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Van de redactie
‘Nog even doorzetten’ is de bemoedigende kreet waar we 

het deze februari uitgave mee moeten doen. We zijn al-

weer een jaar in de ban van dat hardnekkige virus maar 

de vorst heeft deze maand alvast flink doorgezet. Dat 

heeft heel wat ijspret met zich meebracht en de schaats-

koorts sloeg massaal toe! Echter liep daardoor niet alleen 

het (parkeer)verkeer op de N201 soms vast, ook in de 

gesprekken met de gemeente over de aanpak van deze 

verkeersader en een oplossing voor de brug aan de Berg-

seweg zat helaas nog weinig beweging. 

De fraaie witte deken onder de helblauwe hemel zorg-

den overigens voor prachtige, zelfs bijna ‘perfecte’, pla-

tjes van onze prachtige omgeving. Deze Vreelandbode 

is doorspekt met de mooiste inzendingen van de foto-

wedstrijd maar ook van de vele doorzetters die wij in ons 

dorp kennen. Sta ook eens stil bij al de adverteerders in 

de ‘zijlijn’ die er voor een groot deel aan bijdrage dat dit 

gratis leesgenot iedere maand weer bij u op de mat valt. 

Hoe zou het met ze gaan en lukt het ze nog wel door te 

zetten? Daarnaast stonden deze maand vele interessan-

te Vreelanders in de pers, zijn er weer mooie interviews 

met dito dorpsgenoten en zijn de scholen voorzichtig aan 

weer open. Terwijl de avondklok nog doortikt is de ijs-

pret als sneeuw voor de schaarse zon weer verdwenen. 

Maar er gloort altijd weer een hoopvol licht aan de hori-

zon, nog even doorzetten dus…! 
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Na enkele dagen sneeuw en vorst was het zover: de 

ijsbaan achter de haven ging open! Eigenaar van het 

weiland Krijn Jan Driessen had het ijs al een paar da-

gen geprepareerd waardoor het ijs in prima conditie 

was. Wat een feest voor de jeugd, eindelijk weer een 

vrolijk en sportief samenzijn, veilig in de buitenlucht. 

Met ook nog de bevroren plassen, een blauwe lucht 

en zon waren het onvergetelijke winterdagen.

‘Doorzetten’ is het thema van deze maand, niet al-

leen voor de Vreelandbode zelf, maar ook voor de 

fotowedstrijd die deze maand begon en het hele 

jaar duurt. Er kwamen heel veel schitterende foto’s 

binnen bij de redactie, waarvoor veel dank. Bij de 

keuze voor de winnaar is gelet op de herkenbaar-

heid van het thema en de technische kwaliteit van de 

foto. De winnende foto scoort op deze twee punten 

het hoogst. De foto is van Ray Lisman en toont een 

foto van Aloys Hageman en zijn vaste medewerkster 

Monique Niessen. Zoals u weet brak Aloys niet lang 

geleden zijn sleutelbeen maar is hij toch alweer aan 

het werk, een echte doorzetter dus. 

Verspreid door de Vreelandbode vindt u de nummers 

2 t/m 6 van deze wedstrijd. Geniet ervan! Het thema 

voor de volgende maand is: Toekomstmuziek. Laat 

u inspireren en stuur voor 8 maart uw foto’s in naar 

info@vreelandbode.nl! 

‘Doorzetten’ is het thema van dedezze maand niet al foto van Aloys Hagemmanan een zijn vasstete mede

Winnaar ‘Het perfecte Vreelandse plaatje’

Karel Kammeijer

Van 3 t/m 5 maart wordt de Wishwall geplaatst, 

een innovatieve geluidswal langs de N201. Na ja-

ren doorzetten van omwonenden en 

de Dorpsraad is de provincie eind ja-

nuari eindelijk begonnen met de aan-

leg van de lage muur, die de geluids-

overlast van de weg voor bewoners 

moet gaan verminderen. We zijn zeer 

benieuwd naar de resultaten! 

Brug Bergseweg
De Dorpsraad heeft de afgelopen maanden in-

tensief geprobeerd bij te dragen aan 

een oplossing voor het probleem met 

de afgesloten brug over de Bergseweg. 

Helaas is dat vooralsnog niet gelukt en 

de gemeente heeft nu juridisch advies 

gevraagd over vervolgstappen. 

Lees verder op pagina 3

Schaatspret op de ijsbaan

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Wishwall in zicht, brug nog dicht

Foto: Jan Willem Jonker

 “Nog even doorzetten.”
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Colofon

Agenda
25 feb.  Ophaaldag papier en karton

2 maart Ophaaldag PMD

11 maart Ophaaldag GFT

20 maart  Ophaaldag papier en karton

21 feb. ds. G.H. Arnoldus (40 dagentijd)

28 feb.  ds. Casper van Dorp (40 dagentijd)

7 maart ds. Jan Rinzema (40 dagentijd/biddag)

14 maart ds. Jan Rinzema (40 dagentijd)

Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn toe-

gankelijk voor 30 personen. De dienst is ook te 

volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdiensten

Huisartspraktijk Loenen 

Keizer Ottolaan 11

3632 BV  Loenen aan de Vecht 

tel.: 231310

www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.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. 0645406022 Marjolein Ophoff 

www.verloskundigewijdemeren-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.: 234750 www.dorpshuis.nl

dorpshuisvreeland@live.nl

Peuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland

tel.: 234556

e-mail: mail@vechtkroost.nl 

CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland

tel.: 233395

e-mail: info@csvridderhof.nl 

Bibliotheek Loenen

Doude van Troostwijkplein 47 Loenen

tel.: 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

Op 17 maart a.s. kunnen de Vreelanders vei-

lig stemmen in Het Dorpshuis. Beheerder Lucy 

Versloot legt uit: “In overleg met de gemeente 

is besloten, dat we een aparte ingang en uitgang 

hebben. De mensen komen door de hoofdingang 

binnen en verlaten het Dorpshuis via de nooduit-

gang. Het wordt dus éénrichtingsverkeer. Verder 

wordt een aantal begeleiders ingeschakeld om te 

controleren of er voldoende afstand wordt gehou-

den.” Wie op 17 maart het Dorpshuis bezoekt, kan 

al een glimp opvangen van de op handen zijnde 

herinrichting. 

Corona-proof stem-
men in het Dorpshuis
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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

In de vorige editie van de Vreelandbode liet Joke 

Stapper al weten dat zij samen met Corine Winnik 

en Vincent Stapper onderzoekt of er in Vreeland 

behoefte is aan outdoor fitness apparatuur/toe-

stellen. Tijd dus voor een gesprek met Corine, die 

op het idee kwam om hiermee aan de slag te gaan 

na een bezoek van haar Friese vriendin. 

Corine: “Mijn vriendin vertelde over haar dorp 

in Friesland waar outdoor fitness apparatuur/ 

buitensport toestellen waren geplaatst waar veel 

gebruik van wordt gemaakt. Vooral nu de mees-

te mensen thuis werken is het prettig als je in de 

buurt kunt sporten. Liefst lekker buiten. Steeds het 

Spoorlaantje op en neer rennen gaat op den duur 

ook vervelen. Ik ben vervolgens samen met Joke en 

Vincent gaan onderzoeken wat de mogelijkheden 

voor ons dorp zijn. Inmiddels hebben we al contact 

gehad met onder andere de Dorpsraad, de gemeen-

te, de gebiedsregisseur, met Sportpunt Stichtse 

Vecht en met aanbieders van outdoor apparaten.”

