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Van de redactie
‘Een enorme aderlating’ is misschien wel de beste om-
schrijving voor het naderende afscheid van ‘onze’ huis-
arts. Het was al een poosje bekend dat dokter Klever na 
zo’n 37 jaar zou gaan stoppen met zijn huisartsenpraktijk 
in Vreeland. Op 1 oktober gaat het echt gebeuren en kan 
hij gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. En dat 
gunnen wij dokter Klever uiteraard, maar wat zullen we 
deze fijne huisarts en zijn praktijk gaan missen! Als ode 
aan dokter Klever en ‘doekje voor het bloeden’ voor zijn 
vele ‘fans’ daarom extra veel aandacht hiervoor in deze 
editie. In deze Vreelandbode ook aandacht voor zijn team 
en nog veel ander nieuws en mooie interviews. Zoals met 
Anne-Marie Voorhoeve, Edgar Kheenen en met de ‘nieu-
we buren’ Ray, Nina en dochter Levine. In de rubriek Be-
drijvigheid leest u opmerkelijk nieuws over de firma Greif 
en uiteraard zijn er updates van de Dorpsraad en over de 
brug op de Bergseweg. En heeft u zich al aangemeld voor 
de feestelijke opening op 26 september van kwekerij Veld-
zicht? Voor wie zelf ambities heeft om te tuinieren is het 
stuk over de Volkstuinen wellicht interessant. Verder weer 
een vrolijke Kidsredactie en een mooie boekrecensie om te 
lezen maar ook wat zorgen om de gymzaal in verband met 
de RIVM-richtlijnen. Misschien een luchtige herfst-Ster-
renwandeling maken als pleister op de wond?
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De aanleg van de Whiswall om de geluidsoverlast 
van de N201 aan te pakken is helaas nog verder 
vertraagd. Er staan lantaarnpalen in de weg en die 
moeten eerst worden verplaatst voordat er met de 
aanleg begonnen kan worden. Maar de partij die 
daar weer voor verantwoordelijk is kan dat niet op 
korte termijn doen. De provincie wacht daar nu op 
en laat weten het erg vervelend te vinden dat het 
nu nog langer duurt. Ze zegt zich in te zetten de 
wal zo snel mogelijk te plaatsen en gaat 
wel door met andere voorbereidende 
werkzaamheden. De provincie bena-
drukt dat de geluidswal er echt gaat ko-
men en dit geen afstel is. Wij zullen het 
proces nauwgezet in de gaten houden. 

Besluitvorming aanpak N201 
En er is meer vertraging op de N201. Ook het tra-
ject voor de veranderingen aan de weg heeft meer 
tijd nodig. De Provincie heeft alle onderliggende 

onderzoeken, die de basis vormen voor de plannen 
die er nu liggen, gepubliceerd en wil betrokkenen 
wat meer tijd geven om deze te lezen. Voor het be-
sluitvormingstraject betekent dat het volgende: op 
10 november besluit Gedeputeerde Staten over het 
voorstel Programma Toekomst N201, dit voorstel 
wordt verstuurd aan Provinciale Staten. 
Het zou kunnen dat ze nog wat aanpassingen doen 
ten opzichte van het voorstel dat er nu ligt. Ver-

volgens wordt dat uiteindelijke voor-
stel op 2 december besproken in de 
Statencommissie Milieu en Mobiliteit. 
Daar is dan ook de mogelijkheid om in 
te spreken. De Dorpsraad zal van die 
mogelijkheid gebruik maken. En dan 
neemt Provinciale Staten op 9 decem-

ber een besluit over het voorstel. 
De plannen, planning en onderzoeken zijn te vin-
den op: www.toekomstn201.nl

Lees verder op pagina 7

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Op 30 september is de laatste werkdag van dok-
ter Paul Klever. Na 37 jaar huisarts in Vreeland 
te zijn geweest sluiten de deuren van zijn prak-
tijk. Deze zal overgenomen worden door Huis-
artsenpraktijk Loenen. 

Natuurlijk besteden we in deze Vreelandbode 
ruim aandacht aan dokter Klever en aan zijn 
praktijkondersteuners, zie pagina 4 en 5. 
Namens alle Vreelanders: Bedankt dokter Klever 
voor uw decennialange inzet!

Aanleg geluidswal verder vertraagd 

Praktijk Dokter Klever stopt
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Vreeland in beeld
De Vecht, hortensia’s, een boot en de Van Leer-
brug, afstekend tegen een staalblauwe lucht: Vreel-
and is op zijn mooist te zien op de cover van de 
laatste editie van de tweemaandelijkse glossy Hol-
lands Glorie. Het blad wijdt maar liefst tien blad-
zijden aan ons dorp met een boeiend verhaal en 
schitterende foto’s. 
“Vreeland heeft historische allure. Gooische chic 
en toch ook dorpse gezelligheid. De bevolking barst 
van de initiatieven en voor de dagjesmens is er een 
gevarieerd horecaaanbod, van een sterrenrestau-
rant tot een bijzondere ijswinkel. En intussen glij-
den de bootjes, fietsers en oldtimers voorbij.” Al-
dus de start van dit artikel, dat een mooi beeld geeft 
van het dorpsleven en de sfeer in ons dorp. Van 
biologische kwekerij Veldlof tot de Dagwinkel, van 
het Healeymuseum tot de restaurants en van vele 
vrijdenkers tot de Vroeger-en-Nu-wandeling, het 
komt aan bod. Kijk op p. 11 voor een voorproefje. 

Praktijk Dokter Klever stopt Foto: Jeroen Tang
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Colofon

Agenda
26 sept. Open dag biol. Kwekerij Veldlof (na reservering)
26 sept.  Filmhuis Loenen 20.00 uur
27 sept.  IVN Paddenstoelenexcursie OverHolland
30 sept. 8.30 uur Zie inlegvel
6 okt. Buurtkamerpraatje, ds. Rineke van Ginkel,  
 10.30 uur
8 okt. Ophaaldag GFT afval (bruine/groene bak)
12 okt. Bingo Dorpshuis, 14.00 uur
13 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
13 okt. Ophaaldag PMD-afval (oranje bak)
17 okt. Herfst Sterrenwandeling Park Loenersloot
17 okt.  Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)
20 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
22 okt. Ophaaldag GFT afval (bruine/groene bak)

U bent iedere dienst van harte welkom in onze kerk, 
het maximum aantal van 30 personen hoeft niet langer 
gehandhaafd te worden. Nu in deze Coronatijd zitten 
mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren wel 
op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook wordt er 
in de kerk zelf niet gezongen, maar zingen er een paar 
mensen in het koor van de kerk.!Verder bent u ook 
iedere woensdagochtend van 10.00 - 12.30 uur welkom 
in onze kerk. Dominee van Ginkel is dan aanwezig en 
dan kunt u altijd een gesprekje met haar hebben.
27 sept. Ds. Casper van Dorp, Laren (Avondmaal)
4 okt. Drs. Lotterman
11 okt. Ds. Casper van Dorp, Laren
18 okt.  Ds. van Ginkel
25 okt. Cristiaan Broers (let op wintertijd!)
Alle diensten beginnen om 10 uur. Online zijn de 
diensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdiensten

Vechtzooitje

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van  8.00- 17.00 uur.
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 088-1309600 
(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 
Zorgbemiddeling:  0346-258428
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
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

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022

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

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

Wespen bestrijding !60,-
inclusief garantie

uw partner in
plaagdierenbestrijding

06 37 55 19 49
www.vdmbestrijding.nl

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

Beste Vreelanders, op zaterdag 3 oktober laat ik weer 
een vrachtwagen haardhout  komen voor het dorp. 
Geef je bestelling zo snel mogelijk door, want ik heb 
maximaal 43 bigbag zakken. De prijs is " 70 per big-
bag (los gestort). Het hout wordt voor de deur afgele-
verd. Groet Ewald van den Hout
06-10885675 / edvdhout@hotmail.com.
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De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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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

We kennen Anne-Marie (60) van de Ster-
ren van Vreeland, waar ze na bijna zes jaar 
afscheid van neemt. Wie is Anne-Marie, 
wat heeft haar bij de Sterren gebracht en 
wat doet ze verder eigenlijk?

