
Maart 2019  1 De Vreelandbode 

Van de redactie
Net als de maand maart zit de Stichting Vreelandbode er 

soms redelijk warmpjes bij… maar soms ook niet! Dat 

laatste alleen financieel gezien dan. Niet ons favoriete 

onderwerp als vrijwilligers, maar ja, ook weer niet onbe-

langrijk. Iedere maand geeft het weer een rijk gevoel de 

gratis Vreelandbode samen met alle bijzondere dorpsge-

noten en medewerkers te maken. Trouwe adverteerders 

hebben de kosten van het drukwerk en de bezorging, 

tegen relatief uitzonderlijke lage tarieven, altijd kunnen 

dekken. De realiteit gebiedt ons te erkennen dat wij door 

verhoging van de kosten langzaam doch gestaag interen 

op de beperkte reserves. Lees in deze Vreelandbode hoe u 

een steentje kunt bijdragen. 

Maar lees ook over de voorpret van het naderende Ko-

ningsfeest, waar ze overigens nog hulp kunnen gebrui-

ken. Vrolijk worden we ook van de nieuwe Kids-redac-

tie, interviews en mooie (erop-) uit tips en recensies. En 

terwijl de meeste afvalcontainers al klaarstaan om on-

dergronds te gaan doen wij verslag omtrent de plannen 

van de nieuwe vaarroutes die wellicht uw stem kunnen 

bepalen voor de komende Provinciale Staten- en Water-

schapsverkiezingen op 20 maart. En nog zoveel meer in 

deze rijkgevulde Vreelandbode!

Begin februari heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten waar de ondergrondse af-
valcontainers worden geplaatst. Dat betekent dat 
de containers al in maart zullen worden ingegra-
ven op de locaties die op de laatste inloopavonden 
bekend werden gemaakt. 

Eerst zullen de acht containers aan de westelijke 

kant van het dorp worden geplaatst. Hoewel de 

plekken nu definitief zijn aangewezen is er één 

locatie waarover de Dorpsraad nog overlegt met 

de gemeente, die naast de muziektent aan de oos-

telijke kant van de Vecht. Die container wil de ge-

meente nu boven de grond zetten omdat er teveel 

kabels op die plek liggen. De Dorpsraad vindt dat 

er alles aan moet worden gedaan om ook de con-

tainer op die locatie onder de grond te zetten. 

Een optie die we nu bespreken is om de contai-

ners iets verder naar achteren te plaatsen, daar 

wordt dan een parkeervak voor opge-

offerd maar dan kunnen ze wel onder 

de grond. Die parkeerplek kunnen we 

dan weer compenseren met de plekken 

op het Sperwerveld. 

Pasjes
De eerste weken heb je nog geen pasje nodig voor 

de containers. Eind maart zullen de pasjes én ge-

bruiksaanwijzing voor de containers naar alle in-

woners worden gestuurd. Dan wordt ook gemeld 

wanneer de grijze kliko’s worden omgeruild voor 

PMD kliko’s. 

Besluit N201
Op 18 februari heeft de Provinciale 

Staten besloten dat de problemen 

op de N201 worden aangepakt door 

het oplossen van knelpunten. Het 

plan dat inmiddels bekend staat als 

denkrichting 3. Dat betekent dat ook 

Provinciale Staten, in navolging van 

gedeputeerde Dennis Straat, niet wil dat de weg 

ingrijpend verbreed wordt en dat de maximum-

snelheid 80 km/u blijft.                                        

Lees verder op pagina 3

De containers komen

Ook dit jaar belooft Koningsdag weer een ouder-
wets gezellig en gevarieerd dorpsfeest te worden, 
voor jong en oud. Er worden uiteraard weer ver-
schillende activiteiten voor kinderen georgani-
seerd, zoals de lawaai- of fietsparade, er zijn kin-
derspelen, een springkussen en een stormbaan en 
natuurlijk het jaarlijks terugkerende waterspekta-
kel waar de oudere kinderen aan mee kunnen doen. 

Maar ook voor de volwassenen zijn er weer tal 

van activiteiten georganiseerd zoals het Konings-

dag-ontbijt en een concert in de kerk, met dit jaar 

een verrassende invulling. Na het waterspektakel 

proosten we op de Koning bij de feesttent op de 

Floraweg. Daar kan ook genoten worden van een 

hapje en een drankje, muzikaal opgeluisterd door 

de band Point of U. Wij zien jullie graag op Ko-

ningsdag!

Afscheid
Dit jaar nemen er jammer genoeg ook weer men-

sen afscheid van het Oranjecomité: Linda Maas-

bommel, Gesina Glastra van Loon en Reinoud 

Kooijman. Namens het Oranjecomité en alle 

Vreelanders, dank voor jullie jarenlange inzet om 

Koningsdag tot een succes te maken.

   Het Oranjecomité 

Koningsdag 2019
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Zegt de ene knotwilg tegen de andere: 
“Daar gaat onze wĳ de blik…”
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opgaaf van redenen. Zie www.vreelandbode.nl voor ons 

Redactiestatuut.

Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, be-
reikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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 www.dorpshuis.nl
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
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Agenda
16 mrt.  Oud papier ophalen

17 mrt. Rondleiding  buitenplaats Vreedenhorst 

18 mrt. Lezing Annette Maas, Dorpshuis, 20.00 uur

19 mrt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

20 mrt. Verkiezing Prov. Staten en Waterschap

23 mrt. Verkoop potgrond, Boslaan 11, 10.00-12.00 uur

24 mrt.  Concert Duo Kurkuma, Grote kerk, 14.30 uur

26 mrt.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

27 mrt.  Informatieavond Klompenpad, 

 De Willigen, 20.00 uur

30 mrt.  Lammetjesdag museum Vredegoed

2 april Buurtkamerpraatje Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

5-6-7 apr. Concerten op Fort Nigtevecht

6 april  Verkoop potgrond, Boslaan 11, 10.00-12.00 uur

7 april Cantatedienst Grote Kerk, 10.00 uur

9 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

9 april Lezing Sterke Vrouwen, 

 Kasteel Loenersloot, 20.00 uur

12, 13, 14 april Musical Vreelands Medisch Centrum,  

 boerderij Landzicht

13 april Concert De Poldermodellen, 

 theater 4en1, Breukelen

20 april Mattheus in Stichtse Vecht, 

 Joh. de Doperkerk Breukelen, 14.30 uur

17 mrt. 10.00  Ds. Klaas Vos, Naarden

24 mrt. 10.00 Ds. Willemijn Jonkers, Muiderberg

31 mrt. 10.00 Ds. Jan Rinsema (zomertijd) 

7 april    10.00  Ds. Evert Jan van Katwijk

14 april 10.00 Pastor Fred Flantua      

Kerkdiensten

Gezocht: stalling / schuurtje voor fiets en scoo-

ter. Ik wil van mijn huidige scooter/fietsenstal-

ling graag een plantenborder maken waar de hele 

straat van kan genieten. Wie heeft er een schuur-

tje te huur of bijvoorbeeld een plekje over in zijn 

garage voor mijn scooter en fiets? Graag hoor ik 

van u. Hartelijke groeten, Christianne Vink 06-

44876129, Lindengracht 35.

Vechtzooitje

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
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Kijkt u ook elke maand reikhalzend uit naar de 
Vreelandbode? Te horen aan de reacties zijn veel 
mensen ontzettend blij met deze dorpskrant vol 
nieuws, interviews, uittips en andere lezenswaardi-
ge verhalen. De redactie doet dan ook elke maand 
hard haar best een interessant blad af te leveren met 
voor ieder wat wils aan inhoud. 

U kunt de Vreelandbode gratis ontvangen dankzij 

de vele - trouwe en nieuwe - adverteerders. Tot nu 

toe konden wij met de opbrengst van de adverten-

ties precies de drukkosten dekken. Door een ver-

hoging van kosten zijn de inkomsten helaas niet 

meer kostendekkend. Vandaar de oprichting van 

de ‘Vrienden van de Vreelandbode’, waar iedereen 

die de Vreelandbode een warm hart toedraagt een 

vrijwillige bijdrage aan kan leveren. Doet u mee? 

Stort dan uw bijdrage op NL88 RABO 0112781632  

t.n.v. Stichting Vreelandbode. Indien gewenst komt 

uw naam dan ook op onze website te staan onder 

het kopje ‘Vrienden van de Vreelandbode’. Zie voor 

de voorwaarden op de site: www.vreelandbode.nl. 

Bijdragen in de vorm van adverteren kan natuurlijk 

ook.

Met zijn allen houden we zo de Vreelandbode nog 

heel lang in de lucht én in uw brievenbus!

Vrienden van de Vreelandbode

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Knelpunten Vreeland 
Het proces gaat nu fase 2 in. In deze fase worden er 

per knelpunt, voor Vreeland zijn dat de kruispun-

ten met de Singel en de Raadhuislaan, verschillen-

de varianten uitgewerkt en doorgerekend. Daarbij 

worden ook aanvullende maatregelen (de zoge-

noemde bouwstenen) onderzocht. In de beoorde-

ling van de oplossingen wordt naar alles gekeken: 

doorstroming, veiligheid, natuur, luchtkwaliteit, 

geluid en klimaat. 

