed geschreven en inte-
ressante boek, heeft Sun Li aan het eind een 
aantal recepten van haar ouders opgenomen. 
Hmmm! Heerlijk!

Op vrijdagavond 24 maart draait de Zweedse 
film ‘Heaven on Earth’ in het Filmhuis. In het 
vervolg op de Zweedse arthousehit ‘As it is in 
Heaven’ zien we de bewoners van het dorp 
Ljusåker weer terug na de dood van hun diri-
gent Daniël Daréus. Het koor is nog altijd een 
hechte groep. Daarom wordt geaccepteerd dat 
pastoor Stig zichzelf vol gooit met drank, ter-
wijl hij voor een lege kerk staat te preken.
Maar als het hoofd van zijn bisdom hem uit 
zijn functie dreigt te zetten, roept Stig de hulp 
in van zangeres Lena. Lena treurt nog altijd 
om het verlies van haar geliefde Daniel, maar 
gaat moedig verder, al is het maar vanwege 
hun pasgeboren zoon Jakob. Vol passie stort 
ze zich op haar nieuwe taak als dirigent om 
zo met de hulp van een nieuw zangkoor de 

kerk weer vol 
te krijgen. In 
de hoop dat he-
melse muziek 
verbindt en in 
het dorp voor 
een wonder zal 
zorgen.De film 
wordt vertoond 
in het gebouw 
van de Vecht & 
Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 
uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 
om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 
Na afloop is er een hapje en drankje.

Filmhuis Loenen

Connie Lohuis en Gerdjan Rapati hebben 
een passie voor zingen. En daar willen ze 
Vreelanders graag kennis mee laten maken. 
Hoe kan dat - vlak voor Pasen - beter dan met 
een passie van Bach: de Johannes Passion? 
Een  oud verhaal, prachtig op muziek gezet. 
Op 12 april kun je voordelig met deze passie 
kennismaken in de Grote Zaal van het Con-
certgebouw. Want Vreelanders kunnen voor 

€ 32,50 op een 
van de mooi-
ste plaatsen 
zitten. 
Bestel je kaar-
ten dus snel 
met een mailtje 
naar gerdjan@
strakblauw.nl. 

Met korting naar de 
Johannes Passion
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot zien bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

maart 2017 15 

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Waar nu een fraai zwart houten huis staat, 
stond tot 2013 het hier afgebeelde houten huis 
De Wijde Blik. De naam is duidelijk te lezen 
op de zijgevel van het huis. Het huis was in 
1937-‘38 gebouwd door E. Hartog en de foto 
zal niet lang daarna genomen zijn. In die tijd 
was pas net de Kortenhoefse sluis, waaraan 
het buurtschap zijn naam dankt, ontmanteld 
en buiten gebruik gesteld. Deze sluis was al in 
de 16de eeuw aangelegd. Via de oude Vecht 
kon hier geschut worden naar de Dorssche-
veense polder van Kortenhoef (nu de Wijde 
Blik). Door de aanleg van het Hilversums ka-
naal en schutsluis ’t Hemeltje in de jaren ’30 
verloor de Kortenhoefse sluis haar functie, 
waarna zij werd gedempt en ontmanteld. Tot 
1970 bleef de sluis eigendom van de Polder 
Kortenhoef, hierna kocht de heer De Greef 
de sluis. De sluisvaart en de weg waren in de 
20ste eeuw eigendom van de familie Baar, la-
ter van De Weerd en sinds vorig jaar van de 
familie Molewijk-Grooss. 

Uitbreiding van het huis
Hartog had de grond om zijn huis te bouwen 
gekocht van de knollenboer Griffioen. De 
Vreelandse aannemer Boekschoten bouwde 
het huis. Kort na de bouw is Hartog verdron-
ken in de Wijde Blik. Zijn vrouw bleef in het 
huis wonen. 
Een latere eigenaar was Bob van Reen. Hij 
voegde in 1959 een serre toe aan het huis en 
vergrootte twee jaar later de schuur. In 1974 
werd het huis verkocht aan de heer Zeeman, 
die het in 1983 aan Joost Joosten verkocht. 

Bijna 30 jaar later, in 2012, verkocht Joosten 
het huis aan Bert en Luc Schwitters. Bert is 
volgende maand uitgebreid aan het woord in 
de rubriek ‘Met hart en ziel’. 
Vanwege de slechte staat waarin het huis 
zich inmiddels bevond sloopten zij het pand 
en bouwden wederom een houten huis, naar 
ontwerp van dorpsgenoot en gelauwerd ar-
chitect Joost de Haan. 

In de paar koude dagen van februari 2017 lag 
er weer, net als bijna 90 jaar geleden, ijs op de 
sluisvaart….. 

J.J. 
Met dank aan Rijk Zeldenrijk 

voor zijn informatie.
 

Vreeland Vroeger...

Sluisje 12

Vreeland Vroeger...