We zitten bij haar in de tuin, op die unie-
ke plek aan de Alambertskade waar ze met 
haar partner Maarten Vlam woont. Een 
oase van rust. En dan begint Anne-Marie 
te vertellen. Over de Sterren, een prachtig 
project dat begon in het Vreeland 750 jaar 
en uitgroeide tot een blijvend onderdeel 
van de Vreelandse samenleving. “We zijn 
klein begonnen, en uiteindelijk konden we 
met een team van 5-7 mensen ruim 100 
vrijwilligers motiveren om te doen waar 
ze goed in waren. Het uitgangspunt van 
de Sterren is steeds geweest ‘het vieren van 
talent’: iedereen heeft een talent, en die ta-
lenten mogen best meer zichtbaar zijn. We 
hebben mensen enthousiast gemaakt om 
hun talent te laten zien. Een ander heel be-
langrijk aspect is het maken van contacten. 
Dat heeft geleid tot prachtige tentoonstel-
lingen, muziekvoorstellingen, lezingen en 
workshops. Na het feestjaar zijn we verder gegaan, 
met dezelfde doelstellingen maar op een andere 
schaal, waardoor nu ook wandelingen, vaartoch-
ten en de Buurtkamer worden georganiseerd.“

Hoe is Anne-Marie hiertoe gekomen? Dat is een 
lang verhaal. In 1955 ontmoetten haar ouders el-
kaar in Bagdad. Haar vader had Nyenrode gedaan 
en was ondernemer, haar moeder werkte op de 
ambassade. Ze zijn getrouwd, en verhuisden na 
de geboorte van Anne-Marie en haar oudere zus 
naar Singapore/ Maleisië, waar nog twee kinderen 
werden geboren. Elke twee à drie jaar verhuisden 
ze naar een ander land. Haar ouders brachten de 
kinderen bij dat je het snelst kunt wennen door 
mee te doen aan de lokale cultuur, niet uit plicht, 
maar uit nieuwsgierigheid. Dat heeft haar geleerd 
om zich aan te passen, te integreren. En ook dat 
vertrekken geen afscheid hoeft te zijn: door te 
schrijven en elkaar op te zoeken blijf je contact 
houden. Ze woonden in gebieden met onrust en 
revoluties, waarbij ze nooit kon begrijpen waarom 
er oorlog was. “Misschien was het naïef of heel po-
sitief, maar ik dacht vaak dat oorlog een vergissing 

moest zijn, heel oneerlijk en niet nodig.” Toen ze 
tien jaar was, kwam het gezin naar Nederland, 
waarbij ze via Voorschoten en Breukelen op haar 
15e naar De Keet op de Boslaan verhuisde. Ze 
studeerde Nederlands in Groningen en Amster-
dam, en bleef altijd zoeken naar verbinding tussen 
mensen, om het onderling begrip te vergroten. Ze 
wilde ontmoetingen creëren.

In 2003/2004 werd ze gevraagd door het minis-
terie voor Buitenlandse zaken om naar Bhutan te 
gaan om samenwerkingsprojecten op te zetten. 
Daar werd duidelijk dat er grote verschillen waren 
tussen beide culturen op gebied van communica-
tie en wederzijdse verwachtingen. En dat gaf haar 
een andere kijk op de wereld. Via haar vele contac-
ten en ervaringen is Anne-Marie nu met een grote 
groep mensen wereldwijd bezig om de onderlinge 
samenwerking in de wereld te verbeteren. “Alles 
is met alles verbonden, de mens is een onderdeel 
van de wereld en de kosmos. Iedereen heeft een 
talent en een belang, en dat moeten we zo goed 
mogelijk combineren.” En dan zijn we weer terug 
bij de Sterren, want of je het op kosmisch niveau 
bekijkt of in een kleine gemeenschap als Vreeland: 
uit talenten en contact groeien mooie dingen die 
mensen samenbrengen.                                       M.S.

Anne-Marie Voorhoeve, afscheid van De Sterren 

“Het uitgangspunt van de Sterren is 
steeds geweest het vieren van talent”

Buurtkamerpraatjes 
Op de eerste dinsdag in 
oktober, dat is dinsdag 6, 
zal dominee Rineke van 
Ginkel de gastspreker 
zijn in de Buurtkamer. Zij 
neemt ons mee van Maar-
tensdijk, waar haar jeugd 
zich heeft afgespeeld, via 
Zuid Afrika waar zij een 
aantal jaren voor Kerk in Actie heeft gewerkt, naar 
hoe zij in ons dorp terecht is gekomen en hoe zij 
haar werk in Vreeland ziet. Dat wordt weer een 
hele leuke ochtend! 

Op dinsdag 3 november komt Joke Stapper naar 
de buurtkamer om te vertellen over de zin en te-
genzin rond zingeving.! 

De STERRENSOEP is er weer! 
Dank zij de succesvolle soepactie van vorig jaar 
kunnen wij elke dinsdag koffie blijven schenken 
in de Buurtkamer. Doet u dit jaar weer mee? 

U kunt kiezen uit drie soorten soep: Courget-
tesoep, pompoensoep en tomatensoep, elk " 7,50 
per liter.  En met liefde vers gemaakt! 

U kunt de soep via de mail bestellen of op dinsdag 
bij de Buurtkamerkoffie. Wij leveren de soep dan 
bij u af. 
Dieuwer Elema: dieuwer_elema@hotmail.com 
Teuntje Vos: teuntjevos@gmail.com! 

Wij zien uw bestelling met plezier tegemoet.! 
Graag met telefoonnummer!! 
Dieuwer en Teuntje 

SterrenNieuws
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Paul Klever (67) werd geboren in 
Utrecht als oudste van een gezin 
met vijf kinderen. Zijn vader had als 
droom huisarts te worden, maar koos 
in de naoorlogse jaren van wederop-
bouw toch voor de studie weg- en wa-
terbouw in Delft. Het gezin verhuisde 
naar Ruurlo en op de lagere school 
ontmoette de  jonge Paul zijn vriendje 
Henk Jan, zoon van een apotheekhou-
dende huisarts. Hij vertelt: “Toen ik 
negen jaar was, had ik al mijn stip op 
de horizon! Ik zou huisarts worden. 
Mijn droom én die van mijn vader.” 

Ik spreek onze huisarts in zijn gelief-
de praktijk. Het is vrijdagmiddag half 
september en zijn afscheid komt na-
derbij. De eerste vraag is hoe hij 36 
jaar geleden in Vreeland terecht is 
gekomen. Klever: “Ik heb in Rotter-
dam medicijnen gestudeerd. Het was 
een prettige tijd. Studenten kregen 
er veel persoonlijke aandacht. Toen 
ik me ging specialiseren kwam ik bij 
dorpsdokter Scato de Vries terecht 
in Loenen a/d Vecht. Ik verving hem 
als hij op vakantie ging en was al snel 
verliefd op deze prachtige omgeving.”

Via Loenen naar Vreeland
Na het afronden van de huisartsenopleiding was 
Klever nog twee jaar werkzaam als intern assistent 
in het ziekenhuis te Alkmaar. Eind 1983 kreeg hij 
een onverwacht telefoontje van de toenmalige 
huisarts in Vreeland dokter Grevelink. Hij vroeg 
hem of hij zijn praktijk wilde overnemen. Klever: 
“Grevelink had overleg gehad met Scato de Vries. 
Een dag later zaten we al om tafel en werd de zaak 
beklonken. Mijn eerste spreekuur in Vreeland was 
op 1 januari 1984. Eerst nog aan de Voorstraat 
waar Grevelink praktijk hield (en ook woonde) en 
een half jaar later in de Van Mechelenstraat. Nog 
iets later kocht ik het huis aan het Maartenplein 
waar Joost de Haan een sfeervol ontwerp voor 
heeft gemaakt.”

Vertrouwelijke gesprekken 
Klever noemt zichzelf een solist. Hij heeft niets 
met maatschappen en merkt ook dat steeds meer 
collega’s weer kiezen voor een eigen praktijk. Hij 
kijkt met tevredenheid terug op zijn lange periode 
als dorpsdokter: “Ik heb met veel mensen een goe-
de relatie opgebouwd. Wat ik het meest ga missen 
zijn de intensieve en vertrouwelijke gesprekken, 
die in korte tijd tot stand kunnen komen. Dat je 
zo dichtbij de ander mag komen heb ik altijd als 
een privilege ervaren. Veel klachten, zoals vage 
buik- of rugpijn, komen niet uit het niets. Ik heb 
me altijd afgevraagd: waarom komt deze patiënt 
met deze klacht juist nu! En vervolgens gaan we 
samen op zoek naar achterliggende problemen, 
zoals verlies van dierbaren of problemen op het 
werk of in de familie. Bij teveel problemen bre-
ken mensen. Misschien zit ik dan een beetje op de 
stoel van de psycholoog, maar dat heeft altijd mijn 
interesse gehad.”

Goede tijden, slechte tijden
Klever kijkt terug op een relatief rustige Coro-
na-periode. Met name in de maanden maart en 
april kwamen heel weinig patiënten naar de prak-
tijk. Klever: “Er waren wel ongelofelijk veel tele-
fonische contacten. Vreeland heeft tot op heden 
– voor zover mij bekend is - slechts drie positief 
geteste personen en geen ziekenhuis opnames. Ik 
verwacht medio 2021 een werkzaam vaccin.”

Werk en privé
Dat hij in hetzelfde dorp woont als zijn patiën-
ten, heeft Klever nooit gestoord. “Ik heb altijd 
werk en privé goed gescheiden kunnen houden. 
Natuurlijk vragen mensen me bij de Jumbo – of 
vroeger op de sportvelden - wel eens om advies. 
Dan zeg ik altijd ‘heel vervelend voor je, bel mor-
gen even voor een afspraak’. Ook na mijn vertrek 
blijf ik lekker in Vreeland wonen.” Tot slot zijn 
we nog benieuwd hoe onze huisarts na zijn ver-
trek zijn tijd gaat vullen. Klever: “Nu we in deze 
corona-tijd beland zijn, zit reizen er niet in. Later 
wil ik nog graag naar Canada en Nieuw-Zeeland. 
Dus ga ik lekker fietsen en golfen; boeken lezen 
en me verder verdiepen in de filosofie. En ik krijg 
nog meer tijd voor mijn kinderen en kleinkinde-
ren.” Tot slot wil Klever nog kwijt dat alle patiën-
ten een brief krijgen van de praktijk in Loenen. En 
wie na 30 september, de laatste dag met spreekuur 
van ónze dokter, een afspraak wil kan bellen met 
0294-231310.      C.L.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

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

• in bed plassen
•  groeipijnen
•  buikpijn (constipatie of diarree)

•  overprikkeld zijn
•  (extreme) beweeglijkheid
•  nachtmerries

Ik geef uw kind graag een BODY STRESS RELEASEBODY STRESS RELEASE-behandeling.

SCHOOL-STRESS?SCHOOL-STRESS?
Heeft uw kind last van pesten op school of leerproblemen?