Aquaduct en station?
Bouwstenen die volgens het besluit moeten wor-

den onderzocht zijn onder andere: het verhogen 

van de brug over de Vecht of het toepassen van 

een aquaduct, een tunnel onder Vinkeveen door, 

een treinstation bij Loenersloot en het verbeteren 

van de fietspaden. En er wordt gekeken naar extra 

maatregelen voor luchtkwaliteit, geluid en natuur. 

De provincie wil meer doen dan noodzakelijk, zo 

staat in het besluit. 

Invloed
Via zogenoemde ontwerpateliers worden de bewo-

ners betrokken in het ontwerpproces voor het aan-

pakken van de knelpunten. Hoe dat er precies uit 

gaat zien weten we nog niet, daar houden we jullie ui-

teraard van op de hoogte. Verder gaat de Dorpsraad 

op korte termijn in overleg met de Dorpsraden van 

Loenen en Loenersloot en de wethouder om te be-

spreken wat dit precies voor ons betekent en hoe we 

het proces verder aan gaan pakken.

Vervolg Dorpsraad

Koningsdag komt al gauw dichterbij dus wij, 
het Oranjecomité, zijn volop bezig met de voor-
bereidingen van een geweldig evenement. Om 
een mooie dag te organiseren beginnen wij al in 
november met de eerste comité-vergaderingen. 
Wij vergaderen elke 2 weken om te zorgen dat 
Koningsdag in Vreeland weer een geweldig feest 
wordt.  

Aan de hand van een draaiboek en actielijst wor-

den de klussen verdeeld onder de 10 vrijwilligers 

van het Oranjecomité (OC). Ieder is verantwoor-

delijk voor een specifiek onderdeel. De onderdelen 

die veel organisatie vragen zijn: Calamiteitenplan 

(Bart, Gesina en Jeroen), Sponsoring, Ontbijt, 

Waterspektakel en de Kinderspelen. Dit jaar wor-

den de kinderspelen gerestaureerd en er komen ook 

nieuwe spelletjes bij. Het waterspektakel is en blijft 

nog even een verrassing.

Sponsoring
Het budget voor de organisatie van Koningsdag 

Vreeland is slechts €8.000. Dit bedrag wordt voor-

namelijk bijeengebracht door sponsoring van 

bedrijven en Vreelanders. Om een idee te geven 

van wat zo’n dag kost, hier enkele bedragen: Huur 

tent:  €1200, huur band: €500, koningsdagontbijt: 

€ 800. De gemeente geeft jaarlijks € 750 subsidie aan 

de stichting Oranjecomité Vreeland. Het streven is 

om het programma nog aantrekkelijker en diverser 

te maken en daarvoor zoeken wij naar extra mid-

delen (lees: sponsoren). Wil je doneren? Mail dan 

naar oranjecomitevreeland@gmail.com

Kom je ons helpen?
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe OC leden 

en OC flexpool leden (een flexpoollid helpt op de 

dag ongeveer twee uur mee met het begeleiden van 

activiteiten of opbouwen en afbreken).  Je kunt je 

aanmelden via oranjecomitevreeland@gmail.com 

Oranjecomité Vreeland

Wat er komt kijken bij de organisatie 
van Koningsdag

Vervolg van pagina 1



4  Maart 2019 De Vreelandbode

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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

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

We kennen hem als Hans Jus d‘orange, maar ook 
van de band De Gasten. Hans Nelemans (52) heeft 
muziek door zijn aderen stromen. In de huiska-
mer aan de Spoorlaan staan drie gitaren en een 
contrabas. Hans: “Ik kom uit een gezin met vier 
jongens, waarvan ik de jongste was. Als kind 
bouwde ik al een zogenaamde theekist-bas met 
één snaar. Mijn passie werd thuis niet echt gesti-
muleerd. Ik ging dus naar de tuinbouwschool en 
werd later filiaalmanager bij Gall & Gall.”

Er was niets mis met het slijtersvak, maar zestien 

jaar geleden hakte Hans de knoop door. “Ik speelde 

al als amateurbassist alias -zanger 

in bandjes en besloot na mijn schei-

ding om mijn baan op te zeggen en 

als professionele muzikant aan de 

slag te gaan.” Het werd aanvanke-

lijk geen makkelijke periode. Hans 

woonde antikraak in Culemborg 

en stopte al zijn energie in de Roc-

kabilly muziek en later in Rock and 

Roll. De muziek uit de jaren ’50 

heeft zijn voorkeur. “Ik moest door 

de zure appel heen bijten en kreeg 

stap voor stap grip op de muziek-

branche, trad steeds vaker op met 

andere gitaristen en zangers, gaf cd-

tjes en vinylplaten uit en kon gaan 

leven van mijn passie.”

De liefde van zijn leven
Via een optreden kreeg Hans con-

tact met Anna uit Estland, voe-

dingsmiddelentechnoloog, ge-

wichtsconsulent en binnenkort ook 

afgestudeerd als diëtiste. Zes jaar 

geleden trad het stel in het huwelijk en kwamen ze 

in Vreeland wonen. Hans legt uit: “Ik stond al lang 

bij de woningbouwvereniging ingeschreven en was 

eindelijk aan de beurt. Vreeland leek me een leuk 

dorp waar veel creatieve mensen wonen. Een an-

der voordeel is dat Anna in Maarssen werkt op een 

laboratorium waar levensmiddelen worden getest. 

Ze is daar manager van een team onderzoekers. 

Anna werkt vier dagen per week en wil daarnaast 

graag mensen helpen om op een gezonde manier  

van hun overgewicht af te komen!”

Sfeervol, gezellig en jazzy
Met de muziekcarrière van Hans en zijn partners 

gaat het inmiddels voorspoedig. Hij speelt jaarlijks 

op Oerol op Terschelling, tijdens afterparty’s in 

Carré, op de Exclusive Springfair bij Kasteel Groe-

newoud in Baarn, de Industriële Club in Amster-

dam, natuurlijk vaak bij particulieren die iets te 

vieren hebben en tijdens de Vreelandse kerstmarkt 

konden alle bezoekers genieten van de vrolijke 

muziek van De Gasten. Hans vertelt enthousiast: 

“Soms hebben we wel tien optredens per week, 

maar het kan ook dat we een week niks te doen 

hebben. Dan ben ik druk met ons repertoire, dat 

inmiddels uit ruim 200 liedjes bestaat, zowel Ne-

derlandstalig als Engels. Ons doel is een gezellig 

sfeer te creëren, lekker jazzy.”

Dromen over de toekomst
Als Hans denkt aan de toekomst dan hoopt hij zo-

lang mogelijk op te kunnen treden. Maar hij heeft 

nog een droom en dat is dat één van zijn drie zoons 

hem een kleinkind gaat geven. Verder geniet hij 

van de rust in Vreeland en als hij samen met Anna 

drukte wil opzoeken dan gaan ze naar Utrecht. In-

middels is Anna ook bij ons komen zitten. Haar 

droom is om – naast haar vaste baan – als diëtis-

te aan de slag te gaan. Anna: “Mijn passie is alles 

wat met voeding te maken heeft.” Wie benieuwd 

is naar de jazzy muziek van Hans kan naar www.

hansjusdorange.nl. En wie benieuwd is naar wat 

Anna allemaal te bieden heeft kan terecht op www.

nuchterafvallen.nl

door Connie Lohuis

Hans Nelemans
‘Ik heb twee passies, mijn muziek en mijn vrouw’

Op dinsdag 9 april geeft kunsthistorica Juliette 

Jonker-Duynstee een lezing over sterke vrouwen 

in de Vechtstreek. Zelfstandige vrouwen die hun 

eigen pad volgden in een tijd dat dit niet gebrui-

kelijk was. En die hun tijd dus vaak vooruit waren, 

die een hang naar kennis hadden en hun sporen 

hebben nagelaten in woord, beeld en klank. Zo 

zullen onder andere Belle van Zuylen en Agnes 

Block aan bod komen, maar de reeks vrouwen, 

beginnend in de 14de eeuw, gaat door tot de dag 

van vandaag. Naast de ontwikkeling van de po-

sitie van de vrouw wordt tegelijkertijd de ont-

wikkeling van de Vechtstreek belicht. Aanvang 

20.00 uur, Kasteel Loenersloot. Entree € 7,50 

voor leden, € 8,50 voor niet-leden. 

Aanmelden via www.utrechtslandschap.nl.

Lezing over Sterke vrouwen in de Vechtstreek

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl

0294230230 | 0654207354
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Er is al veel om te doen geweest maar de kaar-
ten zijn nog niet geschud. De plannen van de 
Provincie Noord-Holland om de vaarroutes in het 
Vechtplassengebied uit te breiden staan haaks op 
die van omwonenden en natuurliefhebbers. De 
‘Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. de mili-
eueffectrapportage’ (M.E.R), opgesteld door de 
Provincie Noord-Holland in juni 2018 liegt er niet 
om.  De stellige toon in dit rapport doet vermoe-
den dat er grote (financiële) belangen spelen om 
de plannen door te drukken. Ook voor Vreeland 
kan dat grote consequenties hebben. 