Laat je mening horen
Corine vervolgt: “Wij zoeken naar sporttoestellen 

die te gebruiken zijn door alle Vreelanders van-

af 13 jaar. Voor actieve senioren is het ook leuk 

om na een wandeling of een rondje rennen nog 

even wat oefeningen op apparaten te doen. Vooral 

ook omdat de fysiopraktijk in ons dorp wellicht 

dicht gaat. Veilig bewegen, alleen of in groeps-

verband onder begeleiding van een sportcoach is 

een belangrijke voorwaarde voor ons. Nu willen 

we graag weten of de sportieve Vreelanders hier 

belangstelling voor hebben. Als dat het geval is, 

gaan we op zoek naar investeerders en naar een 

geschikte – liefst centrale – locatie in ons dorp.” 

Wie dit een goed idee vindt, kan een mailtje sturen 

naar corinewinnik@hotmail.com, of een briefje in 

haar bus doen op De Vliet 22. 

Een mailtje naar de redactie van de Vreelandbo-

de info@vreelandbode.nl kan natuurlijk ook.            

C.L.

Plan voor outdoor fitness toestellen in Vreeland 
Corine Winnik: “Laat ons weten wat je ervan vindt”

Vervolg van pagina 1

Hoewel de Dorpsraad geen partij is in deze zaak 

hebben wij veelvuldig contact met betrokkenen 

om te kijken of de brug tijdelijk open kan, of dat er 

een alternatieve route kan worden ingesteld, bij-

voorbeeld om de haven heen. Al die gesprekken 

hebben nog steeds niet tot een oplossing geleid. 

Afgesloten brug Bergseweg

De gemeente zegt dat de brug niet veilig genoeg 

open kan, ook niet alleen voor voetgangers. De 

projectontwikkelaar wil, ook vanwege zorgen 

over de veiligheid, niet meewerken aan een omlei-

dingsroute rond de haven. Het lukt niet om deze 

patstelling te doorbreken en de gemeente heeft 

daarom haar juridisch adviseurs nu om advies ge-

vraagd. 

Tegelijkertijd zegt de gemeente bij de projectont-

wikkelaar te blijven aandringen op het aanleggen 

van de omleidingsroute, zo schrijft de gemeente 

in een brief aan de Raad. Wat de gemeente betreft 

is dat nog steeds een goede kortetermijnoplossing. 

Het spijt ons zeer dat ondanks de inzet van alle 

partijen een oplossing nog steeds niet realiseer-

baar lijkt. In onze ogen is die er wel, maar dat is 

uiteindelijk aan de betrokkenen. Wij zullen het 

dossier nauwgezet volgen en waar mogelijk de be-

langen van het dorp zo goed mogelijk proberen te 

behartigen. 

Aanpak N201
De aanpak van de N201 loopt wederom vertraging 

op. Gedeputeerde Staten vindt de huidige plannen 

te duur en wil opnieuw onderzoek laten doen naar 

een soberder pakket maatregelen om de knelpun-

ten aan te pakken. Daarbij moet ook meer aan-

dacht komen voor leefbaarheid en natuur. 

In de Provinciale Staten leidt dit voorstel tot veel 

discussie. Er is steun voor het goedkoper maken 

van de plannen, maar ook veel verschil van me-

ning over wat er dan moet gebeuren en hoe dat 

moet. De gedeputeerde van verkeer gaat nu een 

informatiebijeenkomst organiseren voor Staten-

leden waarin ze vragen kunnen stellen. Daarna 

volgt er dan een nieuwe commissievergadering. 

Het kan dus nog wel even duren voordat er een 

besluit wordt genomen.

Wishwall in zicht, brug nog dicht
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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

Bedrijvigheid in Coronatijd
Nog even doorzetten?
In de rubriek ‘Bedrijvigheid’ wordt regelmatig 
een trouwe adverteerder van de Vreelandbode 
uitgelicht. Deze maand roepen wij onze lezers 
op eens stil te staan bij het verhaal achter al die 
bedrijvigheden die bijdragen aan dit ‘maande-
lijkse leesplezier’. Hoe zou het met ze gaan in 
deze bizarre tijden? Lukt het nog wel om ‘door 
te zetten’ of niet? Of biedt de pandemie juist 
ook voordelen? Hieronder een greep uit de 
uiteenlopende verhalen van onze trouwe ad-
verteerders.  

Belleza Haarmode 
“We will be back!”

Met een lege zaak en de deur verplicht op ‘Lock 

down’ zitten Marjolijn en Jacqueline nu op een 

hele andere manier met de handen in het haar. 

En dat terwijl de klanten staan te trappelen om 

de grijze uitgroei en wilde lokken weer eens lek-

ker te laten verzorgen. “De extra negatieve impact 

van Corona is voor ons tot nu toe echt enorm!” 

Ze hopen dat ze snel weer aan de slag kunnen, 

en zullen dan wederom de maatregelen van het 

RIVM strikt in acht nemen. “We kijken ernaar uit 

om weer te mogen doen waar we het beste in zijn, 

op een verantwoorde manier en ook heerlijk so-

ciaal, dat missen we.” Deze kranige kapsters zijn 

beroemd om hun leuzen in zowel de advertenties 

als het krijtbord voor het pand aan de Breedstraat. 

Dit keer een belofte; “We will be back!” met een 

hoopvolle aanvulling; “En we hopen dat dat niet 

lang meer duurt…”

Body Stress Release Vreeland, 
Heleen Kouwenhoven
“Op dit moment werk ik alleen nog
op doorverwijzing van de huisarts”
In oktober 2019 begon Heleen met haar BSR-prak-

tijk in Vreeland. In korte tijd bouwde ze een vas-

te cliëntenkring op en in december begon het 

net echt lekker te lopen. “Corona heeft een grote 

impact op de praktijk en vooral op mijn cliënten 

die halverwege een BSR-proces moesten stoppen, 

waardoor hun klachten niet konden verbeteren of 

weer verergerden.” Heleen vervolgt: “Er zijn veel 

cliënten die het vervelend vinden dat ze niet bij 

me terecht kunnen voor een release. Juist nu heb-

ben zij dat nodig door bijvoorbeeld het verplichte 

thuiswerken, extra zorg voor en lesgeven aan kin-

deren en alle spanning omtrent het virus. 

Op dit moment kan dat alleen als ze een verwij-

zing van de huisarts hebben waarbij is aangegeven 

dat de patiënt BSR nodig heeft door langdurige 

last van lichaamsspanning en de beperkingen 

hierdoor. Normaalgesproken kon dat gewoon 

zonder doorverwijzing.” Heleen blijft overigens 

optimistisch over de toekomst: “Mijn praktijk 

verhuist per 1 april naar een mooie ruimte in het 

STAG-gebouw op de Fetha maar ik hoop al eerder 

iederéén weer te kunnen helpen!”

Hans Jus d’Orange, Akoestisch Muziekmaker 
“Ik word voorlopig weer slijter.”
Hans Nelemans (53) adverteert sinds drie jaar 

in de Vreelandbode onder de naam ‘Hans Jus 

d’Orange”. Met zijn akoestische gitaar en zijn 

sfeervolle zangrepertoire fleurde hij jarenlang 

menig feest en partij op. Sinds het uitbreken van 

de Covid-crisis is hij sinds de maatregelen in de-

cember echter volledig zonder werk. “Maar het 

meeste mis ik wel het onderweg zijn en het mu-

ziek maken met mijn collega’s,” zegt Hans, die 

nog lang de hoop had dat het wel beter zou gaan. 