Vertoont uw kind afwijkend of veranderd gedrag? Heeft uw kind last van:

Dan kampt uw kind wellicht met te veel Body Stress (opgeslagen 
spierspanning). Hier kan heel goed iets aan gedaan worden. 

In het gezellige atelier “Art from Nature” 
van Margit v Niekerk is er op woensdagavond 18-11 

een avond haken, en op 25-11 Kralen rijgen.

 Dan voor kids van 10-15 jaar: Tekenen voor kinderen 
is in ’t Web op 4-11 met Ilse van Rooijen

 (Beide cursussen zijn in Loenen)

Zie voor meer informatie onze site: 
www.cursusprojectloenen.nl

Daar vindt u nog veel meer aanbod voor de komende 
maanden. Graag tot ziens op een van onze activiteiten.

Hart & Ziel Dorpsdokter Paul Klever: 
“Onderzoek naar de oorzaak van klachten is mijn passie”

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

       Paul, voor mij is zo’n mededeling van je vertrek 
verdrietig. Alsof je broer plotseling naar Canada emigreert!
Wij hebben een lange medische historie, met hele grote 
ups en downs! Voor ons was je altijd een top huisarts. 

Je redde mijn leven eens bij een plotselinge blinde 
darm ontsteking/operatie (in Hilversum). 

En hetzelfde gebeurde bij mijn vrouw notabene. 
Natuurlijk wensen we je een goede pensionering en 

een fijn familie leven. Als mijnbouwer zeg ik Glück Auf!!

       Je kon geïrriteerd zijn bij geneuzel maar 
veel vaker heb je levensreddend opgetreden. 

Zo ook bij ons gezin, waar je dagelijks langskwam 
als je de situatie niet vertrouwde.
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VERGADEREN!EN PETIT COMITÉ

Onze zaal is helemaal Corona style 
ingericht voor een vergadering 

met maximaal 8 personen.

Wil jij samenkomen met je team 
en niet online?

Boek dan nu onze vergaderruimte!

Met een culinaire groet,!!
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Doktersassistenten in beeld
Met het stoppen van de praktijk van dokter Klever 
neemt Vreeland binnenkort ook afscheid van een 
team dat zich jarenlang ‘achter de schermen’ heeft 
ingezet. De doktersassistenten Marja Groenland, 
Darja de la Rambelje en ’vaste’ invalkracht Cecile 
Beerendonk zijn naast de dokters Klever en Tilbury 
de ‘laatsten der Mohikanen’ van deze dorpspraktijk. 
De apotheek werd immers vorig jaar al verkocht.  

Wie denkt dat een doktersassistent enkel de te-
lefoon opneemt en de afspraken inplant vergist 
zich. Zo stond Els Veenenbos met haar diepe en 
vertrouwde telefoonstem jarenlang bekend als ‘de 
voice’ van de praktijk maar betekende daarnaast 
voor zowel de praktijk als de patiënten nog veel 
meer. Het is dan ook niet voor niets dat zij op 
haar 65e verjaardag na ruim negentien jaar voor 
de praktijk te hebben gewerkt uitvoerig werd be-
jubeld. (Zie Vreelandbode februari 2013.) 

Marja is in 2005 gestart op de praktijk; eerst op 
invalbasis voor Els, later een aantal vaste dagen 
per week. Ze kijkt terug op een fijne samenwer-
king met dokter Klever en met de apothekersas-
sistenten waarmee ze de verdieping deelde. Al 
die jaren heeft ze met plezier gewerkt. Sinds 2017 
werkt Marja ook voor de praktijk Loenen als ver-
pleegkundige Hart -en Vaatziekten. Daar blijft ze 
voor twee dagen per week werken en zal zodoende 
weer veel patiënten uit Vreeland tegenkomen. 

Darja was voordat zij in 2014 op de praktijk 
Vreeland startte 34 jaar lang werkzaam als fysio-
therapeute. Omdat o.a. het voorbewerken van 

Dokter Tilbury is sinds november 2019 op o.a. vrij-
dag werkzaam in de Vreelandse huisartsenpraktijk 
Klever. Zij gaat per 1 oktober op de dinsdag en 
woensdag haar spreekuur voortzetten in de Huis-
artsen Praktijk Loenen. Voor vele Vreelanders zal 
dit een grote geruststelling zijn!

Dokter Claire Tilbury 
naar praktijk Loenen

Marja

Darja

Cecile

Met kinderen in de pubertijd kon je gesprekken 
voeren die weer wat lucht gaven. Onze kinderen zijn 
je er nog steeds dankbaar voor. Niet voor alles is 

een oplossing maar tijd en aandacht doen al veel goed. 
En die aandacht had je voor ons en de tijd nam je gewoon.

Ik heb u zien komen en zeker ook met het 
gezin gebruik gemaakt van uw raad en daad. 

Het was vertrouwd en fijn om u als huisarts te hebben. 
Ik gun het u van harte, maar het dekt de lading niet 

als ik zeg dat ik het heel jammer vind dat u weg gaat. 
Wij wensen jullie een mooie vrije tijd toe.

  Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je gedaan 
hebt, vooral voor mijn man. Wees van harte welkom 

zoals gewoonlijk rond borreltijd (!) voor een drankje, het 
komende jaar om een beetje af te kicken en ook daarná, 

nu niet meer als arts maar als “vriend des huizes”!

Doortastend als het nodig was en ook 
afwachtend als het nodig was. Nog even aankijken, 
en ja hoor, binnen een paar dagen was het over. 

Met een grote mensenkennis en een schat aan ervaring 
kon je goed inschatten wanneer ingrijpen nodig was. 

Met humor werden soms kwaaltjes ook lachend naar een 
paar stadia minder ernstig teruggezet. En terecht! 

post, medische foto’s en verslagen ook tot het ta-
kenpakket van de doktersassistent behoort kwam 
dit goed van pas. Het is in de aanloop naar de 
beëindiging van de praktijk extra hectisch en de 
emoties onder de patiënten zijn ontroerend, ver-
telt ze. Straks hoopt Darja samen met haar man, 
dokter Klever himself, te kunnen reizen en meer 
tijd te hebben voor golfen en tuinieren.

Cecile viel sinds 2004 al af en toe in op de praktijk 
en werd in 2009 vaste invalkracht. Zij woont, net 
als Els, in Loenen en zij zijn nog altijd goede ma-
tjes. Dat is wel bijzonder want de doktersassisten-
ten werken niet tegelijk. Hoewel alle assistentes 
voor elkaar invallen werd de flexibiliteit van Ce-
cile extra gewaardeerd. Met een achtergrond als 
directiesecretaresse heeft ze zich op de, naar eigen 
zeggen ‘sfeervolle’ dorpspraktijk direct erg thuis 
gevoeld en was het patiëntencontact bijzonder 
goed. Cecile gaat per oktober misschien nog wat 
vrijwilligerswerk doen maar vooral genieten van 
haar welverdiende pensioen.                       P.v.d.H.
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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.

D! l"#k$r%t! ka&s 
'()* +,* St-.w,j/

www.kaashandeldevries.nl 

Bij de receptie van Greif word ik hartelijk ontvan-
gen door Martijn Lute, een van de Factory Mana-
gers. Ik voel me een beetje beschaamd als ik hem 
vertel dat ik geboren en getogen ben in Vreeland 
maar nog nooit hier ben geweest. Of toch, heel 
even, tijdens ‘Festival Nieuwe Buren’, maar dat 
mag geen naam hebben. Hoog tijd dus om nu eens 
nader kennis te maken met Martijn en zijn collega 
Mathieu Postma die mij trots vertellen over hun 
werk bij Greif Nederland B.V., fabrikant van in-
dustrieel verpakkingsmateriaal.

We beginnen met een stukje geschiedenis als Ma-
thieu en Martijn mij in de hal een grote luchtfoto 
uit 1952 laten zien die werd gemaakt na het openen 
van de nieuwe fabriek. Bernard van Leer, de grond-
legger van het huidige Greif, vestigde zich echter 
al eerder (1930) vanuit Amsterdam in Vreeland, 
nadat hij op een nacht zijn machines op een boot 
laadde en de Vecht afzakte tot Vreeland waar hij 
een aantal lege fabrieksgebouwen had gekocht. 
Daar nam Bernard zijn intrek met machines en 
personeel en bouwde uiteindelijk een wereldwijd 
imperium op. Eerst met een vatenfabriek en later 
ook met een verffabriek toen hij zag dat hij die verf 
voor zijn vaten goedkoper zelf kon maken dan het 
elders in te kopen. Op de foto is ook een circus 
te zien. Bernard had namelijk een grote voorlief-
de voor Weense rijschoolpaarden en liet ze hun 
kunstjes doen in het circus dat hij speciaal voor zijn 
personeel en gasten neerzette achter de fabriek. 

Transportbewegingen door het dorp
“Tot 2 decennia geleden produceerden wij nog gro-
te vaten van 250 en 120 liter” vertelt Mathieu (41), 
Factory Manager van de vatenfabriek met 55 me-
dewerkers. “Tegenwoordig produceren we alleen 
nog kleinere vaten van 12 tot 60 liter. Dat scheelt 
natuurlijk ook aanzienlijk in het benodigde trans-
port.” Vier jaar geleden werd ook de divisie van de 
kartonnen vaten verkocht en het beleid met betrek-
king tot het transport van de vaten werd aangepast: 
voorheen werden de bestelde vaten door klanten 
zelf opgehaald in Vreeland waardoor soms vracht-
wagens met maar één pallet door het dorp reden. 
Inmiddels is ervoor gekozen om middels combi 
transporten, met 10 tot 25 pallets per vrachtwagen, 
de vaten naar een warehouse in het oosten van het 
land te brengen, van waaruit ze verder gedistribu-

eerd worden. Dit alles heeft het aantal transport-
bewegingen door het dorp terugbracht. Verder is 
het personeel van het hoofdkantoor verhuisd naar 
locatie Amstelveen, wat weer aanzienlijk minder 
bezoekers naar de fabriek in Vreeland trekt.