Waarom wil provincie Noord-Holland 
nieuwe vaarverbindingen?
In het ruim 40 pagina’s dikke rapport, dat voor ie-

dereen te lezen is op internet, spreekt de Provincie 

Noord-Holland over de prachtige en afwisselende 

Oostelijke Vechtplassen nabij de Randstad: “De ko-

mende jaren wordt het Vechtplassengebied verder 

ontwikkeld tot ‘vrijetijdslandschap’, een aantrekke-

lijk en toegankelijk groengebied waar mensen graag 

wonen, werken en recreëren. Met een breed aanbod 

aan vrijetijdsactiviteiten, met publieke en private 

recreatieve voorzieningen van goede kwaliteit en 

met talrijke mogelijkheden om het gevarieerde wa-

terrijke (cultuur) landschap, met topnatuur en spo-

ren van een rijke historie, volop te beleven. Eén van 

de opgaven hierbij is het verbeteren van de recrea-

tieve routestructuur in de Oostelijke Vechtplassen. 

De vaarroutes die nu mogelijk zijn, bieden relatief 

weinig variatie”, zo staat te lezen. Verder wordt ge-

steld dat de watersportsector niet meer als vroeger 

floreert, is verouderd en het recreatief gebruik is 

veranderd. 

Nadelige consequenties van de plannen
Hoewel wordt genoemd dat het ‘de ambitie is om 

de vaart uitsluitend open te stellen voor elektrisch 

en ongemotoriseerd vaarverkeer’ zijn er geen ga-

ranties. Bovendien wordt gesteld dat er maatrege-

len voor de natuur zijn te benoemen maar nadelige 

effecten van de nieuwe vaarverbinding op onder 

andere natuur, landschap, beleving en water niet 

worden uitgesloten. Het spreekt dan ook over de 

verplichting voor ontwikkelingen met mogelijke 

belangrijke milieugevolgen een zogenaamde mi-

lieueffectrapportage-procedure te doorlopen (af-

gekort als m.e.r.) en een milieueffectrapport op te 

stellen (afgekort MER). 

Welke plannen betreffen Vreeland? 
Er worden vier alternatieven benoemd voor de 

nieuwe vaarverbindingen en routes. Twee daarvan 

hebben direct betrekking op Vreeland. De eerste 

betreft een sluisverbinding met de Vecht. De an-

dere is een doorgang tussen de Wijde Blik naar de 

Loenderveense Plas door de Dirck A. Lambertsz 

kade. In het rapport staat de volledige tekst en het 

kaartje (hier uitvergroot) met gedetailleerde infor-

matie.  

Voor- en tegenstanders
Voorstanders van de Vreelandse alternatieven zul-

len diegenen zijn die geen boodschap hebben aan 

de consequenties voor de natuur en vooral het ge-

mak zien om met hun boot alternatieve rondjes te 

kunnen maken. Het moge helder zijn dat de tegen-

standers zich vooral zorgen maken om de natuur 

en het woongenot. Ook als de intentie om alleen 

‘stil’ varen toe te staan wordt waargemaakt zal ge-

luidsoverlast een heikel punt zijn omdat de belang-

rijkste doelstelling is om grotere aantallen recrean-

ten aan te trekken. Formeel heeft nu de Gemeente 

Wijdemeren medezeggenschap in de besluitvor-

ming, maar er is toegezegd dat als de Vechtvariant 

voorkeur krijgt, dan de Stichtse Vecht deze krijgt. 

Google ‘Vaarverbindingen Loosdrechtse Plassen en 

Hilversums kanaal’ op internet voor het complete 

rapport waarin ook een, hetzij zeer globale, tijds-

planning is opgenomen. Wordt vervolgd!    P.v.d.H.

Plannen nieuwe vaarroutes Vreeland uitgelicht

LUNCH BIJ DE NEDERLANDEN

Zondag 21 April, 

Eerste Paasdag serveren wij lunch en diner. 

Geen verplichtingen, gewoon lekker genieten 

met je lief, familie of vrienden. 

Boek nu je tafel!

Tweede paasdag, 

maandag 22 april zijn wij gesloten. 

Wees welkom!

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Het was weer een nuttige en gezellige vergadering 
van de Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
vorige week donderdag in het Dorpshuis. 

Dit jaar zijn er al weer enkele nieuwe leden verwel-

komd. Hoe leuk is het dat een klein charmant dorp 

als het onze zoveel zelfstandig onder-

nemers heeft, zowel actief in het dorp 

als daarbuiten. Meer dan 60 leden zijn 

verenigd en weten elkaar te vinden op 

allerlei vakgebieden.

Het is natuurlijk fijn, leuk en vooral 

makkelijk samen te werken met on-

dernemers in het dorp! Wil jij ook lid 

worden? Wees welkom! Tweemaal per 

jaar komen we samen in een vergade-

ring, waarbij we vooral bespreken wat 

er met de inleg van 140,- p.p.p.j. wordt 

gedaan. Dit is het in leven houden van 

ons oh zo leuke dorp! Binnenkort gaan 

we weer Paaseieren zoeken, dan komt 

het Dorpsfeest, de intocht van Sinterklaas en zelfs 

de Kerstmarkt. Allemaal mede mogelijk gemaakt 

maar vooral geïnitieerd door de Bedrijfsvereniging. 

En tijdens de borrel spreken we elkaar wat inten-

siever en kun je contacten leggen. Aanmelden? Dat 

kan: www.ondernemendvreeland.nl.

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
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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

Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding 

vanaf € 10,- is eerstvolgende € gratis, 

dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

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 

Het voorjaarsconcert van projectkoor De Polder-
modellen belooft weer een kleurrijke ‘happening’ 
te worden met een mix van herkenning en verras-
sing van mooi klassiek naar lekker eigentijds, van 
rustig luister naar aanstekelijk tempo.

Groot koor, klein koor, solisten en muzikale be-

geleiding zien uit naar uw komst op zaterdag 13 

april 2019 in Theater 4en1 in Breukelen, zaal open 

vanaf 19.30 uur. 

Kaarten kunt u bestellen via een mailtje naar: 

concertdepoldermodellen@gmail.com. 

Nadere informatie binnenkort op onze website 

www.depoldermodellen.nl.

Voorjaarsconcert De Poldermodellen

Voor het prachtige Klompenpad, in het buitenge-
bied van Vreeland, zoekt Landschap Erfgoed Utrecht 
een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente 
Stichtse Vecht met hart voor wandelen. Het Vre-
delantsepad werd geopend in 2011, vormt een rond-
wandeling van 11 kilometer en loopt over boerenland, 
langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht.

Om alle wandelaars optimaal te kunnen laten ge-

nieten van dit pad worden circa 10 vrijwilligers 

gezocht. Op 27 maart van 20.00 -21.30 uur wordt 

een informatiebijeenkomst georganiseerd in De 

Willigen, kaas- en ijsboerderij, aan de Nigtevecht-

seweg 188, Vreeland. Aanmelden voor de informa-

tieavond en/of het vrijwilligerswerk op dit Klom-

penpad kan via www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Taken
De vrijwilligers controleren per toerbeurt de rou-

te minimaal 1x per maand. Bij het nalopen van 

de route controleer je de markeringen en borden. 

Daarbij voer je soms wat kleine reparaties en/of 

snoeiwerk uit en ruim je het eventueel aanwezige 

zwerfafval op. Grotere problemen worden gemeld 

bij de coördinator. Als vrijwilliger ben je 4 tot 5 

keer per jaar een halve dag beschikbaar. Als coördi-

nator van het Vredelantsepad houd je het overzicht 

van de activiteiten die hierboven genoemd staan en 

vorm je de schakel tussen de vrijwilligers, grondei-

genaren en Landschap Erfgoed Utrecht. 

Oproep vrijwilligers Vreelandse klompenpad

De Vreelandse componist Micha Hamel neemt 
hier het terechte slotapplaus in ontvangst na de 
première van zijn opera ‘Caruso a Cuba’ in de 
Stadsschouwburg in Amsterdam, 3 maart jl. De 
opera speelde de afgelopen week tijdens het Opera 
Forward Festival. 

“Een overrompelende show met aanstekelijke mu-

ziek zoals Hamel die kan schrijven: nu eens ker-

mismuziek, dan weer enkele exotische tonen, en 

in dit geval heel veel bravouremuziek à la Verdi”, 

aldus een van de lovende recensies. Bij de uitver-

kochte première waren ook tientallen Vreelanders 

aanwezig om te genieten van dit ‘gesammtkunst-

werk’ van uitstekende zang, muziek, decor, vi-

deoprojecties en regie. Door de Sterren-lezing 

die Micha de week ervoor gehouden had in het 

Dorpshuis waren de meesten al enigszins voor-

bereid, maar het bleef onvoorstelbaar dat iemand 

zo’n muziekstuk kan bedenken en componeren. 

Recensent Van Warmerdam vindt dat kennelijk 

ook: “Ik zeg: sluit componist Micha Hamel op in 

‘the Prison of Opera’ op staatskosten zodat hij niet 

afgeleid kan worden, niet zeuren, val hem niet las-

tig en laat hem de ene opera na de andere maken, 

met de Nationale Opera de perfecte combinatie. 

Ze zullen alleen maar nog beter worden.”

Opera Micha Hamel ‘overrompelend’
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Mijn vader  vertrekt
Bob Roode over zijn vader Benno

Deze keer ga ik op de koffie bij Vreelander Bob 
Roode die mij vertelt over de verhuizing van zijn 
vader van het Sluisje in Vreeland naar de haven 
van Medemblik. Trots neemt Bob mij mee in de 
geschiedenis van zijn ouders die jarenlang in 
Vreeland woonden. 