“We kijken ernaar uit om weer te mogen 

doen waar we het beste in zijn, op een 

verantwoorde manier en ook heerlijk 

sociaal, dat missen we.” 

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Corona houdt ook Cursusproject Loenen goed bezig.
De cursussen Mensendieck en Thai Chi 

hebben wij moeten stopzetten.
Check onze site voor de laatste informatie over 

het al dan niet doorgaan van ons aanbod.
Waar mogelijk benaderen wij de cursisten individueel.

Zonder bericht, gaat de cursus door als gepland. 
U kunt er dan op rekenen dat de locaties het akkoord 
hebben van het RIVM en dat de 1,5M gewaarborgd is.

“Mijn praktijk verhuist per 1 april naar 

een mooie ruimte in het STAG-gebouw 

op de Fetha maar ik hoop al eerder 

iederéén weer te kunnen helpen!”
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TAKE AWAY

In het weekend genieten van Dé Oesterproeverij to go?

12 Gillardeau oesters met een culinaire topping 75,- 

per luxe box

Thuis uit eten? Geniet op vrijdag of zaterdag 

van ons 6 gangen menu du chef.

Gemakkelijk te bereiden, alleen in de oven.

Prijs per persoon 95.- inclusief huisgemaakt 

zuurdesem broodje!

Bestellen via info@nederlanden.nl

Alle informatie vind je op onze website.

Blijf gezond en blijf genieten, en petit comité

Met een culinaire groet,  

De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

De Provincie Utrecht is samen met de Fietsersbond 

hard bezig nieuwe fietsvoorzieningen te realiseren, 

een uitvloeisel van het ‘Nationaal Toekomstbeeld 

Fiets’ waarin het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en de regionale overheden de ambitie 

uitgesproken hebben om “de fiets als volwaardige 

modaliteit onderdeel te maken van het totale ver-

voersbeleid in Nederland”. Op dit moment wordt 

door de Provincie Utrecht ‘het net opgehaald’ bij 

de gemeenten. Vragen die aan de orde komen: 

wat zijn de knelpunten voor fietsers, wat zijn ont-

brekende schakels zowel in utilitaire als in recre-

atieve routes, waar zijn nieuwe fietspaden nodig, 

welke stallingsmogelijkheden moeten er komen, 

etc. Kortom welke verbeteringen zijn er nodig 

voor de fiets? Lever je wensen en concrete ideeën 

in bij contactpersoon van de Fietsersbond Thea 

Timmers: ttimmers@kabelfoon.nl.

DeDe PProrovivincncieie UUUtrtrecechhtht iiss sasamemenn memett dede FFieietstserersbsbonondd wewelklkee ststa

Wat zijn jouw fietswensen?

Met hemzelf, zijn familie en collega’s gaat het qua 

gezondheid gelukkig allemaal wel goed. Onlangs 

heeft hij een baan als slijter aanvaard, zijn oude 

vakgebied. “Voor nu ben ik vooral blij dat ik weer 

aan het werk kan. Ik hoop ergens dit jaar ook weer 

muziek te mogen maken. Of ik daar dan ook mijn 

brood mee kan verdienen is nog te bezien. Ik re-

ken nergens op.”

Ankersmit Makelaardij Vechtstreek
“Wij behoren tot de weinige 
‘gelukkigen’ in deze crisis.”
Tijdens de financiële crisis van 2008 startten 

Christeldore Ankersmit en Janneke Raijmakers 

met het kantoor in de Vechtstreek. “Terugkijkend 

was dat best een moedige stap!” Deze Coronacrisis 

lijkt de particuliere huizenmarkt echter niet te ra-

ken. “Sterker nog, de markt is mede aangetrokken 

door de trek uit de steden naar de dorpen.” Wel 

zijn de omstandigheden anders en ze houden zich 

strikt aan de richtlijnen van de NVM zoals han-

den wassen, mondkapjes dragen, afstand houden, 

het afnemen van deurknoppen en bezichtigingen 

met maximaal twee personen naast de makelaar. 

Natuurlijk zien zij ook hoe lastig het is voor ve-

len in hun omgeving om met de beperkingen om 

te gaan. “Binnen ons team loopt ook een moeder 

(Jolien Smith) van drie jonge kinderen te jongle-

ren met alles wat op haar gezin afkomt. En bij onze 

cliënten zien wij vaak ook deze hectiek terugko-

men.” Zelf missen ze de ‘zoete inval’ op kantoor 

en het anders vaak warme persoonlijke contact. 

Ook ‘sparren’ zij nu vaker dan vroeger over de 

toekomstige huizenmarkt. Wel of niet verkopen? 

Misschien kleiner of groter gaan wonen?  “Voor 

de meeste mensen belangrijke beslissingen die je 

dan ook liever niet alleen wilt nemen.” Naast aan- 

en verkoop doen zij ook veel taxaties waarmee ze 

dicht bij de markt blijven. Al met al prijzen deze 

‘fitte vijftigers’ zichzelf tot de weinige ‘gelukkigen’ 

in deze crisis en gaan zij voorlopig met veel en-

thousiasme door!

Op de donderdagmarkt 
bij Kaashandel Erik de Vries
“Ik zie de toekomst nog altijd rooskleurig”
Optimist Erik laat zich de kaas niet snel van zijn 

brood eten. “In de jaren voor Corona heb ik wel-

eens urenlang in de kou of regen staan wachten op 

een enkele klant,” vertelt deze Vreelandbode-ad-

verteerder van het eerste uur. Toch heeft Erik, 

in de 27 jaren dat hij met zijn kaaswagen vanuit 

Stolwijk op de Fetha staat, altijd doorgezet. “Dit 

afgelopen jaar heb ik vele nieuwe gezichten leren 

kennen en dat is natuurlijk fantastisch!” Ook nu 

er, naast zijn trouwe klantenschaar, nog veel meer 

Vreelanders zijn goed geoutilleerde kraam heb-

ben ontdekt neemt hij alle tijd voor een advies en 

gezellig praatje. Zelfs het op gepaste afstand wach-

ten op de beurt brengt blijkbaar, zoals de foto laat 

zien, ook gezelligheid met zich mee. “Het klinkt 

misschien een beetje raar in deze tijd maar voor 

mezelf en mijn bedrijf zie ik de toekomst nog al-

tijd rooskleurig.” 

P.v.d.H.

 “Voor nu ben ik vooral blij dat ik weer 

aan het werk kan. Ik hoop ergens dit jaar 

ook weer muziek te mogen maken.”

“van drie jonge kinderen te jongleren 

met alles wat op haar gezin afk omt. 

En bij onze cliënten zien wij vaak 

ook deze hectiek terugkomen.” 

Foto: Willem Mes
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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

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 

De sneeuw ligt in dikke pakken op straat en in de 
tuin, de houtkachel brandt, puppy teckel Guus – 
“we stonden al twee jaar op een wachtlijst maar 
onverwacht kregen wij hem, net nadat we hier 
ingetrokken waren” – ligt op een wollig kussentje 
voor het vuur. Een knusse ribfluwelen hoekbank 
met grote kamerplant geven meteen sfeer en de 
plek van de keuken is compleet leeg, want de vol-
gende dag komt de stukadoor. 