Verffabriek
Martijn (30) is de Factory Manager van de verffa-
briek met 25 medewerkers die opereert onder de 
vlag Tri-Sure, tevens onderdeel van Greif. Onder 
diezelfde Tri-Sure divisie valt ook nog een fabriek 
in Amsterdam. In Martijn zijn fabriek wordt verf 
geproduceerd voor de ‘vaten van Mathieu’ en nog 
100 andere Greif fabrieken wereldwijd. vijf jaar ge-
leden speelde er een verzoek om uitbreiding van de 
productievergunning van vier naar acht miljoen li-
ter verf. Uiteraard bracht dit de nodige onrust bin-
nen het dorp vanwege een verwachte verdubbeling 
van de transportbewegingen. Uiteindelijk bleek dat 
enigszins mee te vallen vanwege die combi trans-
porten. “Maar”, vult Mathieu realistisch aan, “wij 
zijn ons er terdege van bewust dat we een fabriek in 
een dorp zijn en dat dat overlast kan veroorzaken. 
Mijn oproep aan de Vreelanders is dan ook om het 
ons te laten weten als er wat is. Want wij denken 
graag mee met de omwonenden.”

Huismeester
Omdat Mathieu en Martijn wat verder weg wonen, 
respectievelijk in Lelystad en Uitgeest, bleek het 
een uitkomst toen een van hun collega’s besloot om 
in het huisje naast de fabriek te gaan wonen, zodat 
er altijd een ‘huismeester’ in de buurt is in geval van 
calamiteiten. En dat brengt ons automatisch op het 
alarm wat regelmatig afgaat. Van oudsher staat er 
een luchtalarm op het dak van de fabriek. Dat moet 
regelmatig getest worden, maar maakt dan zoveel 
lawaai dat het hele dorp ervan opschrikt. Inmid-
dels wordt er getest met een ander alarm dat alleen 
voor de medewerkers binnen te horen is. In geval 
van calamiteit blijft het luchtalarm met de hand te 
bedienen. Daarnaast werkt de verffabriek met een 
ander signaal dat soms ’s avonds (binnen) afgaat. 
Dat is een signalerings-alarm dat af gaat als de verf 
tegen een te hoog niveau in het vat komt. Belang-
rijk voor het personeel maar voor het dorp niks om 
ongerust van te worden. Gaat er een alarm af en wil 
je weten waarom, kijk dan op de Facebookpagina 
van Greif.                                                      A.F.

Bedrijvigheid - Greif
Mathieu Postma en Martijn Lute 
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Lieve Vreelandse kinderen,
Al jaren kom ik met heel veel pieten met de grote 
boot in Vreeland aan bij de van Leerbrug.

Jullie staan dan met enorm veel vaders, moeders, 
oma’s en opa’s aan de kade bij restaurant De 
Nederlanden en dat kan straks op 21 november 
niet omdat iedereen anderhalve meter afstand 
moet houden.
Doordat iedereen nu heel erg voorzichtig moet 
doen vanwege het Corona virus ben ik al dagen 

met mijn hoofdpiet aan het overleggen hoe we 
dit jaar een veilige aankomst kunnen verzorgen. 
Maar we hebben nog niet echt een oplossing be-
dacht. Gelukkig heb ik al een paar Pieten voor-
uitgestuurd om eens goed te kijken in het dorp 
wat voor oplossing we kunnen bedenken.
Ik beloof jullie dat je in de volgende Vreelandbo-
de kunt lezen wat we bedacht hebben, de Pieten 
zijn namelijk heel slim en vindingrijk en ik weet 
zeker dat ze met een oplossing terugkomen bij 
Sinterklaas. 
Zullen we met elkaar afspreken dat dit een ‘ge-
heimpje’ is tussen Sinterklaas en Vreeland! 

Nou dag hoor, Sinterklaas 

Lezers schrijven: 
Brief van Sinterklaas,

‘Graag gedaan’ zoekt vrijwilligers
Zin om overdag vrijwilligerswerk te doen voor 
Vreelanders die niet op eigen gelegenheid naar de 
huisarts in Loenen, het ziekenhuis of de biblio-
theek kunnen komen? Of met dorpsgenoot een 
uurtje doorbrengen voor een ommetje of een pra-
tje? Uw tijd en aandacht wordt zeer gewaardeerd. 

Onkosten worden vergoed. 
Heeft u zelf behoefte heeft aan dergelijke onder-
steuning bel Graag Gedaan; 0346-263800 of mail 
naar graaggedaan1a@gmail.com. Folders over 
Graag Gedaan vindt u in het Dorpshuis, of bij 
de arts.

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Zomerboek’ - Tove Jansson
Hoewel de herfst al op de deur klopt toch nog een 
recensie van Zomerboek, van Tove Jansson. Tove 
Jansson is een Fins-Zweedse schrijfster die wereld-
beroemd werd met haar strips over de Moemins, 
wezens met nijlpaardachtige hoofden. Jansson was 
daarnaast schilderes en tekenaar en dit boek zit vol 
met haar tekeningen. Het is een wijs en lief boek, 
maar niet zoetig lief. Het gaat over de zomers die 
een grootmoeder met haar zoon en haar kleindoch-
ter slijt op een van de talloze Finse eilandjes. De 
vader is ook wel eens weg, naar het vasteland, maar 
Sophia en haar oma niet, die rommelen op en om 
het eiland rond, ergeren zich geregeld aan elkaar 
en vervelen zich soms stierlijk. Ze gaan ook niet 
zachtzinnig met elkaar om.” Wanneer ga je dood?” 
vroeg het kind. Ze antwoordde: “Binnenkort. 
Maar dat gaat je niets aan.” Ze struinen door de 
bossen met de kromgegroeide bomen en struiken.  
Boomstammen kunnen monsters zijn, stukken 
schors beesten. Maar je kunt er ook van alles van 
maken, nog meer beesten bijvoorbeeld. Sophia 
krijgt een prentbriefkaart uit Venetië en dus ma-
ken oma en Sophia de stad na in een waterpoel en 
vertellen hun eigen verhalen na. Ze schrijven een 
boek over regenwurmen die in tweeën zijn gehakt 
en breken in in een huis dat net gebouwd is op 
een ander eiland. Oma geeft enorm af op huizen 
die niets met de omgeving te maken hebben, die 
veel te stads zijn. En dat net als de eigenaar eens 

gaat kijken naar zijn 
nieuwe bezit. Dat wordt 
een netelige toestand, 
waarin oma zich uit 
moet zien te kletsen. Er 
komt een vriendinnetje 
van het kind logeren, dat 
alles eng vindt en niets 
wil of kan. Geen succes. 
De intimiteit tussen de 
oma en het kleinkind 
wordt prachtig neerge-
zet. De stekelige opmerkingen van oma worden 
even hardvochtig als lichtvoetig door Sophia be-
antwoord. Op een heel terloopse manier zien ze 
steeds weer nieuwe dingen in de natuur, botten 
van allang gestorven dieren, bijzondere planten. 
De vader is een vage figuur die er soms is maar 
vaak ook niet. En als hij er is zit hij vooral te wer-
ken. Andere bezoekers zijn de nogal stinkende vis-
ser annex jutter en een intens keurige oude vriend, 
die op kribbig commentaar van oma getracteerd 
wordt. Het boek is opgedeeld in piepkleine (soms 
wat langere) hoofdstukken en dus enorm geschikt 
om af en toe een klein stukje te lezen. Maar ook 
voor degenen die zich willen onderdompelen in 
dit tijdloze verhaal van natuur en aandacht voor 
kleine onopvallende zaken, maar ook van alles 
omvattende liefde voor het leven.

Vervolg van pagina 1
 
Buurtbus 522
De informatievoorziening betreffende buurtbus 
522, de bus van Weesp naar Loenen via Vreeland, 
blijft helaas erg onduidelijk. Wij hebben uit het 
dorp klachten gekregen over de onduidelijkheid 
over de route en de opstapplaatsen. 
De bus stopt nu langs de N201 direct na de brug 
richting Hilversum, ter hoogte van de fietstunnel. 

Vanaf daar rijdt de bus naar de rotonde richting 
Nederhorst en keert om richting Loenen Kerklaan. 
De klachten hebben we doorgestuurd naar Keolis/
Syntus, de vervoerder en we wachten nog op een 
reactie. De situatie is en blijft ook voor ons onbe-
vredigend maar wij blijven dit van dichtbij volgen 
en zullen problemen hiermee steeds aan de ver-
voerder doorspelen. 
Blijf ons dus graag bestoken met uw reacties via 
info@dorpsraadvreeland.nl.

Bericht van de Dorpsraad
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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

De scholen zijn begonnen
Na 6 weken uitslapen, de hele dag spelen of luieren, 
vakantie in Nederland – of toch naar het buitenland 
– logeren met familie en vrienden, buitenspelen en 
vervelen, gamen en knutselen, is de school weer 
begonnen. 