Bob is de zoon van Marijke van Schaik en Benno 

Roode. Benno woonde nog in Kortenhoef toen hij 

als tiener op dansles ging bij dansschool Dolores 

del Rio in Hilversum. Daar ontmoette hij de liefde 

van zijn leven: Marijke van Schaik. Deze Oer-Vree-

landse en dochter van de eigenaar van de plaatse-

lijke radio- en TV winkel werd in 1943 geboren op 

de Lindengracht. In 1963 trouwde het verliefde stel, 

als een van de laatsten, in het gemeentehuis op de 

Raadhuislaan en ze gaven hun trouwfeest in Hotel 

Noord Brabant (het huidige pannenkoekenhuis).

Kort na hun huwelijk verhuisden Marijke en Ben-

no eerst naar de Klapstraat en later naar de Breed-

straat. Benno werkte als binnenvaartschipper en 

Marijke bestierde het huishouden toen in 1966 hun 

dochter Ariena werd geboren. (Leuk weetje: Ariena 

is inmiddels kunstenares en exposeerde ook tijdens 

Sterren van Vreeland). In 1968 werd Bob geboren. 

En na de geboorte van jongste zoon Marco (1971) 

verhuisde het gezin naar Muiden, waar vader Ben-

no met drie broers een eigen partyschip (De Amu-

da) exploiteerde. Nu zie je regelmatig partyschepen 

voorbij komen op de Vecht, maar toen was dat nog 

een unicum. Bob, die inmiddels de koksschool had 

gevolgd, heeft nog gekookt op het schip. En ook 

moeder Marijke heeft er lange tijd met veel plezier 

gewerkt. Het was haar lust en haar leven.

Toen Benno en Marijke met hun gezin uit Vree-

land vertrokken, wist Marijke al dat ze ooit weer 

terug zou gaan naar haar roots en dat ze dan op 

het Sluisje wilde wonen. En zo geschiedde. In 1993, 

toen de kinderen het huis uit waren, verhuisden va-

der en moeder Roode terug naar Vreeland, naar het 

Sluisje. Waar Marijke in 2011 overleed. Sindsdien 

woont Benno daar alleen, maar hij heeft regelmatig 

aanloop van zijn kleinkinderen. En ook zijn vrien-

din Janny is er geregeld te vinden.

Vlak voordat ik wegga laat Bob mij nog trots een 

foto zien van zijn ouders toen ze in de Breedstraat 

woonden. Een mooi stel. “Mijn ouders waren 

enorm gek op elkaar. En het was een goed team 

samen! Mijn vader is bijvoorbeeld een man die 

alles kan maken en mijn moeder had altijd goede 

ideeën. Vervolgens voerde hij uit wat mijn moeder 

bedacht.” En zo werd er volop geklust aan het huis 

op het Sluisje, maar ook aan de zeilboot. 

Die zeilboot en het water zijn Benno zijn lust en 

leven. Hij heeft dan ook altijd gezegd dat hij aan 

het water oud wilde worden. Niet verwonderlijk 

dus dat hij nu naar Medemblik verhuist, naar een 

mooi huisje aan de haven met uitzicht op het IJssel-

meer, waar hij elke dag uit kan varen. En natuurlijk 

komt hij nog geregeld terug naar Vreeland, naar 

zijn kleinkinderen.                     A.F.

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

04, 11 april: 
Mozaieken bloempot maken 

10 april: Bier maken

Kids-redactie maart 2019
Wat ik later wil worden...
Wat was het weer gezellig op de Kids-redactie van deze 

maand! Eerst hebben we even lekker wat gedronken en 

heel veel koekjes gegeten en intussen hadden we het 

over beroepen en wat je later worden wil. Daar gingen 

de redactie-lidjes enthousiast mee aan de slag en in een 

uurtje maakten zij de creatiefste tekstjes en tekeningen.

In de Kids-redactie van maart zaten Lennon, Gijs, Anna, 

Fien, Jet, Lotte, Loulou en Julie en zij werden geholpen 

door Lot.

Tekenen op de computer
Ik vind computers leuk maar tekenen is ook wel mijn 

ding. Daarom wil ik later tekenen op de computer.

Je moet er eerst wel voor studeren maar dat is het wel 

waard. Als je het kan dan kan het best leuk worden!

Je kan dan van alles tekenen. Je kan een paard maken, 

maar als je hem saai vind... gebruik je fantasie!

Lotte, groep 6 

Schrijver of dierenopvang
ik wil schrijver zijn of bij de dierenopvang

omdat ik schrijver wil worden is omdat

mijn moeder dat ook is en. omdat ik.

bij de dierenopvang wil werken is

omdat ik van dieren houd en ik hep ook

twee honden .van loulou

Loulou, groep 3

Droombereoepen van groep 5
Naast de werkjes van de Kids-redactie kregen we ook 

nog wat teksten van leerlingen uit groep 5. 

Dierenarts
Ik ga iets vertellen over mijn droomberoep. Mijn droom-

beroep is dierenarts. Ik wil dierenarts worden omdat ik 

een hond heb zijn naam is Mickey en dat ik dieren beeter 

kan maken en omdat dieren lief zijn en hun ook leven 

en mickey mij goet kan troosten en ze een vrij leven kan 

geven mijn naam is Ayden en dit was mijn over mijn 

droomberoep

Ayden, groep 5

Kok 

Hai ik ben Klaasje.

Ik ga iets vertellen over mijn droomberoep. Mijn droom-

beroep is een kok. Het werk van een kok gaat zo een kok 

werkt in een restaurant. Hij of zij maakt eten voor men-

sen. Het duurt erg lang en het is heel duur om een res-

taurant te maken. Maar uiteindelijk lukt het tog. Daarom 

is een kok een droomberoep.

Klaasje, groep 5

Profvoetballer 

Ik ben Tom en ik ga iets vertellen over mijn droombe-

roep. Ik wil graag profvoetballer worden een profvoet-

baller gaat vaak op een groot voetbalveld voetballen er 

is een keeper en er zijn voetbalspelers ik wil graag mid-

denveld spelen dit is mijn droomberoep.

Tom, groep 5

Botten-dokter r

Mijn verhaal gaat over dokter zijn. Niet gewoon dokter 

maar.... dat ik met kinderen ga werken en de botten 

beter maak. Je moet best hard studeren waner bestaan 

best veel ziektes die in het bot kunnen zitten. Ik noem er 

1 een verotte bot. Dat doet best zeer. Een gebroken bot 

krijg je niet zomaar... dat kan bijvoorbeeld komen door 

een harde klap (ai!)

En dit komt dus vaak voor als je dit als beroep gaat doen.

Roos, groep 5

Zo kan het natuurlijk ook! 
Je mag naar de Kids-redactie komen of je stuurt ons iets 

leuks, grappigs of moois wat je hebt gemaakt. Wij vinden 

dat superleuk! Mail het maar naar info@Vreelandbode.nl
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Dierenarts
ik ben julie. ik wil graag dierenarts worden omdat ik van 

dieren houd. ik heb zelf geen huisdieren maar ik krijg een 

konijn. Het is een mannetje. Hij gaat Flappie heten. Hij is 

vast heel schattig en lekker pluizig. Als dierenarts moet je 

altijd dieren helpen. ik hoop dat ik als ik dierenarts ben 

veel zebra´s en paarden mag helpen. Van Julie.

Geschreven door Lot maar het is julie´s idee.

Julie, groep 3

Rechter
Een rechter is een mevrouw / man  die grote of kleine 

ruzies op lost. Zoals als een man met een vrouw ruzie 

hebben met 5 kinderen. De man heeft dan een pistool in 

huis en dat mag niet. En als de politie dan komt dan legt 

hij hem bijvoorbeeld in een doek in de auto. 

Als de politie daar achter komt krijgt hij of een gevange-

nisstraf of iets anders.

Soms als er een baby wordt geboren snijden ze het vel-

letje  van de piemel eraf gesneden. Dat is normaal maar 

als de dokter een foutje maakt. Is een foutje daarvan dat 

de naad om het velletje eraf te halen te heet geworden.

Dan is de piemel er per ongelijk af gesneden.

Daar wil hij geld voor. Gemaakt door Fien en Anna

Fien en Anna, groep 5

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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

Gemaakt door Lot (groep 7)

Vuurtorens en zeehonden
de vuurtorun aan het strant. de trein is een post trein. 

de trein is een stoom trein en een restoerant. van gijs en 

lennon 

Gijs en Lennon, groep 3

Doe je ook mee?
Wij zouden het heel leuk vinden als jij ook een keer-

tje mee doet met de Kids-redactie. De volgende is op 

maandag 25 maart a.s. Kom je ook of stuur je liever wat 

in? Dat kan allemaal via info@Vreelandbode.nl. Dan kij-

ken wij of er die maand nog plek is of dat we het even 

doorschuiven naar de volgende maand. Je komt altijd 

aan de beurt!

Goochelaar
Jet, groep 6
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Hoorspelen

Voor meer informatie en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

“Het zonnetje schijnt, 
de lucht is blauw, 

‘coup soleil’ kom maar gauw! 
 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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘De paradox van geluk’ - Aminatta Forna

De naam van de schrijfster deed niet echt een bel-
letje bij me rinkelen, maar dat is vanaf nu anders. 
Wat een prachtige roman heeft ze geschreven. 