Helemaal klaar is het huis van Mariëlle en David aan 

de Nigtevechtseweg dus nog niet, maar ze wonen er 

al twee maanden tot volle tevredenheid. Weer een 

Vreelandse die terugkeert naar haar roots! Want 

Mariëlle is geboren en getogen Vreelandse, als twee-

de dochter in het gezin Van der Paauw. Haar vader 

Simon komt uitgebreid aan het woord op pagina 

10. Als puber ging Mariëlle met haar vriendinnen 

regelmatig naar stalfeesten, in Loenen, Mijdrecht of 

Wilnis. Een ideale plek om de jongens uit de regio 

te ontmoeten. Op zo’n feest sloeg de vlam over toen 

ze David ontmoette, wiens familie al eeuwenlang uit 

Kortenhoef komt. Vanaf hun 17de zijn deze ‘nieu-

we buren’ dus al een setje, en na omzwervingen in 

een antikraakboerderij in Nieuwer ter Aa en een 

oud huurhuisje aan het water in Kortenhoef zijn zij 

hier in hun eerste koophuis beland. Niet dat zij nou 

specifiek in Vreeland zochten, maar de plekken in 

Kortenhoef waren ver boven hun budget en toen 

een kennis zijn huis -dat hij verhuurde- aanbood 

konden ze de verleiding niet weerstaan en was de 

koop snel gesloten. De banden met Vreeland wa-

ren altijd wel gebleven, niet alleen door haar ou-

derlijk huis, maar ook door de vele musicals van 

de Vreelandse musicalvereniging waar zij aan mee 

deed. En Mariëlle zit al jaren in het organisatieco-

mité van de Vreelandse sinterklaasintocht. Zonder 

haar zag Sint er niet zo piekfijn uit bij zijn bezoek!

David werkt bij de waterpolitie in Amsterdam, 

zijn werkgebied beslaat een groot deel van Noord-

West Nederland: de havens, het IJsselmeergebied, 

een deel van de zee, de vaargebieden van de gro-

te vaart dus. Het zwaardere werk zeg maar, iets 

heel anders dan de varende toezichthouders op de 

Vecht, die met liefst mooi weer heen en weer toe-

ren. Al op jonge leeftijd speelde David trompet bij 

de Kortenhoefse fanfare, later ook in een dweilor-

kest en sinds kort bij het Nederlands Politie-orkest. 

Samen met wat vrienden heeft hij aan het begin 

van de coronaperiode – je moet toch wat? – een 

koperensemble opgericht. Zijn Vreelandse vuur-

doop voor een groot publiek was afgelopen zomer, 

toen dit ensemble de muzikale omlijsting verzorgde 

bij de grote openlucht kerkdienst met doopplech-

tigheid in de weilanden van Van der Paauw. Deze 

weilanden zijn ook Davids jachtterrein, want deze 

stoere jager doet aan schadebestrijding door tijdens 

het jachtseizoen op ganzen te schieten. 

Sportieve Mariëlle – zij zwemt het hele jaar door 

twee keer per week in de Vecht en de Wijde Blik – is 

na de Kunstacademie en een opleiding interieursty-

ling haar eigen bedrijf in tweedehands meubels en 

woonaccessoires gestart, Meutt. Haar voorraad staat 

in een grote loods aan de Rading in Loosdrecht, die 

normaliter een keer per maand open is. En hopelijk 

snel weer! Maar het meeste verkoopt Mariëlle on-

line. Daarnaast kan men bij haar terecht voor vin-

tage interieurstyling voor huizen, werkplekken en 

horeca. De zaken gaan uitstekend, zij is een expert 

geworden in design uit de jaren ’60, ’70 en ’80, krijgt 

veel voorwerpen en meubels aangeboden via parti-

culieren en heeft dus een uiterst origineel en creatief 

aanbod. “Ik krijg steeds meer Vreelandse klanten. 

Handig dat ik hier nu woon, want nu kan ik zeggen: 

‘ik kom het straks wel even gratis bezorgen”.       J.J.

Nieuwe buren 

Mariëlle van der Paauw en
David Schouten van der Velden
Mariëlle van der Paauw en
David Schouten van der Velden

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Vreelanders in de Pers: Irmgard Michielsen
In een podcast, uitgezonden door RTV Stichtse 

Vecht, kwam vorige week Irmgard Michielsen 

aan het woord. Zij is voorzitter van de senioren-

raad van Stichtse Vecht, die de belangen behar-

tigt van de senioren door advies uit te brengen op 

de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg aan 

senioren zelf, aan B&W en aan instellingen en 

organisaties die diensten verlenen aan senioren. 

Er komt in de komende 20 jaar een verdubbeling 

aan van het aantal senioren in de gemeente (in 

2040: 13.000, nu 6000), het is dus heel belangrijk 

dat ook de jongere senioren gestimuleerd worden 

te denken over een toekomst waarin iedereen ge-

zond oud kan worden. Valpreventie of nieuwe 

vormen van wonen (b.v. in hofjes) zijn enkele 

van de onderwerpen op de agenda van de seni-

orenraad. De hele podcast is terug te luisteren via 

www.rtvstichtsevecht.nl. 

Meer informatie over de seniorenraad: 

www.seniorenraadsv.nl. 
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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

Fenna Bijkerk (64) woont inmiddels alweer twee 
jaar met haar man Paul Vonk (57) aan De Vliet in 
Vreeland. Hun eerste kennismaking met ons dorp 
was de kerstmarkt. Fenna: “We voelden ons gelijk 
thuis. Het is hier gemoedelijk en gezellig. Een paar 
jaar geleden vonden we Amsterdam Buitenveldert, 
waar we een appartement hadden, te druk wor-
den. We zijn in Limburg, Brabant en Gelderland 
gaan kijken. Maar toen we uiteindelijk op Funda 
Maarssen en omgeving aanklikten waren we snel 
verkocht. Mijn oog viel namelijk op De Vliet nr. 7 
in Vreeland.” Dan lachend: “Inmiddels lees ik de 
Vreelandbode van voor tot achter.” 

Fenna en Paul hebben het huis ingrijpend ver-

bouwd. Fenna: “Er was al jarenlang niets aan gedaan. 

Op zolder hebben we nu een flink atelier voor Paul. 

Hij is naast psychiatrisch verpleegkundige namelijk 

ook kunstenaar (zie foto voor zijn kunstwerken) 

Hij exposeerde zelfs ooit in het Stedelijk Museum. 

Hij werkt bij GGZ Rembrandthof in Hilversum als 

hoofdverpleegkundige op de HIC (high intensive 

care). Zijn werk gaat gelukkig door in Corona-tijd, 

maar ik moest mijn twee acupunctuurpraktijken in 

Amsterdam en Nieuw-Vennep helaas sluiten. Niet 

te begrijpen, want we hadden alle voorzorgsmaatre-

gelen in acht genomen.” Fenna moet veel patiënten 

teleurstellen. Dat blijkt ook tijdens het interview als 

ze op haar telefoon steeds berichten krijgt van men-

sen in nood. Ze hoopt dat ze in het voorjaar weer aan 

de slag kan. Groot voordeel van wonen in Vreeland 

vindt Fenna dat het lekker dichtbij Amsterdam is. 