De vakantie was ontzettend leuk. We waren op 
Schiermonnikoog. Daar hebben we heel veel din-
gen gedaan: we maakten een pony rit door de 
duinen, gingen naar een tweedehands boekwin-
keltje. We zijn ook drooggevallen op het wad. Daar 
vonden we heel veel kokkels, die we later hebben 
opgegeten. Bij het krabbetjes vangen in de haven, 
viel ik half in het water. Daarna waren we een week 
thuis. Toen moesten we allemaal weer helemaal 
inpakken omdat we naar Oost-Duitsland gingen. 
De laatste avond maakten we een vuurtje en zagen 
we twee glinsteroogjes in het donker. En rara wat 
was het? Een wasbeertje. Het wasbeertje klom in de 
boom en toen zagen we hem allemaal. 

Isebeau, groep 2

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

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

Angèle Babeliowsky
scheidingscoach

06 41 91 26 28 | angelebabeliowsky.nl
angele@angelebabeliowsky.nl#scheiden  #ouderschap  #pubers 

Heeft je kind
veel last van

jullie scheiding?

Neem dan contact op!

ab.

Verhaal van Isebeau over 
de zomervakantie

Dit jaar mocht ik voor het eerst mee doen met hut-
tenbouw en dat vond ik super tof. We bouwden met 
groep 6 een bedoeïentent. De eerste dag moesten we 
flink door bouwen want er was die nacht storm voor-
speld. Zelfs in de regen bouwden we door. De hut is 
heel mooi geworden. De laatste dag hebben we een 
zeil als dak erop gedaan en hem van binnen versierd. 
Die avond kwam de brandweer de hut inspecteren en 
testen of hij waterdicht was. Onze hut won de prijs voor 

Super tof:   

Kalle & de kwal
Ik was op vakantie in Spanje. Toen at ik een broodje 
bij de zee en gooide ik een stukje in het water voor 
de vissen. En toen zag ik super veel vissen. Het wa-
ren zeevissen, heel anders dan de vissen hier in de 
Vecht, ze waren wel bang voor me. De broer van 
mijn vriend gaf me een snorkel zodat ik met de 
vissen kon zwemmen. Toen ging ik snorkelen met 
die grote broer van die kleine vriend. En toen was 
er ineens een kwal onder me en die stak me. Het 
deed super veel pijn. Ik ging het water uit en er kwa-
men allemaal aardige Spaanse mensen helpen. Die 
vertelden dat je je hand in het zoute water moet 
houden en dan er overheen schrapen met een 
creditcard of een bonuskaart. Daarmee duw je het 
kwallengif uit je wond. Dat hielp heel erg goed en 
toen deed het minder pijn. Ik heb wel nog steeds 
een litteken op mijn arm. 
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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

Dames - Herenkapsalon  

 
 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

“Back to Business! 
Is je haar ook ready 
and good looking?” 

.

Coronatest

Ik ben verkouden dus moest ik een coronatest 
doen. En hed doet niet zoveel pijn als je denkt. En 
hed gaat niet diep in je neus maar heel veel men-
sen denken van wel maar die hebben het niet 
goed. En je mond doed veel meer pein en het stok-
je gaat dieper. Maar daar na krijg je wel een stiker. 
En je moet 48 uur wagten. En ik wil gewoon naar 
school wandt dat is leuk. Groet Robin M, groep 5

Starwars

Harm, groep 5

De zomervakantie van Loulou

 huttenbouwen!
de mooiste hut en daar waren we heel blij mee! We 
kregen een trofee en allemaal een kettinkje. Die avond 
gingen we een spokentocht doen en bij het kamp-
vuur broodjes bakken en marshmallows roosteren. We 
mochten lekker lang opblijven. Pas om 2 uur ‘s nachts 
moesten we naar bed. Ik vond het super cool om in 
onze zelfgebouwde hut te slapen. Een echt avontuur. 
Ik verheug me nu al op volgend jaar!

Groetjes van Thom (groep 6)

De school is weer begonnen!!!!
Niet dat ik het leuk vind 
ofzo, gewoon zodat je het 
weet. Goed goed goed, ik 
vind het leuk, ik geef niet 
toe (maar niet heus.) Ik vind het 
eigenlijk een beetje middel-
matig. Hoe vindt uw kind 
het om weer naar school 
te gaan? Of hoe vindt u het 
om weer naar uw werk te 
gaan? Stuur naar rufusho-
gesmith@gmail.com of niet.
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Kort nieuws

De Dagwinkel is sinds kort aangesloten bij het initiatief 
‘Too good to go’. De initiatiefnemers van dit landelijke 
concept willen voedselverspilling tegengaan om zo de 
wereld een stukje beter te maken. “Wij dromen van een 
planeet zonder voedselverspilling. Hier elke dag aan wer-
ken voelt als een droom die werkelijkheid wordt. Onze 
app is de meest effectieve manier om jou ook meteen aan 
die droom te laten werken - download de app, log in en 
start met het redden van heerlijke producten die jouw 
lokale ondernemer aan het einde van de dag overhoudt. 
Altijd een verrassing tegen een 
lage prijs en je doet meteen 
iets goed voor de planeet. Start 
vandaag nog!” aldus de web-
site www.toogoodtogo.nl. Wat 
een mooi initiatief van Aloys 
Hageman om zich hierbij aan 
te sluiten.

Dagwinkel helpt mee aan 
tegengaan voedselverspilling 

Edgar Keehnen (58) woont samen met zijn vrouw 
Anneke alweer 28 jaar in Vreeland aan de Pomo-
naweg. Indertijd verhuisden ze uit Amsterdam 
naar ons dorp. Edgar: “Ik kende het dorp al, om-
dat een collega van mijn vader aan de Singel woon-
de. Als kind kwam ik daar regelmatig. We zochten 
eerst een huis in Amsterdam-Zuid, maar dat was 
toen al onbetaalbaar. Toen we gingen rondkijken 
in de Vechtstreek, kwamen we de nieuwbouw aan 
de Pomonaweg tegen. Onze beslissing was toen 
snel genomen.”

Vreeland is lekker dicht bij Amster-
dam en is volgens Edgar een gezel-
lige en hechte dorpsgemeenschap. 
De kinderen – Berend (22) en Bon-
ne (20) – zijn inmiddels het huis uit 
en studeren respectievelijk in Am-
sterdam en Utrecht. Edgar: “Berend 
deelt een huis met zijn vriend en 
voormalige Vreelandse  buurjongen 
Jelle, die in hetzelfde jaar geboren is. 
Zo bijzonder!”

Twee passies
Edgar en Anneke kennen elkaar van 
de middelbare school in Badhoe-
vedorp. Anneke ging psychologie 
studeren en Edgar bedrijfskunde. 
Na een carrière in het bedrijfsleven 
besloot hij in 1999 zijn baan op te 
zeggen. Hij legt uit: “Ik wilde na de 
geboorte van Berend eerst een tijdje 
huisman worden en even tijd nemen 
om over mijn toekomst na te den-
ken. Toen ben ik me gaan verdiepen 
in mijn passie voor ouderen. Mar-
ketingtechnisch gezien zijn ouderen 
een super interessante doelgroep. 
Ze hebben tijd en vaak ook geld. En 
met ouderen bedoel ik 60-plussers. 
Inmiddels heb ik zeven boeken over 
dit onderwerp geschreven, ben ik aan het promo-
veren aan Nyenrode en onderzoek ik de psycho-
logie van ouder worden. En ja… het gaat steeds 
meer ook over mezelf. Vergeet niet dat over 20 
jaar het aantal 65-plussers in Nederland met 43 
procent is toegenomen. Het bedrijfsleven en or-
ganisaties moeten daar op inspelen. In de huidige 
marketingpraktijk krijgt deze doelgroep niet de 
aandacht die ze verdient.”

Online les geven
Edgar heeft een druk bestaan. Hij is docent op de 
Hogere Hotelschool Den Haag en geeft les aan 
de Erasmus Universiteit en binnenkort ook aan 
Nyenrode. In deze coronatijd zijn de lessen en 
colleges online. Daarnaast wordt hij ingehuurd 
door bedrijven en organisaties om hen te advi-
seren op het gebied van ouderen marketing. Zijn 
adviesbureau heet heel toepasselijk AGEnSee, dat 
staat voor leeftijd én kijken. In zijn laatste boek 
De Grey Ocean Strategie - dat in juni is uitgege-

ven - legt hij uit wat voor ouderen de belangrijk-
ste aspecten in hun leven zijn en hoe bedrijven 
en organisaties daar op in kunnen haken. Edgar: 
“Als je ouder wordt zijn vriendschappen steeds 
belangrijker. Je gaat steeds meer hechten aan de 
menselijke relaties. Begrijpelijk, want je netwerk 
wordt kleiner. Het is vaak onzeker wat er op latere 
leeftijd allemaal nog kan gebeuren. Met jezelf, je 
dierbaren, je nageslacht. Kun je in je eigen huis 
blijven wonen en zo niet waar kun je dan terecht?”