De twee hoofdpersonages zijn om te beginnen al 

geweldig: Dr Attila Asare is een Ghanese trauma-

psychiater, gespecialiseerd in posttraumatische 

stressstoornis en vooral werkzaam in oorlogsge-

bieden. Nu is hij in Londen voor een congres, waar 

hij de hoofdspreker zal zijn.  Hij wandelt wat over 

Waterloo Bridge en daar botst een hardloopster te-

gen hem op, Jean Turage. Zij is een Amerikaanse, 

die thuis coyotes bestudeerde, maar nu in Londen 

het leven van stadsvossen probeert in kaart te 

brengen. Dat doet ze onder andere met informatie 

die ze krijgt van allerlei mensen die veel op straat 

zijn zoals  parkeerwachters, straatartiesten en ho-

telportiers. Nogal uiteenlopende figuren dus die 

twee. Wanneer ze elkaar een paar dagen later weer 

tegenkomen in een voetgangerstunnel raken ze 

aan de praat. Attila is veel in Londen geweest, hij 

zoekt daar vaak zijn eerste geliefde op, die vroege 

Alzheimer heeft. Hij heeft gezorgd dat ze in een 

puik tehuis zit en huurt ook iemand in die extra 

op haar let. Jean heeft haar land verlaten en begeeft 

zich in Londen onder mensen die uit alle wind-

streken komen. Net als de stadsvossen allemaal 

nieuwkomers die hun weg goed leren te vinden. 

Wanneer een neefje van Attila verdwijnt, komt het 

netwerk van Jean in touw om het jochie op te spo-

ren. Attila begint steeds 

meer te beseffen dat het 

congres met zijn wes-

terse opvatting over 

trauma en leed eigenlijk 

haaks staat op wat hij zelf 

vindt: tegenslag, ellen-

de, maakt het leven de 

moeite waard, maakt je 

sterker en houdt de mo-

gelijkheid op geluk open. 

De schrijfster weet een 

kleurvolle, alternatieve 

wereld te scheppen binnen het officiële stadsleven. 

Nergens wordt het zwaar, luchtige zinnen met hu-

mor: nu eens loopt een vos ‘in een metronomisch 

drafje’ langs, dan weer blijft het dier staan, ‘hief 

haar kop en snoof, alsof ze een verschuiving in de 

luchtmoleculen opmerkte’. Het is behoorlijk knap 

om zo’n groot thema als vreedzaam samenleven in 

alle mogelijke vormen zo wervelend neer te zetten. 

Niet voor niets is op het omslag een halsbandpar-

kiet afgebeeld, een exoot die zich overal lijkt thuis 

te voelen en ook bij ons in Vreeland vaak in groep-

jes overvliegt.

Het is een rijk boek, met heel veel subplots, verha-

len die telkens weer een wereld voor je open laten 

gaan, en dat je ademloos (ik tenminste) achter el-

kaar uit wil lezen. Een roman die nog heel lang bij 

je blijft.

Aankomende woensdag, 20 maart, kunt u stem-
men voor de leden van de Provinciale Staten en 
voor die van het Waterschap. Beide instanties 
hebben veel macht en invloed op ons dagelijks le-
ven, dus het loont zeker de moeite om u in te lezen 
in de standpunten van de diverse partijen. 

Provincie: Verdubbeling N201?
Ruimtelijke ordening is de belangrijkste taak van 

de Provincie. Deze bepaalt bijvoorbeeld hoeveel 

nieuwe woningen er in Stichtse Vecht gebouwd 

moeten worden of waar wegen of natuurgebieden 

aangelegd kunnen worden. De plannen rondom 

het oplossen van de ‘knelpunten’ van de N201 

komen dan ook van de Provincie. Ook geven zij 

o.a. milieuvergunningen af. In Vreeland betreft 

dat de vergunningen voor Greif. Het openbaar 

vervoer valt ook onder de Provincie. Wel of geen 

bus in Vreeland? Kortom, al is het voor veel men-

sen vaak onduidelijk wat de Provincie doet door 

de grote afstand tot de burger, het is wel degelijk 

een uitermate belangrijke bestuurslaag! Op www.

stemwijzer.nl kunt u zich voorbereiden op deze 

verkiezingen. Op www.provincie-utrecht.nl vindt 

u alles over de taken van de Provincie.

Waterschap: Windmolens in de weilanden?
 Is het de taak van het Waterschap om te investeren 

in wind- en zonne-energie?Wilt u dat het water-

schap dijken gaat verhogen of meer waterberging 

gaat creëren? Moet het waterpeil verlaagd worden 

zodat de boeren geen drassige grond hebben of 

moet het peil juist hoger, zodat de bodem minder 

inklinkt en er minder kans is op verzakkingen van 

huizen bijvoorbeeld? Over dit soort hele belang-

rijke onderwerpen beslist het Waterschap. En de 

politieke partijen binnen het Waterschap hebben 

hier vaak verschillende meningen over. Stemmen 

is dus zeker van belang. 

U kunt online een kieswijzer invullen om te kijken 

wat u nou zelf vindt van de vele vraagstellingen. 

Per vraag leest u ook de mening van de diverse 

partijen. Kijk op: AGV/mijnstem.nl.

Op wie stemt u op 20 maart? 

Is dit de toekomst?
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Willem de Kock (35) en Danielle Schuurmans (31) 
hebben iets met grappige toevalligheden tussen 
data. Zo hebben ze op de dag nauwkeurig precies 
vier jaar nadat ze naar de Breedstraat in Vreeland 
verhuisden een bod gedaan op hun inmiddels nieu-
we huis aan de Klapstraat. En zo werd hun oudste 
zoon Olivier (4) geboren op dezelfde dag waarop ze 
elkaar twee jaar eerder leren kennen!

Alhoewel ze zelf zeggen elkaars tegenpolen te zijn, 

is hun relatie mooi in balans. De rationele, nuch-

tere en avontuurlijke Daan en het emotionele, be-

hoedzame en gevoelsmens Willem vullen elkaar 

goed aan. Tijdens de onderhandelingen voor het 

huis en in de zoektocht naar de ideale gezinsvakan-

tie vinden ze elkaar halverwege hun eigen uitersten.  

Haar hele jeugd woonde Daan in Bilthoven, waar-

na ze op haar 17e naar Utrecht vertrok voor een 

studie Finance. Tijdens haar studie woonde ze ook 

nog even in Frankrijk en Kaapstad. Ze vloog snel 

door haar studie heen en had al jong haar zaakjes 

goed voor elkaar. Slechts 21 jaar en afgestudeerd, 

een plek in Amsterdam en een baan bij Deloitte. 

Eerst als Accountant, later bij Fusies en Overna-

mes. De laatste drie jaar werkt Daan als Investment 

Risk Manager bij PGGM, een pensioenuitvoerder. 

Willem groeide op in Waardenburg, een klein 

dorp bij Zaltbommel. Na de middelbare school be-

gint hij aan een studie Criminologie in Leiden en 

via Staats-en Bestuursrecht eindigt Willem bij de 

studie Sociale Geografie en Planologie in Utrecht. 

Willem nam de tijd voor zijn studies en begon op 

zijn 27e met werken en trok op zijn 29e bij Daan in. 

Momenteel werkt Willem bij AeroVision, een ad-

viesbureau dat overheden adviseert hoe zij geo-in-

formatie kunnen gebruiken voor de uitvoeringsta-

ken die zij hebben.

In Vreeland voelt het gezin zich thuis en ze vinden 

het erg leuk om zich voor het dorp in te zetten. 

Willem zit in de dorpsraad en Daan in het bestuur 

van de peuterspeelzaal. Dat het in Vreeland zo fijn 

en gezellig zou zijn, hadden ze van tevoren niet 

gedacht. De peuterspeelzaal bleek al snel een bron 

van nieuwe vrienden te zijn. Niet alleen voor Oli-

vier maar ook de ouders bleken leuke en gezellige 

mensen te zijn waar Willem en Daan graag mee 

om gaan. Vanaf het moment dat hun tweede zoon 

Alexander (7 maanden) werd geboren, keken Wil-

lem en Daan uit naar een groter huis. Uiteraard in 

Vreeland! Het huis aan de Klapstraat werd bezich-

tigd en binnen een half uur wisten ze het; hier gaan 

de jongens opgroeien!

Met twee vrolijke, drukke en gezonde jongens is 

hun gezin compleet! Alhoewel.... “Een hondje zou 

leuk zijn”, mompelt Willem.

W.T.

Nieuwe buren Nieuwe buren 

Sterrenkundigen zijn per definitie niet van deze 
tijd, want het licht dat ze zien is steevast een tijd 
onderweg geweest voordat het op Aarde aan-
kwam. Met 300.000 km per seconde is licht wel 
heel erg snel, maar omdat de afstanden groot zijn 
in het heelal, doet het er toch tijden over om bij 
ons aan te komen. De maan staat op iets minder 
dan 1.5 lichtseconde en de zon op ongeveer 8.5 
lichtminuten. Zou de zon nu exploderen, dan is 
er nog voldoende tijd over om de ‘Hemel boven 
Vreeland’ af te lezen. 