Ze is snel bij haar praktijk aan de Koninginneweg 

en kan ook even gezellig boodschappen doen op het 

Gelderlandplein in Buitenveldert.

Van fysiotherapie naar acupunctuur
Fenna is opgeleid als fysiotherapeut én als acupunc-

turist. In 2005 besloot ze het roer om te gooien. Ze 

vertelt: “Ik kwam in contact met Toyohari, een me-

ridiaantherapie die in de vorige eeuw ontwikkeld 

is door blinde Japanse acupuncturisten. Door hun 

sterke sensitiviteit hebben zij oppervlakkige en sub-

tiele technieken ontwikkeld. De naalden gaan niet 

of minimaal door de huid en hierdoor is de behan-

deling pijnloos. De nadruk bij Toyohari ligt op het 

voelen. Meridianen sturen verschillende systemen 

in het lichaam aan. Het herstel van de balans in de 

meridianen zorgt ervoor dat de systemen weer op de 

juiste manier worden beïnvloed en hierdoor zal het 

lichaam zich kunnen herstellen. De behandeling is 

heel ontspannend.” Fenna - voorzitter van de vereni-

ging van Toyohari acupuncturisten - sluit niet uit dat 

ze in de toekomst ook in Vreeland een praktijk opent. 

Ze denkt daarbij aan een dag of dagdeel per week. 

Corona-tips
Dan vragen we nog even hoe Fenna en Paul deze 

barre tijden doorbrengen. En of Fenna nog tips 

heeft. Fenna: “Jazeker! Ga regelmatig wandelen, dat 

doen wij ook en de omgeving hier is prachtig. En 

als je de hele dag achter je scherm zit, doe dan re-

gelmatig strekoefeningen om je rug recht te houden. 

Verder halen we lekkere vegetarische maaltijden bij 

Vega Carry aan de Nigtevechtseweg. Je leefstijl is in 

deze tijd het allerbelangrijkst.” 

Meer informatie over Toyohari kun je vinden op 

www.japanse-acupunctuurpraktijk.nl.

Fenna Bijkerk: 
“We voelden ons gelijk thuis in Vreeland”

“De nadruk bij Tohoyari ligt op het voelen. 

De behandeling is heel ontspannend”

Zonsopgang bij Vreedenhorst op 11 februari. Foto: Kees Beelaerts
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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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Kidsredactie
Wat een fijne verrassing dat het ineens echt winter 

werd in Vreeland he?! Zodat we konden sleeën en 

schaatsen. Wij kregen zoveel leuke sneeuw-foto’s 

opgestuurd dat we besloten er een hele kidsredac-

tie aan te wijden. En dan hadden we nog niet eens 

genoeg plek om alle foto’s te plaatsen. Maar wel 

bedankt allemaal voor het insturen van jullie foto’s!

Sneeuw- 

Otis (3)
Roos en Noor (groep 7)

Daan (11)

Jake (3) en Bobbi (1)

Lieve en Livia (5)

Oscar (5) en Rivka (8)

Rob (10), Cato (10), Loulou (8) en Isebeau (6)

Robin (8) en Noa (6)
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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

“We zijn er bijna! 
Net zoals jullie staan 

wij ook te trappelen.”

.

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

en ijspret

Wolfert (3)

Charlie (2)

Coco (6), Carmen (4) en Jack (5)

Isa (10), Babette (10), Lotta (9), Harm (8) en Ewoud (8)

Liz (10)

Nine (7)

Phie (5)

Quirine (1)

Thom  (9)

Pom (7) en Willem (9) Tom, Lucas, Kalle, James, Sep, Alexander



10  Februari 2021 De Vreelandbode

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

De pasgeboren geitjes, het runnen van een boe-
renbedrijf ten tijde van Corona, huttenbouw, pas-
torale bezoeken, zijn grote gezin, doorzetten als je 
zelf geveld bent door Corona. Ondanks dat Simon 
van der Paauw vooraf heel bescheiden aangaf dat 
er weinig interessants te melden was, hadden we 
juist heel veel te bespreken. Het werd dan ook een 
geanimeerd gesprek over doorzetten, passie en 
een warm gezinsleven. 

Tijdens ons gesprek valt mij op 

dat er veel jongelui op de boerde-

rij rondlopen. “Wij zijn al jaren 

een erkend leerbedrijf en hebben 

altijd wel een aantal stagiairs in 

dienst” legt Simon uit. En dat is 

bepaald geen overbodige luxe, 

een paar van die extra handen bij 

het verzorgen van de 700 geiten, 

60 koeien en 40 jongvee (kalfjes 

en pinken). De geiten moeten 

namelijk allemaal met de hand 

gemolken worden in de rond-

draaistal en de koeien worden 

weliswaar door een robot gemol-

ken, maar dan moet je nog wel 

via een computer bijhouden of ze 

voldoende melk hebben gegeven, 

want anders moeten ze nog even 

extra de robot in. Dit gaat alle-

maal gewoon door, lockdown of 

niet. “Eigenlijk merk ik er in het 

bedrijf niet veel van” vertelt Simon. “De geitenmelk 

loopt als een tierelier, dat is echt een groeimarkt. En 

ook geitenkaas wordt steeds populairder, lekker op 

een toastje bij de borrel” lacht hij. “Mensen gaan 

ook steeds bewuster eten en geitenmelkproducten 

zijn makkelijker verteerbaar.” 

Voor hem persoonlijk had Covid wel de nodige 

impact, want Simon werd in oktober geveld door 

het virus. “Ik heb het stevig te pakken gehad, en dat 

ging op en neer. Soms leek het wel weer te gaan en 

dan was ik ineens weer zo zwak dat ik mijn armen 

en benen nauwelijks kon bewegen. Ook mijn reuk 

en smaak waren weg. En dat hield allemaal lang 

aan. Eigenlijk voel ik me pas de laatste twee weken 

weer een beetje de oude. Ook mijn vrouw Tineke 

heeft het gehad, maar die had gelukkig mildere 

klachten.” En intussen moest het bedrijf natuur-

lijk gewoon door blijven draaien. Over doorzetten 

gesproken! Gelukkig werkt zoon Jeroen ook in het 

bedrijf, dus die kon de boel draaiende houden. 

Een geluk was ook dat Simon weer redelijk hersteld 

was voor de geboorte van 170 lammetjes. “Er moes-

ten in vier weken tijd in totaal 80 geiten bevallen, 

maar die apen deden het in zes dagen, dus dat was 

wel even aanpoten. En in maart volgen er nog eens 

90 geiten voor hun eerste leg” vertelt Simon trots. 

Dat lijkt veel, maar het hadden er nog meer kunnen 

zijn. “Door de lange, warme zomer was de eisprong 

bij veel geiten onvoldoende, waardoor er minder 

zwanger raakten dan verwacht” legt de boer uit.

Naast zijn boerenbedrijf is Simon al jarenlang nauw 

betrokken bij de kerk in Vreeland, eerst als ouder-

ling en nu, na 16 jaar, als pastoraal bezoeker. “Zeker 

in deze tijd is het zo belangrijk om extra aandacht 

te geven aan ouderen die alleen zijn.” De Hutten-

bouw die al enige jaren op het terrein van Van der 

Paauw mag plaatsvinden begon als initiatief vanuit 

de kerk. En afgelopen zomer was er nog een mooi 

initiatief. “Toen werd er hier buiten in de wei een 

doopdienst georganiseerd voor mijn kleindochter 

Myrthe en nog wat andere kindjes. Een dienst die 

helemaal paste binnen de Coronamaatregelen.” 