Hoffelijk wonen
Volgens Edgar wordt er ook in de bouw te wei-
nig rekening gehouden met ouderen. Hij vertelt: 
“Kijk naar ons dorp. Vecht en Veld heeft geen 
woningen voor deze doelgroep gebouwd en het 
Lion Cachethofje is ook niet geschikt. We heb-
ben alleen wat woningen aan de Floraweg, die 
rijp zijn voor de sloop. Samen met een bevriende 
architect heb ik nu een plan gemaakt voor zoge-
naamde hofwoningen die een mooie plek kunnen 
krijgen waar nu het nieuwe dorpshuis komt. Het 
gaat om een project met seniorenwoningen ge-
situeerd aan een hofje. Ik ga de Dorpsraad en de 
gemeente binnenkort inlichten. Ook als je ouder 
wordt is Vreeland fijn om te wonen vanwege de 
dorpscohesie. En onder het hofje kunnen we een 
parkeergarage bouwen, dan is dat probleem ook 
opgelost!” Tot slot vindt Edgar dat regie houden 
over je eigen leven het belangrijkst is bij het ou-
der worden. “Als dat lukt, kan ouder worden héél 
mooi zijn.”

door Connie Lohuis

Edgar Keehnen
“Ik heb een passie voor ouderen en gastvrijheid”
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Kort nieuws

Sinds kort is er in Vreeland een inzamelpunt voor de 
stichting Babyspullen. Voor de Otto van Schonau-
wenstraat 7 staat een rode container waar iedereen 
schone babykleding en benodigdheden als kruiken 
(in een afgesloten plastic zak) kan doen. De spullen 
worden gesorteerd en in een pakket met een uitzet via 
hulpverleners gegeven aan gezinnen met een kleine 
beurs die een baby verwachten. Kijk voor meer infor-
matie en een lijst met spullen die ingezameld worden 
op! www.stichtingbabyspullen.nl. Bedankt! Ilse Ver-
berne, 06-51497559

Inzamelpunt voor Babyspullen

Iedere dinsdag ochtend van 10 tot 12 in het Dorpshuis 
de Buurtkamer, een kopje koffie of thee, geheel corona 
proof, op afstand en toch in gesprek, het kan allemaal 
in het Dorpshuis.

De Buurtkamer: Ook een 
gezellig lokaal uitje?

De nieuwe brug op de Bergseweg zorgt al sinds 
de opening voor problemen voor omwonenden, 
recreanten en andere weggebruikers. Nadat de ge-
meente direct na opening van de brug een groot 
aantal klachten ontving over problemen met de 
verkeersveiligheid, werd de brug gesloten. In eerste 
instantie zou de brug tot 4 september gesloten blij-
ven, maar de Gemeente Stichtse Vecht liet in een 
schrijven weten dat die periode voor onbepaalde 
tijd is verlengd. Dat niet iedereen onder de indruk 

is van de afsluiting werd duidelijk in het weekend 
van 5 september toen omwonenden er getuige van 
waren dat racefietsers de hekken openden, zodat 
zij er toch door konden. De Dorpsraad heeft direct 
actie ondernomen en de gemeente op de hoog-
te gesteld van de illegale opening van de brug. De 
huidige stand van zaken is dat de hekken weer zijn 
gesloten. Naar aanleiding van een fietsongeluk van 
een Vreelandse fietser is ook het deel voor voet-
gangers en fietsers dicht. De gemeente werkt aan 
een oplossing, zonder daarbij een (streef)datum te 
noemen waarop de brug weer wordt geopend. Wat 
betreft de Dorpsraad is het niet acceptabel dat de 
Bergseweg nu voor onbepaalde tijd helemaal dicht 
is voor fietsers en voetgangers en het dorp hierdoor 
voor bewoners nog lang blijft afgesloten. De Dorps-
raad is druk met betrokken partijen in overleg over 
een, eventueel tijdelijke, oplossing. Zodra zij daar 
meer over weten zal de Dorpsraad dat melden.!

Afsluiting brug Bergseweg

Ons Dorp in glossy HOLLANDS Glorie

Op maandag 31 augustus namen Ties Huisinga 
en Gert-Jan Meijers afscheid als respectievelijk 
secretaris en penningmeester van het Dorpshuis 
bestuur. Aginus Kalis -voorzitter Raad van Toe-
zicht- overhandigde hen een prachtige bos bloe-
men voor de vele jaren dat zij vrije tijd en energie 
besteedden aan het voor vele verenigingen en be-
sturen in ons dorp belangrijke centrum.

Naast de al eerder benoemde voorzitter Hans de 
Vries is nu met Annemarie Schouw (secretaris), 
Jaap Jan Prikken (penningmeester) en Christel 
van Rooij als lid het Dorpshuisbestuur weer com-
pleet. Het nieuwe bestuur spant zich in om het 
Dorpshuis in de wintermaanden open te houden 
en vele activiteiten weer op te starten, wat nog een 
hele tour zal worden met de huidige stand van de 
verwarming en luchtverversing. Wordt vervolgd!

Dorpshuisbestuur is weer compleet
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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

“Een volkstuin houden is als een weerspiegeling 
van het leven,” filosofeert voorzitter Marcel van 
der Velden knipogend met schoffel in de hand. 
Het is zaterdag en er wordt vrolijk doch noestig 
gewerkt in de moestuinen aan de Spoorlaan. 

“Dat is helemaal waar,” valt Annet Heslenfeld hem 
bij terwijl ze thee schenkt aan de picknicktafel voor 
wie wil. “Als je een mooie oogst wilt dan is dat 
meer dan een beetje spitten en zaaien.” De moes-
tuin van Eugenie Harman ziet er niet voor niets 
prachtig uit; zij stopt heel veel liefde en uren in de 
aarde van haar perceel, maar weet ook dat het met 
regelmaat bijhouden de meeste vruchten afwerpt. 
Penningmeester Jurgen Hoppenbrouwers beaamt: 
“De oogst is weliswaar de kroon op je werk maar 
het pad daarnaartoe is het belangrijkste.” Eugenie 
laat een prei zien die ze net uit de grond trekt. “Kijk, 
hier zit de mot in, daar heb je ook mee te maken.” 
Tja, net als in het leven spelen bij het houden van 
een volkstuin factoren mee waar je zelf veel maar 
ook minder invloed op hebt. Dát maakt het juist 
uitdagend én spannend tegelijk. 
Naast de twintig moestuinen aan de Spoorlaan zijn 
er zeven kavels verderop aan de Singel die vooral 

als siertuinen ingericht zijn. Sommige leden huren 
zelfs twee kavels tegelijk, zoals Jurgen die met zijn 
gezin aan de Boterweg woont. “Met de opbrengst 
kunnen wij ons vrijwel het hele jaar rond voorzien.” 
Afgelopen komkommertijd was zelfs zo goed dat hij 
deze ruimhartig uitdeelde aan zijn buurtgenoten. 
De vereniging, ook wel ‘VTV’ genoemd, deelt so-
wieso veel met elkaar. Zowel ervaringen als stekjes 
en recepten worden onderling uitgewisseld. Van de 
ledenbijdrage wordt o.a. de pacht aan de gemeen-
te betaald en is er stroomvoorziening aangelegd. 
VTV is een officiële vereniging, met een bestuur 
en een algemene ledenvergadering die jaarlijks in 
het Dorpshuis wordt gehouden. Hier wordt ook de 
-door zeer gewaardeerd voormalig lid en voorzitter 
Henry- uit hout gemaakte ‘Gouden Wortel’ wissel-
trofee uitgereikt door het bestuur aan diegene die 
zijn tuin het beste heeft onderhouden. Daarnaast 
vieren leden, met eventuele wederhelften en kinde-
ren, samen met hapjes uit eigen tuin het begin (mei) 
en einde (september) van de seizoenen. Mogelijk 
komen er binnenkort één of twee van de schaar-
se percelen vrij. Vreelanders die interesse hebben 
kunnen contact opnemen met secretaris Annet 
Heslenfeld, tel. 06-49917568.             P.v.d.H.

Volkstuin Vereniging Vreeland

In het alweer vijfde bijbeltafel seizoen gaan wij het 
eerste Bijbelboek, Genesis -althans een aantal ver-
halen er uit- samen lezen. Dit boek is, behalve es-
sentieel voor geloof en kerk, ook van groot cultureel 
belang. Juist ook de verhalen uit Genesis vormen 
een onuitputtelijke inspiratiebron. De verhalen van 
onder andere de Schepping, Adam en Eva, Kaïn en 
Abel, de Toren van Babel, de binding van Izaäk, de 
Jacobsladder, Jozef in de put, alle zijn verbeeld in 
schilderijen, beeldhouwwerken en muziekstukken. 
Zij vormen een onverbrekelijk onderdeel van onze 
westerse cultuur. Niet omdat het allemaal zo een-
voudig te verteren is wat er in deze verhalen staat. 
Wel omdat het indrukwekkend is wat je erin leest. 
Juist als het gaat over hoogmoed en mislukking, 
broederschap en vijandschap, haat en vervreem-
ding, en de hoop om het menselijk tekort te boven 
te komen. Het zijn oerverhalen van de mensheid 
waarbij een tijdskloof van tweeduizend jaar niets 
blijkt te zijn. 
Zoals deelnemers van vorige seizoenen ervaren 
hebben, gaat het bij het lezen van de Bijbel in de 
eerste plaats om de tekst heel goed te lezen en de 
literaire aspecten aan het woord te laten komen. 
Immers, de Bijbel is ook een literair meesterwerk. 
Vervolgens kunnen wij denken over de betekenis 
van deze verhalen voor onszelf in onze tijd.
De laatste seizoenen hebben wij steeds een bege-
leidend boekje gebruikt. Momenteel ben ik nog op 

zoek naar een passend boek voor dit seizoen. 
Dit seizoen start op 29 oktober 2020, tenminste als 
nieuwe Corona regelgeving geen roet in het eten 
gooit. En evenals de vorige seizoenen zal steeds 
de donderdag van de vierde volledige week van de 
maand de bijbeltafel plaatsvinden, dit zijn dan de 
volgende data: 29 oktober, 26 november, 17 de-
cember in 2020 en 28 januari, 25 februari, 25 maart, 
29 april en 27 mei in 2021. 