De dichtstbij staande ster, Proxima Centauri, 

staat op 4.2 lichtjaar. Dan realiseer je je meteen 

hoe leeg de ruimte tussen de sterren is. De meeste 

sterren die we vanuit Vreeland kunnen zien staan 

in een straal van een paar duizend lichtjaar om 

ons heen. Zie je het licht van die sterren, dan is 

dat licht uitgezonden ten tijde van de Romeinen. 

Zon en Aarde bevinden zich op een afstand van 25 

duizend lichtjaar om het centrum van onze Melk-

weg, een grote schijf met een diameter van zo’n 

100 duizend lichtjaar. Het dichtstbijzijnde andere 

sterrenstelsel dat met onze Melkweg te vergelijken 

is, de Andromeda Nevel, staat op zo’n 2.2 miljoen 

lichtjaar afstand. Daartussen is het ontzettend 

leeg. De Andromeda Nevel is ‘wat’ groter dan 

onze eigen Melkweg en het verst verwijderde ob-

ject dat je nog met het blote oog kunt zien. Melk-

weg en Andromeda Nevel bewegen trouwens 

met grote snelheid op elkaar toe; over een jaar of 

4 miljard komt het tot een botsing, maar omdat 

de ruimte tussen de sterren zo ontzettend leeg is, 

is de kans best groot dat die botsing niet zo heel 

dramatisch zal zijn. Kun je nog verder kijken? Ja, 

de ‘lokale’ sterrenstelsels, goed te zien met een wat 

betere telescoop, liggen allemaal binnen een straal 

van 100 miljoen lichtjaar. En het record? Dat is 

een sterrenstelsel op een slordige 13 miljard licht-

jaar afstand.                                    H.L.

Hemel boven Vreeland 

Vanwege het grote succes van de vorige jaren wil de 

Protestantse Gemeente Vreeland u weer op twee zater-

dagen in de gelegenheid stellen om potgrond en bemes-

te tuingrond te kopen. Dit is op 23 maart en 6 april van 

10.00 tot 12.00 uur bij de fam. C. Brinkman, Boslaan 11 

in Vreeland. Deze uitstekende potgrond zit in zakken 

van 40 liter en kost € 4,00 per zak, de bemeste tuingrond 

zit in zakken van 30 liter en kost € 2,00 per zak.

AANBIEDING: GRATIS thuisbezorgen op deze za-

terdagen in Vreeland bij minimaal 3 zakken potgrond 

en/of minimaal 5 zakken tuingrond. Opgeven bij de 

fam. C. Brinkman tel. 0294-231868. U kunt zodoende 

vooruitlopend op de paasdagen uw bakken en potten al 

vullen. De plantenmarkt organiseren we op zaterdag 11 

mei op het Kerkplein in Vreeland vanaf 9.00 uur. Daar 

over meer in de volgende Vreelandbode.

Namens de plantenmarkt commissie, 

Lieke Berger

Kort Nieuws

Potgrond en tuingrond actie 

Elke zondag is er een viering van de protestantse ge-

meente in de Grote of St. Nicolaaskerk in Vreeland. 

Een paar keer per jaar zijn er bijzondere diensten op 

de hoogtijdagen, zoals Pasen en Kerst. Zondag 7 april 

is er een bijzondere dienst zonder dat het een officiële 

feestdag is. Er wordt dan een cantate uitgevoerd. Net 

als andere zondagen is er een voorganger, een gemeen-

te en een organist. Daarnaast dragen ook het mannen-

koor Immanuel uit Wilnis en enkele instrumentalisten 

bij aan de viering. De cantate heet ‘Lam Gods’ en komt 

uit het moderne oratorium ‘Van liefde ongekend’ van 

Johan Bredewout en Hans de Ruiter. Meerdere stukken 

uit de cantate worden door de gemeente meegezon-

gen.  Iedereen uit Vreeland en omstreken is van harte 

welkom. De dienst begint om 10:00 uur. 

Cantatedienst in de Grote Kerk

Wij willen ons even voorstellen: onze namen zijn Billie 

en Willie, twee lieve shetlander pony’s en voelen ons een 

beetje eenzaam. Daarom willen we graag in contact ko-

men met een paar vlotte meiden om met ons leuke din-

gen te doen. Zoals knuffelen, rijden, springen, poetsen 

en nog veel meer! Graag tot horens! Boer Beukeboom: 

0294-233211 of kom even kijken op Kleizuwe 131.

Wie komt de pony’s verzorgen?

In het nu leegstaande hoekpand Breedstraat 1 opent 

binnenkort een nieuwe ijswinkel! Wanneer precies en 

hoe het dan gaat heten, dat is nog even een verrassing. 

Welke smaken er op de kaart komen ook. 

Maar wat is jouw favoriete smaak? Mail het naar 

info@vreelandbode.nl. De meest gekozen smaak 

wordt de eerste maand de ‘smaak van de maand’.

Nieuwe IJswinkel
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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 

E-mail klopperaannemers@planet.nl    Telefoon 0346 - 251639

Op maandag 18 maart nodigen wij jullie graag 
uit om in het Dorpshuis te komen luisteren naar 
schrijfster en dorpsgenoot Annette Maas. 

Annette debuteerde in 2016 met de prachtige ro-

man ‘Hier kom ik weg’, over Simone, een jonge 

vrouw die het gevoel heeft dat iedereen om haar 

heen leeft, behalve zij. Terwijl ze grip probeert te 

krijgen op haar leven, stuit ze op herinneringen aan 

haar jeugd in Oost-Groningen en realiseert ze zich 

dat er niets anders op zit: ze moet teruggaan in de 

tijd, terug naar Winschoten om te proberen goed te 

maken wat fout is gegaan. 

‘Hier kom ik weg’ 

werd lovend ontvan-

gen en op dit moment 

werkt Annette aan 

haar tweede roman. 

Tijdens de lezing is 

er natuurlijk ruim-

schoots de gelegenheid 

om vragen te stellen en 

na afloop zal Annet-

te signeren en is het 

boek te koop. Aanvang 

20.00 uur, entree  € 5,-. 

STERREN Lezing ‘Een Vreelander 
creëert’ met schrijfster Annette Maas

Binnenkort start de Rabobank clubkas actie weer! 

Met het geld van de afgelopen jaren kon de ver-

eniging een mooie tumblingbaan aanschaffen. Nu 

sparen we voor een kar om de tumblingbaan mak-

kelijk te kunnen verplaatsen.

Binnenkort ontvangen leden van de Rabobank 

een enveloppe met daarin een persoonlijke stem-

code.

De Rabobank Vaart & Vechtstreek verdeelt dit 

jaar namelijk € 175.000,- onder deelnemende 

clubs, die de meeste stemmen verzamelen.

Dus draagt u onze vereniging een warm hart toe? 

Stem dan vanaf 15 maart op DOS!

Nieuws van DOS Vreeland

Sinds de opening van de fietsbrug over het Am-
sterdam-Rijnkanaal is Fort Nigtevecht letterlijk 
‘om de hoek’ bij Vreeland. Hier gaat een bijzonder 
evenement plaatsvinden: maar liefst zeven ver-
schillende strijkensembles gaan spelen in de po-
terne van het fort. Dit in het kader van het ‘NMF 
kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten’ op 
5, 6 en 7 april. 

Het is een van de 23 bijzondere locaties door heel 

Nederland waar die dagen ruim 70 concerten 

plaatsvinden. De concerten worden uitgevoerd 

door piepjonge en zeer ervaren musici van het Na-

tionaal Muziekinstrumenten Fonds en gecombi-

neerd met een rondleiding door het gebied of het 

gebouw. Ook in fort Nigtevecht is de mogelijkheid 

om met een gids voorafgaande aan het concert een 

kijkje te nemen. 

Een unieke samenwerking tussen dit muziekinstru-

mentenfonds, dat een collectie waardevolle mu-

ziekinstrumenten beheert en in bruikleen geeft aan 

ruim 400 professionele musici en muziekstudenten 

en Natuurmonumenten, dat naast natuur ook 2600 

cultuurhistorische bouwwerken beheert, zoals for-

ten, kastelen, buitenplaatsen en boerderijen. Kijk 

voor meer informatie en het reserveren van tickets 

op www.natuurmonumenten.nl/kamermuziek. 

In fort Nigtevecht luisteren naar violen 

Utrechts Landschap zoekt vrijwilligers die 
mee willen werken aan het behoud van de 
karakteristieke kenmerken van Kasteel-
park Loenersloot. 

Dit kasteelpark is in 1797 aangelegd door 

landschapsarchitect Gijsbert van Laar. Het 

is een kleinschalig en romantisch park met 

kunstmatige heuveltjes en kronkelende 

waterpartijen. Ondanks het kleine formaat 

van dit park zijn er voldoende klussen om 

elke derde vrijdag van de maand aan de slag 

te gaan met een enthousiaste groep vrijwilligers, 

bijvoorbeeld: planten, schoffelen, zagen en snoei-

en. Werken in het park van deze voormalige rid-

derhofstad is een fijne manier om buiten actief te 

zijn, en een zeer zinvolle en dankbare vrijetijdsbe-

steding. Lijkt het je leuk om mee te werken? Meld 

je dan aan via de website van Utrechts Landschap: 

www.utrechtslandschap.nl/word-vrijwilliger.