Als dochter Renske aan het einde van het gesprek 

binnenloopt raken we aan de praat over het gezel-

lige, drukke gezin Van der Paauw. Simon (56) en 

Tineke (60), die werkt als hoofdverpleegkundige in 

Wilnis, hebben één zoon en vier dochters: Jeroen 

(32), Mariëlle (30), Lisanne (28), Annebel (26) en 

Renske (24). Jeroen en zijn vrouw Mirjam wonen 

met hun dochtertje Myrthe op het erf. Oudste 

dochter Mariëlle is met haar vriend David ook weer 

terug in Vreeland en runt Meutt, een (online) shop 

voor vintage woonaccessoires en meubels. Over 

haar leest u in de rubriek ‘Nieuwe Buren’. Mid-

delste telg Lisanne en haar vriend Jeroen wonen in 

Driebrugge waar zij werkt als wijkverpleegkundi-

ge. Dochter Annebel woont ook in Vreeland. Zij is 

bouwkundig tekenaar en tekende ook mee aan de 

huizen op Vecht & Veld. En tot slot is er nog Rens-

ke die op dit moment nog thuis woont. Zij werkt 

bij kinderopvang De Helden in Loenen en verhuist 

binnenkort met haar vriend Bart naar Loenersloot. 

“En dan zijn al mijn meiden uitgevlogen. Dat is wel 

ongezellig” zegt Simon “maar gelukkig wonen ze 

allemaal dichtbij.”

Simon van der Paauw
“De geitenmelk loopt als een tierelier”

door Astrid Fremeijer

Tax      Bird
Fiscaal Advies  

+31 6 53 38 07 03         info@tax-bird.nl  www.tax-bird.nl   

Compliance   

Accounting

•

•

“In zes dagen tijd bevielen er 80 geiten. 

Dat was wel aanpoten.”
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Vreelanders in de pers
Esther Smid en 
Chantal van Kollenburg
‘Acht jaar na groep 8’ is het ‘corona-project’ waarmee 

de initiatiefneemsters Esther Smid en Chantal van Kol-

lenburg uitgebreid in de pers kwamen in de Gooi en 

Eemlander van 26 januari. In 2012, toen hun kinderen 

in groep 8 van CSV Ridderhof zaten, maakten zij een 

afscheidsboek met daarin portretten van alle 27 leerlin-

gen uit die klas. 

Portretfotograaf Chantal en Esther, als tekstschrijfster 

destijds werkzaam voor Kidsweek, waren het uitgelezen 

duo dit unieke boek te maken. In die portretten keken 

de kinderen niet alleen terug op hun basisschooltijd, 

maar droomden ze ook van het leven erna. In de nieu-

we serie interviews, acht jaar later, blijkt dat de kinde-

ren echte volwassenen zijn geworden. “Ze kunnen heel 

goed terugkijken op hun schooltijd, hoe ze in de groep 

zaten en wat er sindsdien is gebeurd. Ik vond het schok-

kend te horen hoeveel ‘ellende’ de kinderen in de tus-

sentijd hebben meegemaakt. Tegelijkertijd vond ik het 

mooi te zien dat ze de moeilijkheden op de een of an-

dere manier hebben overwonnen. Ze staan krachtiger 

in het leven”. De ‘vroeger en nu’- verhalen van Bodine 

Stubbe wordt op een hele pagina uitgelicht. “Iedereen 

is evenveel waard, want iedereen heeft iets speciaals. 

Dat heb ik wel geleerd. Dat soort dingen leer je op de 

Vreedzame school”, waren de wijze worden van de toen 

11-jarige Bodine. 

Esther en Chantal gaan alle verhalen waarschijnlijk 

weer bundelen in een persoonlijk fotoboek voor de kin-

deren. Of ze de interviews over acht jaar nog een keer 

gaan doen? “Het lijkt mij wel leuk. Maar we zullen zien.” 

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie en dorpsagenda, 
kijk op:

Het nieuwe bestuur van het Dorpshuis gaat lekker 

aan de slag. Beheerder Lucy Versloot: “Er is bud-

get vrijgemaakt voor schilderwerk en herinrich-

ting. Maar ook voor het inrichten van vier flexibele 

werkplekken. Daarvoor gebruiken we de ruimte 

die grenst aan de patio.”

Lucy vervolgt enthousiast: “We kiezen voor een 

landelijke stijl met industriële details. Als alles klaar 

is, houden we open huis voor alle Vreelanders. Na-

tuurlijk hangen onze plannen nauw samen met het 

Corona-beleid. Vooralsnog kunnen we alle hulp 

gebruiken bij de verbouwing en het schilderwerk. 

Voelt u zich geroepen, aarzel dan niet en stuur een 

mailtje naar Christel van Rooij, christel@storecon-

cepts.nl. Wij zorgen ervoor dat u Corona-proof aan 

de slag kunt. Op de website www.dorpshuisvreel-

and.nl staat binnenkort meer informatie over de 

werkplekken. Dat kan bijvoorbeeld per dag, of dag-

deel. Alles is mogelijk. En natuurlijk serveren wij 

ook een lekkere lunch en de nodige consumpties.”

Foto: Studio Kasterman

Fotowedstrijd foto: Cynthia Stapper
“Echte doorzetters deze dames, elke week de Vecht in, of het nu vriest of dooit.”

Fotowedstrijd foto: Willemien Werkman-Nieuwerhuis
“Nu is alles door veranderingen en niet wetend 

waar we aan toe zijn als in mist gehuld. Maar 

als we volhouden verdrijft de zon na een tijd de 

mist.”

Het Dorpshuis krijgt flexibele werkplekken

Omdat de SRV-wagen van De Nederlanden door 

de ijzige wegen afgelopen zondag niet kon rijden 

waren de bestelde gerechten uitgestald op het 

terras van het restaurant. Gezien de onverwach-

te omstandigheid -en het was weekend- was hier 

geen vergunning voor aangevraagd. 

Reden voor de gemeente om na een melding di-

rect na aanvang de markt te doen stoppen. Samen 

met negatieve klanken over vermeende rijen voor 

de SRV-wagen hebben Wilco en Caroline beslo-

ten te stoppen met hun creatieve pogingen om in 

deze zware tijden toch te kunnen leveren aan hun 

klanten. “Wij willen geen negativiteit in een al 

zeer zware tijd voor de horeca maar ook onze sa-

menleving. We doen voorlopig alleen take-away, 

het zes gangenmenu en de oesters. En we gaan 

gasten verwelkomen voor een overnachting met 

een diner op de kamer”, aldus Wilco en Caroline. 

Op hun Facebookbericht stroomden honderden 

steunbetuigingen en reacties binnen voor deze 

creatieve en hardwerkende horecaondernemers. 

SRV-wagen De Nederlanden stopt
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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

Restauratieproces orgel vastgelegd

Zijn warmtepomp was kapot. 

Nog maar twee jaar geleden 

geïnstalleerd weliswaar, in 

zijn nieuwbouwapparte-

ment. Maar nu toch: kapot. 