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en du-
ren tot 22.00 uur, ze zullen plaatsvinden in een 
ruimte waar wij ons kunnen houden aan de 1,5 m 
regel. Uitgaande van het aantal deelnemers van vo-
rig seizoen, lijkt alleen de kerk die ruimte te bieden 
en dus zullen de bijeenkomsten in de kerk gehou-
den worden.  Vragen en/ of aanmelden: 
joost.gerretsen@kpnmail.nl.

Bijbeltafel seizoen 2020/2021
Het Bijbelboek Genesis op tafel 
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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

Het koopcontract voor hun nieuwe huis in Vecht en 
Veld hebben ze nog niet getekend, maar ze wonen 
al wel in Vreeland! Ray en Nina hadden een heer-
lijk appartement in de Rivierenbuurt en waren tij-
dens de zwangerschap van Levine (vier maanden) 
al een beetje buiten Amsterdam om zich heen aan 
het kijken. In Abcoude en Baambrugge hadden ze 
even gewandeld en gewinkeld, maar die dorpen 
hadden het niet.

Corona, de komst van Levine en een gebrek aan 
een kantoortje in huis versnelden hun zoektocht. 
Vreeland kwam via Funda en Vecht en Veld in het 
vizier en met dank aan de gastvrijheid bij Mevrouw 
Daalder, de vrolijke groet op straat en onze knus-
se Dagwinkel schreven ze zich in voor een huis in 
Vecht en Veld en huurden ze een huis aan de Floris 
van Boekhorststraat. 
Ray en Nina pakken de zaken wel vaker zo snel 
aan. Via de app Happn, een dating-app die men-
sen aan elkaar koppelt die op basis van dagelijkse 
loop- en fietsroutes elkaars pad kruisen, leerden 
ze elkaar kennen. Alhoewel wat sceptisch over een 
dating-app, was de eerste date zo leuk, dat ze het 
hele weekend samenbleven en na vier maanden 
trok Nina al bij Ray in.
Ray (40) is geboren en getogen in Bilthoven en 
verhuisde daarna naar Maastricht voor zijn studie 
Economie. In zijn jeugd bracht hij veel weekenden 
en vakanties door op de boot van zijn ouders in 
Loosdrecht, dus was hij goed bekend met de plas-
sen en de Vecht.
Nina (31) is geboren en getogen in Alkmaar en 
heeft Rechten gestudeerd in Amsterdam. Als echt 
stadsmeisje, gewend aan drukte, veel sociale con-
tacten en een grote keus aan mogelijkheden, vond 
Nina het heel moeilijk om Amsterdam achter zich 

te laten. Terwijl Ray uitkeek naar de rust, ruimte en 
de diepere contacten met buren en dorpsgenoten. 
Iets wat hij in Amsterdam niet vond. 
Omdat zowel Ray als Nina in Amsterdam werken, 
zullen ze de band nooit helemaal doorbreken. 
Ray werkt al twaalf jaar als algemeen directeur bij 
Factset, een financieel data- en softwarebedrijf. 
Normaal gesproken op de Zuid-As, momenteel 
werkt het hele bedrijf vanuit huis. Nina werkt als 
jurist bij Fremantle, een televisieproducent van 
programma’s zoals ‘Boer zoekt vrouw’, ‘Boulevard’ 
en ‘Holland’s got talent’. 
De eerste maanden met Levine waren pittig, ze 
huilde veel als gevolg van een koemelkallergie 
en reflux. Gelukkig lijkt ook Levine haar rust in 
Vreeland te vinden en kijkt Nina er inmiddels naar 
uit om een dezer dagen weer aan het werk te gaan. 
Nu het leven weer in wat rustiger vaarwater is ge-
komen, hebben ze weer tijd voor de dingen die ze 
graag doen. Ray is van plan om een kamer in te 
richten tot muziekstudio waar hij elektrische mu-
ziek kan produceren. Nina heeft veel zin om haar 
sociale leven weer wat op te pakken en hoopt in 
de toekomst weer wat reisjes en tripjes te kunnen 
plannen. 

In Vreeland vindt Ray nu al wat hij hoopte te vin-
den. Ray: “We werden zo warm ontvangen door 
buren met een bloemetje en eigen gekweekte 
groente, door Mevrouw Daalder en dorpsgenoten 
op het terras en door de Vreelandbode met een in-
terview. Zo’n ontvangst maakte voor Nina de over-
stap van de grote stad naar het kleine Vreeland een 
stuk makkelijker!” Ook Nina voelt zich erg fijn in 
Vreeland en kijkt uit naar alle gezellige Vreelandse 
evenementen en vooral naar het dorpsfeest waar 
ze zich voor mag verkleden!                               W.T.

Nieuwe buren
Ray, Nina en Levine

De gemeente heeft aanpassingen gedaan aan 
de gymzaal om te zorgen dat deze aan de Co-
vid ventilatierichtlijn van het RIVM voldoet. De 
Vreelandse gymnastiekvereniging DOS heeft al 
lange tijd grote zorgen over de luchtkwaliteit in 
de gymzaal en probeert al maanden duidelijkheid 
te krijgen van de gemeente of de zaal wel coro-
na-proof is. De ramen van de gymzaal zijn twee 
jaar geleden door de gemeente dichtgetimmerd 
uit veiligheidsoverwegingen waardoor de zaal nu 
alleen via de nooddeur geventileerd kan worden. 
Het is daardoor binnen erg heet, maar er is waar-

schijnlijk ook te weinig luchtverplaatsing om het 
besmettingsgevaar te verminderen. 
Daarom heeft de gemeente nu gaten in de muur 
geboord waar ventilatieroosters voor zijn gezet. 
Ze hoopt dat de zaal nu beter geventileerd wordt, 
koeler blijft en er voldoende luchtverplaatsing is 
om de zaal veilig te gebruiken. De gemeente heeft 
een onafhankelijk adviesbureau nu gevraagd om 
luchtkwaliteitsmetingen te doen om te controle-
ren of de zaal aan de eisen voldoet. Als blijkt dat 
dat niet het geval is dan zal de gemeente extra aan-
passingen doen, zo is toegezegd. 

Gaten in muur gymzaal voor extra ventilatie
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)
3 broden ! 6,05
4 broden ! 7,45
5 broden ! 8,80

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 
Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4
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, 
 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

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

In de eerste volle week van oktober organiseert 
de stichting Oliebollen Aktie Loenen gewoonlijk 
haar jaarlijkse Oliebollenaktie voor de kernen 
Loenen, Loenersloot, Nigtevecht, Nieuwersluis 
en Vreeland. Vele vrijwilligers zetten zich dan in 
voor het bakken en verkopen van 30.000 oliebol-
len. Van de opbrengst gaan jaarlijks meer dan 250 
ouderen uit Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, 
Nigtevecht en Vreeland een dagje uit.

De Aktie wordt altijd ondersteund door vele re-
gionale en lokale sponsoren maar helaas kan de 
Aktie dit jaar door de Coronacrisis niet doorgaan. 

Het is niet mogelijk om tijdens dit evenement alle 
geldende richtlijnen van het RIVM na te komen. 
Het bestuur vraagt begrip voor deze beslissing en 
hoopt van harte dat de actie in 2021 weer mogelijk 
zal zijn.

Paddenstoelenzoektocht in park Over Holland

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Bingo in Vreeland gaat weer van start
Op maandagmiddag 12 oktober bent u weer van 
harte welkom om bingo te spelen in het Dorpshuis, 
Fetha 16 te Vreeland. Deze bingo wordt geheel 
corona-proof gedraaid, op iedere tafel zijn (spel) 
schermen geplaatst. Vanaf 13.30 uur bent u wel-
kom, en om 14.00 uur gaat de bingo van start. Er 
worden acht rondes gespeeld en na de bingo is er 
nog een loterij.
Deelname is!" 6,- voor twee boekjes en twee con-
sumpties (koffie of thee) met iets lekkers.

Voor de loterij zijn de kosten! " 0,50 per lot. De 
laatste ronde spelen we voor een mooie hoofd-
prijs. Zit u naast iemand die BINGO roept voor 

een volle kaart? Dan krijgt u een leuk buurman/
buurvrouw prijsje.
Er is plek voor 24 mensen en daarom moet er wel 
vooraf gereserveerd worden. (vol = vol)
Dit kan bij Anita te Gussinklo op telefoonnum-
mer: 0294-232835 of 06-57257199.

De paddenstoelenwerkgroep van het IVN, af-
deling Vecht en Plassengebied organiseert zon-
dagmiddag 27 september! een excursie in het 
parkbos van Over Holland tussen Breukelen en 
Nieuwersluis. 
Het thema is: zoekt en gij zult vinden! Er zijn 
veel soorten paddenstoelen in het bos te vin-
den. We gaan onder andere op zoek naar het 
Gestreept nestzwammetje. Dit paddenstoeltje 
ziet eruit als een klein nestje met eitjes! Mis-
schien vinden we ook de Narcis ridderzwam, 

een mooie gele paddenstoel. De excursie begint 
om 14.00 uur. Verzamelpunt is de ingang van 
het parkbos tegenover Rijksstraatweg no.14 te 
Nieuwersluis. 
Deelname gratis, aanmelden verplicht via Han-
ni Meulemans:! hannimik@xs4all.nl. Een vrij-
willige bijdrage om het IVN werk te steunen 
wordt op prijs gesteld. 
Meer informatie over de activiteiten en ex-
cursies is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/
vecht-en-plassengebied.