Vrijwilligersploeg in park Loenersloot van start 

Foto: Trudelies de Graaf
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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 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Wees allen welkom in de buurtkamer 
elke dinsdag van 10.00 tot 12.00!

In Nederland leven ongeveer 270.000 mensen 
met dementie. Omdat we steeds ouder worden, 
stijgt dat aantal tot 550.000 in 2040. Mensen le-
ven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan 
de eerste zes jaar thuis. De overheid is samen met 
de Stichting Alzheimer Nederland het Deltaplan 
Dementie gestart. Dat is een nationaal program-
ma om samen het hoofd te bieden aan de gevol-
gen van dementie, en om demente mensen en hun 
mantelzorgers te ondersteunen. Ook het landelijk 
programma Samen Dementie Vriendelijk is al een 
paar jaar actief, o.a. met spotjes op TV. 

Eind 2016 startte ook in Stichtse Vecht de cam-

pagne Samen Dementie Vriendelijk. Zestien orga-

nisaties ondertekenden toen de intentieverklaring 

om aan te geven dat ze wilden meewerken aan 

voorlichting van hun personeel over dementie, 

onlangs kwamen daar nog zeven organisaties 

bij. Een aantal bedrijven en organisaties ontving 

inmiddels een certificaat ‘dementievriendelijk’. 

Bijvoorbeeld de Albert Heijn in Maarssenbroek, 

waar de werknemers nu weten hoe ze iemand met 

dementie kunnen herkennen en helpen tijdens 

het winkelen. Speerpunten voor 2019 vormen 

bewonersorganisaties, de kerken en alles wat zich 

richt op sport en beweging.

Sinds begin dit jaar is Evelien van der Vliet - met 

geld van de gemeente en het STAGfonds - voor 

Welzijn Stichtse Vecht werkzaam als coördinator 

van het project. Evelien: “We weten steeds beter 

hoe we gezond kunnen blijven en worden steeds 

ouder. Dat betekent wel dat de kans om dement te 

worden toeneemt. Op dit moment wordt 1 op de 

5 mensen dement, en voor vrouwen

is dat zelfs 1 op de 3, omdat vrouwen gemiddeld 

ouder worden. We kennen daardoor allemaal wel 

iemand die aan het dementeren is. Omdat oude-

ren, ook als ze dementeren, steeds langer zelfstan-

dig wonen, komen we deze mensen overal tegen: 

in winkels, in de bibliotheek, in de bus of zomaar 

op straat. Demente mensen verliezen hun grip 

op de wereld om hen heen, nemen de wereld an-

ders waar. Daardoor zijn ze vaak in verwarring en 

kunnen ze niet meer de weg vinden, of weten ze 

niet meer hoe ze iets moeten doen dat voorheen 

vanzelf ging. Om deze mensen te ondersteunen 

is het belangrijk om meer te weten over demen-

tie. Daarvoor willen we medewerkers van allerlei 

bedrijven trainen, zoals winkels, bibliotheken, de 

politie, horeca, zorginstellingen etc. In 2,5 uur 

kun je leren hoe dementie te herkennen is en wat 

je vervolgens kunt doen. Ook iedere burger kan 

deelnemen aan zo’n training. De trainingen wor-

den aangekondigd in de VAR, de Vechtstroom, de 

website van Welzijn Stichtse Vecht en op de web-

site van de gemeente. Maar je kunt ook zelf kijken 

op de website www.samendementievriendelijk.nl, 

en een online training doen van 15 minuten. 

Het doel van de voorlichting is het bekend raken 

met dementie. Onze slogan is ‘ZIEN is 1, DOEN 

is 2’. Zien betekent herkennen dat iemand 

vergeetachtig of in de war is. En doen be-

staat uit 4 stappen: 

G: geruststellen

O: oogcontact maken

E: even meedenken

D: dank je wel, de afsluiting

Het is echt niet moeilijk, eigenlijk is het 

gewoon een aardige manier van omgaan 

met de mensen om je heen, ook als je ze 

nog niet kent.”

Ook zijn er initiatieven om dementerende 

mensen zolang mogelijk actief te houden 

met hun werk of hobby. Welzijn Stichtse 

Vecht zoekt via Dementalent bijvoorbeeld 

maatjes voor dementerenden, om samen 

te tuinieren, te koken, op een zorgboerde-

rij te werken of voor te lezen op een peu-

terspeelzaal. Evelien: “Hoe langer iemand 

actief blijft, hoe langer je de achteruitgang 

van het geheugen en het functioneren kunt uit-

stellen, en dus hoe langer de kwaliteit van leven 

beter blijft.” 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Evelien van der Vliet: 

samendementievriendelijk.sv@gmail.com

M.S. 

ZIEN is één, DOEN is twee!
Interview met Evelien van der Vliet, coördinator 
Samen Dementie Vriendelijk St. Vecht

Dinsdag was Marlies Cordia te gast in de Buurtka-
mer. Wij kennen Marlies als boekenrecensent in de 
Vreelandbode, maar ook van de Hoorspelfabriek. 

Over de hoorspelen kwam Marlies vertellen. Zij 

heeft Theaterwetenschappen gestudeerd en is zo 

bij de Tros terecht gekomen waar zij meteen in 

het diepe werd gegooid en zelf leerde regisseren. 

Marlies vertelde met veel humor over haar erva-

ringen, over de hoorspelen die ze heeft uitgebracht 

en hoe zij uiteindelijk haar eigen Hoorspelfabriek 

samen met een vriendin is gestart. Ze heeft voor 

vele opdrachtgevers gewerkt. Marlies heeft een 

aantal stukjes uit een paar hoorspelen laten horen 

en vertelt hoe ze zijn ontstaan. Vroeger hadden 

omroepen hoorspelstudio’s vol attributen, maar 

die tijd is voorbij. Bijna alles gaat digitaal met een 

enorme bibliotheek aan geluiden. Marlies heeft 

diverse - ook internationale- prijzen gewonnen.

Er is nog steeds een grote groep luisteraars van 

hoorspelen! Wil je zelf eens luisteren:  google op 

omroep of hoorspel! Dank Marlies voor je leuke 

humorvolle verhaal, we hebben genoten! 

Op de eerste dinsdag in april, is er weer een dorps-

genote die ons gaat verrassen met een verhaal! 

Wees van harte welkom.

Nieuws van de buurtkamer
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85

5 broden € 8,05

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 

Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp

G
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, 
 schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en 
 winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging 
 van interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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 ziens bij

 Dagwinkel Aloys Hageman

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

De prachtige buitenplaats Vreedenhorst aan de 

Bergseweg is particulier bewoond en dus niet 

openbaar toegankelijk. Maar op 17 maart krijgt 

u de kans om zowel binnen in het huis als in de 

tuin eromheen een rondleiding te krijgen door de 

eigenaar, Kees Beelaerts van Blokland. Hij is hier 

geboren en getogen en kan op enthousiaste wijze 

veel mooie verhalen vertellen. Geniet van de vele 

eeuwenoude familieportretten, de tuin met een 

eeuwenoude moerbeiboom en de nieuwe natuur 

die ontwikkeld is vanaf 2000 na de aankoop van 7 

hectare grond. De rondleiding start om 14.00 uur, 

er is plek voor 12 personen. 

Opgeven via www.vechtstreekmuseum.nl.

Het lijkt wel of de Grote kerk steeds vaker het po-
dium wordt van hele bijzondere concerten waar 
een niet-doorsnee repertoire wordt geboden.  De 
ruimte is niet alleen prachtig. En zeker nu het 
koorhek ‘mobiel’ is gemaakt, is er een prachtige 
ruimte voor muzikanten ontstaan. maar ook de 
akoestiek wordt geroemd. 

Op 24 maart speelt Duo Kurkuma een gevarieerd 

en kruidig programma met composities uit de 20e 

en 21e eeuw. De musici van Duo Kurkuma zijn 

Ere Lievonen (piano en orgel) en Joke Kegel (sop-

raan). Zij studeerden beiden aan het departement 

‘Hedendaagse Muziek met Niet Westerse Tech-

nieken’ aan het Conservatorium van Amsterdam.

De Finse musicus Ere Lievonen speelt in diverse 

ensembles piano, orgel, klavecimbel en forte pi-

ano en is vaste organist in de kleine zaal van het 

Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. Joke Ke-

gel geeft naast haar componeren en zingen, piano- 

en zanglessen. Als curator organiseert ze diverse 

concerten met eigen werk en dat van anderen. Het 

programma van 24 maart biedt zowel eigen werk 

als muziek van Hendrik en Louis Andriessen, 

Charles Ives e.a.

De entrée is 15 euro, inclusief een hapje en drank-

je na afloop en voor kinderen t/m 18 jaar is de toe-

gang gratis. Aanvang 14.30 uur. 

Rondleiding Vreedenhorst

Op vrijdag 29 maart draait in het filmhuis de Fran-

se film ‘Un saison en france’. Abbas, een alleen-

staande vader, is met zijn twee kinderen het geweld 

in de Centraal-Afrikaanse Republiek ontvlucht om 

in Frankrijk een nieuw bestaan op te bouwen. In 

zijn thuisland had hij een gerespecteerde baan als 

docent Frans. Die goede reputatie is hij in Frankrijk 

op slag kwijt. Ondanks zijn trauma’s doet Abbas er 

alles aan om voor zijn gezin te zorgen. Dat lukt ech-

ter moeizaam met slecht betaalde baantjes en zon-

der vaste woonplek. Steeds komen ze weer op straat 

te staan. Hij wordt verliefd op een Franse vrouw die 

hem en zijn kinderen onderdak aanbiedt. Zijn ze 

nu eindelijk veilig?