Hij had ervoor gebeld, en een 

monteur stond binnen korte 

tijd op de stoep. Het bleek 

echter een complex geval. 

Verschillende experts gingen zijn woning in en uit, 

maar konden het probleem niet vinden. Dat is toch 

altijd lichtelijk verontrustend, als de mensen die het 

horen te weten het niet meer weten.

Met man (en vrouw) en macht werd doorgezet en 

naar de oorzaak van het falen van de warmtepomp 

gezocht. Op een zeker moment, inmiddels zo’n 20 

werkuren verder, kwam één van de monteurs op het 

idee om de installatieprocedure nog eens na te lo-

pen: hoe hoort dat te verlopen, en hoe is dat destijds 

eigenlijk verlopen? En wat bleek? De pomp was nooit 

goed geïnstalleerd! En niet alleen in dit huis, het hele 

appartementencomplex had verkeerd geïnstalleerde 

waterpompen… 

Toen hij enigszins verbaasd aan de betreffende mon-

teur vroeg hoe het dan in vredesnaam kon dat het 

ding toch twee jaar had gewerkt, antwoordde de 

man in onvervalst Brabants: “Ja, da’s een verdomd 

wonder!” 

Ik wenste dat het mij was overkomen, toen een goe-

de vriend mij deze ervaring afgelopen week met 

pretogen vertelde. Altijd mooi om iemand tegen 

te komen die in het meest alledaagse een wonder 

ziet. Ik geloof zelf ook graag dat een wonder in een 

klein hoekje zit. Het is een kwestie van perspectief: 

het wonderbaarlijke zien in heel ‘banale’ dingen. Dat 

gun je toch iedereen. Om door zo’n wonder af en toe 

even hardop te kunnen lachen. Om je over het leven 

te verbazen. Om weer zin te krijgen om door te zetten 

als het tegen zit. Zo kun je een wonder zien in een 

warmtepomp die het niet hoorde te doen, maar het 

toch twee jaar heeft gedaan. Of in de sneeuw, die be-

gin deze maand het kind in volwassenen weer naar 

boven haalde en (even afgezien van de verkeersstress 

en dergelijke) heel Nederland één groot feest bezorg-

de. Een verdomd wonder in deze pittige tijd.

Een verdomd wonder
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

In de vorige Vreelandbode las u het bericht van de 

projectgroep Orgelrestauratie dat het orgel in de 

kerk ontmanteld werd en nu grondig gerestaureerd 

wordt. Dit demonteren gebeurde vlak voor het mo-

ment dat de Vreelandbode gedrukt werd, de foto 

die wij plaatsten van de lege orgelkast waar zojuist 

alle pijpen uitgehaald waren kwam nog nèt op tijd 

binnen. Tijdens het demonteren is journalist Peter 

Schat van de Gooi en Eemlander op uitnodiging 

van Reinko Abels een kijkje komen nemen. Hij 

schreef een uitgebreid artikel over het orgelrestau-

ratieproces in de Gooi en Eemlander van 22 janu-

ari. De Vreelandse filmmaker Jelle van Doornik en 

fotograaf Jan Maassen legden de bijzondere werk- zaamheden vast en zullen ook het vervolg van de 

restauratie filmen. Wie zich de schitterende docu-

mentaire over Vreeland herinnert die Van Doornik 

in 2015 maakte bij de viering van 750 jaar stads-

rechten, weet dat dit orgelproject ook ongetwijfeld 

op bijzondere wijze wordt verfilmd. Jan Maassen 

uit Uithoorn is toevallig bij dit project betrokken 

geraakt toen hij op fotosafari door Vreeland Rein-

ko tegenkwam. Deze nam hem mee naar de kerk en 

vertelde over het restauratieproject, waarna Jan zó 

enthousiast raakte dat hij dit hele proces graag met 

zijn camera wilde vastleggen. 

Uiterlijk in oktober keert het totaal gerestaureerde 

orgel uit Soest, waar het gerestaureerd wordt door 

de firma Elbertse, terug op zijn oude plek. Eigen-

lijk zijn nieuwe plek, want het oude orgelbalkon is 

ook aangepast: het is verstevigd en vergroot, zodat 

er meer ruimte is ontstaan voor onderhoud. Maar 

voor die tijd leest u ongetwijfeld nog meer over dit 

orgel en het restauratieproces.

Foto’s: Jan Maassen Fotografie

Zoals u hebt kunnen lezen gaat de erwtensoep-

traditie van de Lions dit jaar niet helaas door, 

maar er is een heel goed alternatief voor het goede 

doel, namelijk de verkoop van huisgemaakte ver-

se courgettesoep, tomatensoep en pompoensoep 

voor het behoud van de Buurtkamer.  Wij gaan 

zelfs twee koffie-ochtenden organiseren zodra dat 

weer kan. Zoals altijd op dinsdag van 10 tot 12 uur, 

maar nu ook op donderdag van 10 tot 11.30 uur. 

Als u uw boodschapjes hebt gedaan bij de kaas-en 

groenteboer kunt u een lekker kopje koffie komen 

drinken in de Buurtkamer in het Dorpshuis.

Dus: bestel een emmertje van 1 liter soep, voor € 

7,50  info@sterrenvanvreeland.nl  en wij brengen 

het bij u thuis!

Groeten Teun en Dieuwer

Sterrensoep voor de Buurtkamer
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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

Bert (57) woont met zijn twee zoons Bart en Tom 
sinds twee jaar op de Voorstraat. In mei hopen ze 
naar de Klapstraat te gaan, de verbouwing is in-
middels begonnen. Bert: “Het is heel jammer dat 
mijn goede vrienden John en Colette verhuizen 
uit Vreeland, maar ik vind het heel fijn hun huis te 
kunnen kopen. Het is een prachtige plek midden 
in het dorp, en het heeft een fantastisch uitzicht 
vanaf het dakterras!”

Oorspronkelijk komt Bert uit Zeddam, in de Ach-

terhoek. Na de middelbare school ging hij naar 

de Hogere Hotelschool in Den Haag. Daarna wist 

hij niet waar hij zou gaan wonen, maar er was een 

grote wens: wonen aan het water! Hij ging aan het 

werk bij Center Parcs, als horecamanager en daar-

na als projectontwikkelaar, waarbij hij zich voor-

al bezig hield met renovatie en verbouwen. “Mijn 

ouders waren bij mij op bezoek op de Eemhof, en 

lagen met de boot in de jachthaven. Ik wist dat ze 

de Vecht op wilden, en ik heb ze toen de boodschap 

mee gegeven om uit te kijken naar een leuk huis 

aan het water. De volgende morgen belde mijn 

moeder dat ze een huis gezien hadden in Vreeland. 

Ik had nog nooit van Vreeland gehoord! De vol-

gende dag hebben we dat huis gekocht, Duinker-

ken 6.” Dat was 1991, en Bert heeft Vreeland nooit 

meer verlaten! 