...en Nu

Welzijn Stichtse Vecht zoekt vrijwilligers die 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
kunnen helpen woon- en wegwijs te worden 
in hun nieuwe omgeving. Naast maatschap-
pelijke ondersteuning zijn er ook vrijwilli-

gers gevraagd die kunnen ondersteunen bij 
het leren van de Nederlandse taal.  Interesse? 
Neem dan contact op met Wilhelmien Gies-
sen, w.giessen@welzijnsv.nl of kijk op welzijn-
stichtsevecht.nl. 

Oproep vrijwilligers

In het Vechtstreekmuseum in Maarssen is 
een schitterende tentoonstelling te zien van 
de multigetalenteerde kunstenaar W.G. van 
de Hulst. Zijn zoon Wim, die in Vreeland 
woont, houdt 19 maart een lezing over het ge-
dachtegoed en het werk van zijn vader. Meer 
informatie: www.vechtstreekmuseum.nl.

Tentoonstelling en lezing 
over W.G. van de Hulst

WILLEM G. VAN DE HULST
1917 -  2017

EEUWFEEST VAN EEN GEDREVEN 
KUNSTSCHILDER, SCHRIJVER EN BEELDHOUWER
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Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteit
voor vast op u
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

De Vreemdlandbode. Zo had de organi-
satie van de musical graag de kop van deze 
Vreelandbode veranderd gezien. Nu gaan wij 
niet rommelen met onze naam (op een hoed-

je van sneeuw op de letters in december na) 
maar de gefotoshopte naam was zo kunstig 
gedaan dat deze hier toch een eervolle ver-
melding krijgt! 

16 maart 2017

Lees in de volgende 
Vreelandbode hoe de 
Vreelanders hebben gestemd! 

Niet alleen de storm velde een boom, de ge-
meente gaat binnenkort negen bomen in 
Vreeland kappen. Dit in het kader van een 
grootschalige bomenkap door de gemeente, 
in totaal 700 stuks, omdat uit controle is ge-

bleken dat ze gevaar kunnen opleveren. Vijf 
bomen aan het Boerenlaantje en de rest ver-
spreid in de kern. Het Bomenbeleid en de 
Groene Kaart zijn te raadplegen op www.
stichtsevecht.nl/bomenkap.

Gemeente kapt bomen voor veiligheid

Donderdag 23 februari raasde storm Thomas 
over Nederland, met hier en daar een sterkte 
van windkracht 12. Ook in Vreeland bleven 
de gevolgen niet ongemerkt. Naast een enor-
me hoeveelheid losse takken op de straten 
scheurde –ondanks alle voorzorgsmaatrege-

len - de wind grote gaten in het zeildoek van 
de bovenste wiek van molen de Ruiter. Tot 
de reparatie is het reservezeil in gebruik. Ook 
knakte een grote populier tegenover boerderij 
Breevecht aan de Nigtevechtseweg om en viel 
in de Vecht. 

Stormschade aan natuur en molen

Wegens het grote succes van voorgaande ja-
ren biedt de Protestantse Gemeente te Vree-
land u op twee zaterdagen gelegenheid om 
potgrond te kopen. NIEUW DIT JAAR is 
dat er ook tuinaarde te koop is. De verkoop 
vindt plaats op zaterdag 25 maart en 8 april 
van 10.00 – 12.00 uur bij de familie K. Brink-
man, Boslaan 11 in Vreeland. Deze potgrond 
zit in zakken van 40 liter en kost € 4,- per 
zak. De tuinaarde zit ook in zakken van 40 

liter en kost € 2,- per zak. Bij aankoop van 
ten minste drie zakken potgrond of vijf zak-
ken tuinaarde kunt u deze gratis in Vreeland 
laten thuisbezorgen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de familie Brinkman onder te-
lefoonnummer: 0294-231868. De Planten-
markt organiseren we op zaterdag 13 mei op 
het Kerkplein, daarover meer in de volgende 
Vreelandbode. Namens de Plantenmarkt-
commissie, Lieke Berger.

Potgrondactie Plantenmarkt

De voorbereidingen voor Koningsdag 2017 
zijn in volle gang. Het wordt een feestelijke 
dag met als thema “Vreeland Waterland”. 
Dit jaar kunnen de dappersten onder ons 
zich wagen aan een parcours van wiebelende 
vlotten. Samen met kinderen van CSV Rid-
derhof worden kleurige eilanden gemaakt uit 
pallets en vaten. Wie o wie durft het aan en 
denkt het snelste bij de bel te zijn? Aanmel-
den kan op de dag zelf.
In de eerste week van 3 april komen we bij u 

langs met het 
p r o g r a m m a 
voor Konings-
dag en vragen 
wij om uw bijdrage voor dit mooie feest. 
Meer informatie vindt u ook in de volgende 
Vreelandbode, via Facebook en www.ko-
ningsdagvreeland.nl Hier vindt u ook leuke 
foto’s van voorgaande Koningsdagen. 
Oranje groet van Het Oranje Comite! 
oranjecomitevreeland@gmail.com. 

Vreeland, waterland!