De fi lm wordt ver-

toond in het ge-

bouw van de Vecht 

& Angstel Kerk, 

Rijksstraatweg 139 

te Loenen aan de 

Vecht. Inloop vanaf 

19.30 uur, de fi lm 

start om 20.00 uur. 

De toegang is gratis, 

maar een bijdrage 

om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. Na af-

loop is er een hapje en drankje.    

www.vechtenangstelkerk.nl 

Filmhuis Loenen

Bijzonder concert in de Grote Kerk

Tijdens de Buurtkamer in het Dorpshuis op dins-

dag 2 april komt Wendela Sandberg vertellen over 

een onderwerp dat velen van ons na aan het hart 

ligt: de plastic soup die het leven in onze oceanen 

en zeeën bedreigt. Wendela vertelt hoe zij daar in 

verzeild is geraakt, over het ontstaan sinds 1950, de 

groei en de problemen die het veroorzaakt. Geluk-

kig brengt zij ook goed nieuws, want we kunnen 

er zelf iets aan doen! Wat, dat hoort u op 2 april. 

Aanvang 10.30 uur, de toegang is zoals altijd gratis.

Buurtkamerpraatje plastic soup

Zo gezellig was de Buurtkamer bij het praatje van Marlies Cordia.
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Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

De komende maanden wil ik een aantal histori-
sche schilderijen laten zien waar Vreeland op is 
afgebeeld. Te beginnen met dit werk van Evert Jan 
Ligtelijn, een bekende Vechtstreekschilder. Helaas 
een actuele keuze, want zoals op de recente foto’s 
te zien is, is vorige week het al 100 jaar niet veran-
derde uitzicht rigoureus veranderd door de kap 
van alle bomen langs een groot deel van de Nigte-
vechtseweg. Dit keer dus twee recente foto’s: één 
van begin februari en één van begin maart. Wat 
een verschil!
 

‘De Vechtschilder’
Ligtelijn werd in 1893 in Amsterdam geboren en 

woonde en werkte lange tijd in deze stad. Hij was 

autodidact, dus heeft geen kunstacademie gevolgd, 

maar de kwaliteit van zijn werk overstijgt het ama-

teurisme. Hij experimenteerde veel met kleuren, 

stemmingen en stijlen, schilderde landschappen, 

stillevens en portretten en legde veel van de om-

geving vast tijdens zijn buitenlandse reizen, onder 

andere naar de Canarische eilanden en Noord en 

Zuid Amerika. Hij woonde een tijd in Naarden, en 

denkelijk was dat de tijd dat hij veel Vechtgezichten 

schilderde. Door een kunsthandel wordt hij dan 

ook wel aangeduid als ‘De Vechtschilder’.  Voor-

al Vreeland en Loenen zijn vele malen door hem 

vastgelegd. Van het hierboven afgebeelde schilderij 

zijn meerdere versies gemaakt, steeds in een ander 

seizoen, wat af te lezen is aan de hoeveelheid en de 

kleur van de blaadjes aan de boom.

Huisjes van De Goede Verwachting
Voor dit werk heeft hij ergens in de berm van de 

Vecht gezeten ter hoogte van boerderij Breevecht, 

Nigtevechtseweg. Het zicht is nog bijna precies 

hetzelfde, op de beeldbepalende bomen na dan. 

Links zien we het parkbos van VreedenHorst, recht 

vooruit molen De Ruiter, met het rood oplichtende 

dak van het huis ernaast. Waar nu het rijtje huizen 

van de Vechtoever staat, waren destijds de ovens en 

schuren van de pannen- en hoepelfabriek De Goe-

de Verwachting die tot eind 19de eeuw in bedrijf 

was. De personeelshuizen aan de Nigtevechtseweg 

19-21 en 25-29 bestaan nog steeds en dragen ook 

nog dezelfde naam. 

Nooitgedacht
Rechts op het schilderij zien we de boerderij ‘Nooit-

gedacht’ van Nicolaas Zeldenrijk. De boerderij 

werd in 1964 verkocht aan de familie 

Van Hienen, die er een fruitkwekerij 

begon. In 1992 is deze 18de-eeuwse 

boerderij afgebrand, waarna op dezelf-

de plek het huidige huis is gebouwd.  

In 1975 overleed Ligtelijn in Laren. 

Zijn werk is nog regelmatig te koop bij 

diverse kunsthandels en via veilingen.  

                                                                 J.J.

Vroeger en Nu

Vreeland nu

VechtgezichtVechtgezicht

Vroeger en Nu

Grote of St. Nicolaas kerk is 50 jaar geleden gerestau-

reerd. In september wil het kerkbestuur een kleine 

tentoonstelling samenstellen met materiaal dat be-

trekking heeft op deze restauratie. Oproep aan Vree-

landers en ex-Vreelanders: Heeft u nog foto’s van 

voor, tijdens of na de restauratie. Heeft u nog docu-

menten of kranten artikelen over de restauratie? Gaar-

ne contact opnemen met Reinko Abels: 234785.

Kort Nieuws
50 jaar geleden gerestaureerd 

Maart 2019

Op 20 april kunt u weer genieten van de Mattheuspas-

sion Stichtse Vecht, het lijdensverhaal van Christus, zo 

prachtig op muziek gezet door J.S. Bach. 

Aanvang 14.30 uur in de Joh. de Doperkerk in Breuke-

len. Kaarten reserveren via 

www.mattheusinstichtsevecht.nl. 

Mattheus in Stichtse Vecht

Start afvalvrije school

Op 11 maart startte de milieuprojectweek ‘Afval, het be-

gin van iets nieuws’ op CSV Ridderhof met een komisch 

theaterspektakel door de ‘Verrukkelijke vuilnismannen’. 

Kinderburgemeester Britt Klomp gaf de aftrap.

Februari 2019
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www.vechtenveld.nl
Nog maar vier weken en dat is het zo ver: drie da-
gen lang wordt Boerderij Landzicht aan de Nigte-
vechtseweg omgebouwd tot de Eerste Hulp van het 
Vreelands Medisch Centrum en lopen de patiënten 
af en aan met verschillende pijntjes en kwaaltjes. 

Op vrijdagavond 12 april (19:30 uur), zaterdag-

avond 13 april (19:30 uur) en zondagmiddag 14 

april (13:30 uur) spelen uw dorpsgenoten weer de 

sterren van de hemel. 

Wilt u daar bij zijn? Bestel dan snel uw kaartje 

door een e-mail te sturen naar musicalvreeland@

gmail.com met daarin uw naam en de hoeveel-

heid kaartjes die u wilt bestellen. De kosten van 

een kaartje zijn € 4,00 voor kinderen tot en met 12 

jaar en € 7,50 voor volwassenen.

Ruim 20 kinderen en 65 volwassen zaten adem-

loos naar de sprookjes van Peter Prommel te luis-

teren en te kijken. Kraanvogels vlogen door de 

kerk waar voor de gelegenheid de houten hekken 

waren verwijderd. Op een mooi vlak stenen podi-

um blies Marieke Stordiau op haar (forte)fagot de 

muziek van Simon Burgers met  de 22 jarige ster-

leerling van Peter: Yifan Du op marimba. Wat een 

afwisselende betoverende middag met vertellen, 

muziek en een gezellige borrel na afloop.

Sprookjesconcert adembenemend mooi

Het aftellen is begonnen!

Tijdens de Buurtkamer van 26 februari had Hayam 
Abdelghany koffiedienst. Het was een erg genoeg-
lijke ochtend, maar het was ook krokusvakantie, 
dus Hayam had haar kinderen meegenomen. Omar 
en Kenzi hebben zich  goed geamuseerd en deze 
prachtige tekeningen gemaakt. 

“Omar zit in groep 3 maar kan al heel goed schrij-

ven en rekenen in het Arabisch. In Egypte was ik 

lerares Arabisch, dus ik leer na schooltijd de kin-

deren de taal van ons land van herkomst. Neder-

lands leren ze op school, daar ben ik niet zeker ge-

noeg van om ze dit te leren”, aldus Hayam, die na 

zes jaar in Vreeland te wonen perfect Nederlands 

spreekt. Het bewijs is te zien op Omars tekening: 

links staat zijn naam in het Nederlands, rechts in 

het Arabisch!

Kids-redactie
Hou je van schrijven, tekenen, moppen tappen, of 

andere creatieve dingen die in de Vreelandbode 

passen? Schrijf je dan in voor de volgende Kids-re-

dactie op 25 maart a.s. via info@vreelandbode.nl. 

Heb je thuis op of school iets leuks gemaakt? Dan 

mag je dat ook altijd opsturen naar info@Vreeland-

bode.nl. Dan kijken wij of er die maand nog plek 

voor is in de Vreelandbode of dat we het even door-

schuiven naar de volgende maand. Je komt altijd 

aan de beurt!

Deze tekening van Omar en Kenzi is een goed voorbeeld 

van wat op de pagina’s van de Kids-redactie past.  

Buurtkamer-plezier
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