Oliebollenactie 2020 komt te vervallen

Afgelopen voorjaar is de geplande lentewande-
ling naar het boerenbedrijf van de familie van 
der Paauw aan de Kleizuwe niet doorgegaan we-
gens de uitbraak van de Coronapandemie. Deze 
wandeling staat op onze wensenlijst voor de toe-
komst. Op zaterdag 17 oktober verleggen wij onze 
wandelgrenzen door koers te zetten richting het 
westen. Door een minder bekende en verrassen-
de wandelroute te volgen naar Loenersloot gaan 
wij het park van Kasteel Loenersloot bezichtigen 
onder de leiding van een parkgids-vrijwilliger van 
het Utrechts Landschap.

Het park is door de 18de-eeuws landschapsarchi-
tect Van Laar ontworpen en rond 1797 aangelegd 
compleet met kronkelende wandelpaadjes, wa-
terpartijen en kunstmatige heuvels. Vanaf de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw is het onderhoud 
erg verwaarloosd. Het werd een oerwoud. Het 
Utrechts Landschap heeft de restauratie een aan-
tal jaren geleden voortvarend aangepakt en het 

park in zijn volle glorie met mooie zichtlijnen, 
vijverpartijen en groene bosschages hersteld. Het 
wordt nu onderhouden door een enthousiaste 
groep vrijwilligers van het Utrechts Landschap.
Praktische informatie:
Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf Het Dorpshuis. 
Omdat de wandelroute naar het kasteel deels over 
onverharde paden gaat zijn stevige schoenen of 
laarzen aanbevolen. Om aan de RIVM maatre-
gelen te voldoen is er een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.                                                  
Deze wandeling is niet geschikt voor jonge kinde-
ren. Honden mogen niet mee.
De verwachte duur van deze wande-
ling inclusief rondleiding is rond 3 # uur.                                                                                                                                 
Opgeven kan bij Corine Winnik: corinewinnik@
hotmail.com. Een briefje door de brievenbus op 
de Vliet 22 mag ook.
Wij hopen op een gezellige wandeling met een 
stralend herfstzonnetje.
Corine, Katie en Geesje

Herfst Sterrenwandeling
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Op 1 oktober sluit dokter Paul Klever na 37 
jaar zijn praktijk aan het Maartenplein. Eer-
der in deze Vreelandbode zijn alle loftuitin-
gen en dankwoorden aan de geliefde huisarts 
te lezen. Het is dus een actueel moment om 
terug te blikken op de huisartsen in Vreeland 
en hun praktijkruimtes. 

De vroegst bekende ‘huisarts’ van Vreeland 
werkte hier in de 17de eeuw. In de Doop-, 
trouw- en begraafregisters vinden we Gerrits 
Jansz. van Essen, ‘chirurgijn te Vreeland’, 
die in 1628 trouwde in de Vreelandse kerk. 
In 1750 woonde de ‘meester-chirurgijn’ aan 
de Noorder Voorstraat. Welk huis is niet 
bekend, maar het zou wel erg toevallig zijn 
als dat Voorstraat 18 was, waar in de 20ste 
eeuw de meeste huisartsen woonden. Voor 
dat huis ligt niet voor niets een esculaapte-
ken in een kiezelstenen mozaïek in de stoep. 
De laatste huisarts die hier woonde, dokter 
Greevelink, verhuisde uit dit huis in 2003 
door van woning te ruilen met de bewoners 
van de (Zuider) Voorstraat 1.

In de 19de eeuw werden huisartsen nog aangesteld 
door de gemeente. Men moest solliciteren bij Bur-
gemeester en Wethouders. Uit archiefstukken als 
raadsnotulen, vaccinatieberichten (1890, dokter 
D. de Haan) of aktes van aanstelling voor de dood-
schouw (1893, dokter J. Groesbeek) kennen we 
de namen van de dokters in die tijd. In 1897 werd 
dokter Posthuma aangesteld als gemeente-genees-
heer voor een jaarwedde van 500 gulden. Hij kon 
‘ten allen tijden zonder opgave van reden ontslagen 
worden’, zo lezen we in zijn aanstelling d.d. 7 sep-
tember 1897. Hij zou slechts drie jaar arts blijven, 
totdat dokter Portengen in 1910 werd aangesteld 
als gemeente-geneesheer. Deze kon nog net bur-
gemeester Backer verzorgen, die vier maanden na 
Portengens aanstelling overleed. Portengen was 
naast zijn dokterschap ook bestuurslid van Oud-
heidkundig Genootschap Niftarlake. In hun Jaar-
boekje schreef hij zeven belangrijke artikelen over 
de geschiedenis van Vreeland. Portengen woonde 
op Voorstraat 8. Op oude foto’s van dat huis ligt 
vaak zijn bootje voor de deur: een markante roei-
boot met aan beide zijden hoog opgaande punten. 
Portengen werd achtereenvolgend opgevolgd door 
de artsen Oxendorff, Burck, Meijer en Hamming. 
Dokter Hamming was kennelijk zo geliefd, dat alle 

patiënten in 1954 geld inzamelden om hem een 
auto te schenken. Zij vonden het maar niets dat de 
dokter op zijn brommer door de kou reed. Op de 
foto’s van de aanbie-
ding van de prachtige 
Volkswagen Kever 
staan de mensen met 
een groot spandoek: 
‘opdat de dokter 
rondrijdt – voor onze 
gezondheid’. Dat wa-
ren nog eens tijden! 
Na zijn overlijden in 
1945 werd Hamming 
opgevolgd door dok-
ter Joop Greevelink.
In 1984 stopte dokter Greevelink met zijn praktijk, 
die hij overdroeg aan Paul Klever. Dokter Klever 
begon oorspronkelijk zijn praktijk en apotheek op 
een bovenetage aan de Willem van Mechelenstraat. 
Een jaar later vestigde hij zijn praktijk/apotheek 
in het pand Maartenplein 11. En nu, 37 jaar later, 
stopt ook deze huisarts. De praktijk wordt over-
gedragen aan Huisartsenpraktijk Loenen, die in 
Vreeland spreekuur willen gaan houden. Maar de 
nieuwe dokter? Die woont niet meer in Vreeland. 

Vreeland Vroeger en Nu
Huisartsenpraktijken

Hoorspelen
Voor meer informatie en 
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

15 experts en (medisch) 
specialisten geven hun tips en 
tricks om elk systeem gezond 
te houden. Zij leggen je stap 
voor stap uit hoe elk lichamelijk 
systeem precies werkt, welke 
aandoeningen vaak voorkomen 
en hoe je elk systeem zelf een 
handje kunt helpen door middel 
van voeding, beweging en 
leefstijl.

Hardcover, Fullcolour, 
368 pagina’s, ! 27,95

Verkrijgbaar bij:

Ruim assortiment nieuwe boeken. 
Van bestsellers tot unieke pareltjes.

1e zaterdag van de maand weekmarkt Ankeveen – 3e zaterdag 
van de maand Willie-Dasplein Nederhorst den Berg of

 bestel online via www.deboektique.nl | info@deboektique.nl
035 2062956

30 september 2020: de praktijkdeur gaat definitief dicht: het einde van een tijdperk.

door Juliette Jonker
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Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

Winsum is uitgeroepen tot ‘Het mooiste dorp 
van Nederland 2020’. Loenen was genomineerd, 
Vreeland niet.

Het Groningse dorp heeft op veel vlakken goed 
gescoord. Zo prijst de jury het dorp om z’n ge-
moedelijke centrum, gelaagdheid in bouwstijlen, 
het échte dorpsleven met een stads winkelaanbod, 
de haven die het dorp sjeu geeft en de oude sy-
nagoge. Bovendien heeft het dorp 59 Rijksmonu-
menten en 4 gemeentelijke monumenten.

Vreeland scoort op alle punten minstens even 
hoog, behalve dat ‘stadse’ winkelaanbod en het 
ontbreken van een synagoge. Of is het juist zo aan-
trekkelijk dat Vreeland nog dat echte dorpse heeft 
terwijl het op steenworp afstand van het drukke 
grootstedelijke ligt? U mag het zelf zeggen!

Nieuw kleuterplein

Na de zomer konden de kleuters van CSV Rid-
derhof de ontwerper van het nieuwe kleuterplein, 
Egbert de Warle, bedanken! Dat deden ze met een 
kabouterlied, er waren heuse kabouters met krui-
wagens en Egbert kreeg een kado voor z’n eigen 
groene tuin.! De kinderen zijn heel blij met het 
nieuwe plein: het is!een echt ontdekplein geworden, 

waar kinderen gemakkelijk worden uitgedaagd an-
dere en eigen spelvormen te vinden. Respect voor 
de natuur staat hoog in het vaandel als straks de 
natuurlijke zonwering (langs de gevel) is aangelegd 
en al het groen is ingezaaid/ingepoot en de kinde-
ren daar op ontdekkingstocht kunnen gaan. Daar 
kijken we naar uit. Het team van CSV Ridderhof.

Groep 7 op kamp naar Archeon

Mooiste dorp van Nederland?

  Inschrijven voor de koop 
van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl

De kinderen van groep 7 staan gespannen en vol ver-
wachting voor de ingang van het Archeon in Alphen 
aan de Rijn te wachten. Samen met Meester Michiel 
en Meester Freek hebben ze twee dagen de geschie-

denis van Nederland ervaren en ontdekt. Vanaf de 
prehistorie rond 8800 voor Chr., de Romeinse tijd 
en de middeleeuwen tot 1250 na Chr. Super span-
nend, want ze bleven ook een nachtje slapen!

Groep 7 op kamp naar Archeon

Haven Vecht en Veld

Feestelijke opening 
Proost op de Oogst

Zaterdag 26 september
Aanvang 15.00 uur
Nigtevechtseweg 37 
Reserveren: info@veldlof.nl