In de zeven jaar dat hij met Wineke op Duinkerken 

woonde is Bart geboren. Daarna volgden diverse 

adressen. Eerst tien jaar op Boterweg 2, waar Tom 

geboren is. “Dat was achteraf gezien de mooiste 

plek, ik zou er zo terug willen. We hadden een fan-

tastisch uitzicht over de Vecht, tot aan De Keet. En 

natuurlijk alle bootjes op de Vecht. In die tijd voer 

de Grazina nog regelmatig langs, een groot party-

schip waarvan de mensen op het dek zo in onze 

slaapkamer keken.” Tijdens een verbouwing van 

het huis op de Boterweg woonde het gezin tijdelijk 

op de Nigtevechtse weg. Ondanks dat de Boterweg 

een fantastische plek was, hadden ze nog een wens: 

een eigen huis bouwen. Toen het oude huis ver-

kocht was en het nieuwe nog niet klaar woonden 

ze tijdelijk op Kerkplein 7, en in 2007 verhuisden 

ze naar hun nieuwe stek op de Loenenseweg. Na 

de scheiding heeft Bert kort in een woonboot op 

de Loosdrechtse plas gewoond, maar dat vond hij 

maar niks. Hij roeit en zeilt wel op de KWV in 

Loosdrecht, maar woont er liever niet. En nu woont 

hij alweer twee jaar op de Voorstraat, nummer 19, 

recht tegenover het oude huis op de Boterweg. In 

mei hoopt hij te verhuizen naar de Klapstraat 2. 

Het zevende adres in Vreeland dus! 
De jongens willen ook niet weg uit het dorp. Ze zijn 

hier geboren en getogen, en gehecht aan de omge-

ving en hun vrienden. Zoon Bart heeft inmiddels 

de Hogere Hotelschool afgerond en daarna een 

opleiding als Interior Designer. Hij heeft een baan 

in Amsterdam, maar omdat er nu weinig werk is, 

is hij regelmatig in Vreeland te vinden. Tom doet 

nu de Havo in Hilversum, en wil daarna misschien 

werken in de vastgoedsector, of politicologie stu-

deren. “Alles ligt voor Tom nog open”, lacht Bert, 

“eerst de middelbare school maar eens afronden”.  

Voor Bert was de Hotelschool een begin van een 

mooie carrière. Na diverse andere functies is hij 

weer terug in de recreatiebranche als zelfstandige, 

waar hij bestaande parken reorganiseert en nieu-

we parken ontwikkelt. Hij voelt zich als een vis 

in het water hier. Er is heel veel werk, ook in deze 

coronaperiode. Maar zijn opleiding heeft hem ook 

veel vriendschappen gegeven; nog steeds heeft hij 

vrienden uit die tijd, waarvan er zelfs heel wat in 

Vreeland wonen. Nog een goede reden om hier te 

blijven!                      M.S.

We hopen u binnenkort 
weer te ontmoeten!

Ik vertrek niet
Bert Tervoert gaat naar zijn 
zevende adres binnen Vreeland!

Fotowedstrijd

“Nog even doorzetten en we kunnen ‘s avonds 

laat weer live de maan achter molen De Ruiter 

vandaan zien komen”.

Foto: Rogier Sluijter

Foto: Len Land
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60

5 broden € 10,10

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

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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Verkiezingsdebatten volgen vanuit de ‘luie’ stoel
Op 17 maart kiest Nederland een nieuwe Tweede 

Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen orga-

niseert Studio Idee in Loenen aan de Vecht op 3 

en 4 maart a.s. twee verkiezingsdebatten. Op beide 

avonden zullen kandidaat Kamerleden met elkaar 

in debat gaan. De bedoeling is om de nuancever-

schillen van de politieke partijen aan bod te laten 

komen, daarom gaan op 3 maart de partijen links 

van het politieke spectrum met elkaar debatteren, 

en gaan op 4 maart de partijen die zich rechts van 

het midden bevinden met elkaar in debat. 

Door Corona worden de avonden anders georga-

niseerd dan we gewend zijn. De kandidaat Tweede 

Kamerleden zullen in Studio Idee live met elkaar 

in debat gaan. Er zal beperkt plaats zijn voor pu-

bliek, daarom zijn de debatten via een livestream 

te volgen vanuit huis. 

Welke onderwerpen moeten volgens u aan bod 

komen en wat zou u graag willen vragen aan de 

kandidaat Tweede Kamerleden? 

Stuur uw onderwerpen(en) of vraag in via: 

politiek@studioideeloenen.nl. 

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Het Smartlappenkwartier’ - Philip Snijder

Al eerder schreef Philip Snijder over zijn jeugd 

op het sombere, benauwende en armoedige 

Bickerseiland in Amsterdam. Daar woont zijn fa-

milie hutje-mutje op elkaar en gaat zodra er iets 

aan de hand is als een kluitje in de woonkamer van 

opa en opoe zitten en door elkaar kwaken. Het is 

de enige plek waar de talrijke familie beschikking 

heeft over een telefoon. Zodoende kan iedereen 

ook zijn bijdrage aan het telefoongesprek leveren 

en dit onverstaanbaar voor de anderen maken. 

Deze autobiografische roman gaat vooral over zijn 

moeder, aan wie de hoofdpersoon, 16 jaar, nogal 

een hekel heeft. Niet zomaar een hekel, nee, een 

enorme hekel en dat krijgen we er behoorlijk in-

geramd. Het enige warme moment herinnert de 

ik-persoon zich als het kwartiertje dat zijn moeder 

voor hem op bed haar gloedvolle repertoire smart-

lappen zong en ze samen wegsmolten in hevige ge-

voelens. Maar nu kan ze niet veel goed doen. De 

jongen zit als enige bewoner van Bickerseiland op 

de middelbare school, hij voelt zich hoogverheven 

en schaamt zich gek voor zijn ordinaire domme 

familie, zoals een puber dat kan doen en zo ook 

over zijn moeder te keer gaat. En dan, als de hele 

goegemeente weer bij opoe zit is iets nooit eer-

der vertoond aan de hand. Moeder is al meer dan 

een dag weg. Is ze er vandoor gegaan? Een nieu-

we geliefde? Speculaties vliegen in het rond. Ten 

langen leste gaat daar de 

telefoon. Moeder! Alleen 

tante Mijntje, haar ver-

trouweling, krijgt haar 

te spreken. Zo rommelt 

het een paar dagen door. 

Tenslotte vraagt moeder 

de zoon te spreken als 

uitverkorene. Hij moet 

haar bezoeken, zonder 

dat de anderen daarvan 

iets merken. Het blijkt 

dat zijn moeder een heel geheim stuk in haar le-

ven heeft, waarvan hij, omdat hij doorgeleerd 

heeft, geacht wordt meer te begrijpen dan de rest 

van de familie. Snijder schrijft messcherp. Hij 

weet feilloos het ongemak en de schaamtes van 

een schooljongen weer te geven, zó dat je zelf als 

lezer dat ongemak ook voelt jeuken. Hij gebruikt 

vaak ingewikkelde constructies om het pijnlijker 

of humoristischer te maken: “12 inschikkelijke 

16-jarigen van beiderlei kunne”. Mooie verhalen 

uit het bestaan van de jongen komen voorbij en 

het geheim uit moeders leven blijkt inderdaad een 

geheel andere kijk op haar te geven. Ik vond het 

een intrigerend boek, waarin het voelt of je een nog 

niet ontdekte volksstam beschreven ziet waarbij 

allerlei emoties en gevoelens voorkomen die wij 

ook kennen. Een boek dat je lang zal bij blijven!

Fotowedstrijd foto: Sander de Heer
“In tegenstelling tot wat 

zijn naam doet vermoe-

den, is de ijsvogel in zijn 

tropisch gekleurde out-

fitje niet echt een  win-

tervaste vogel. Zodra 

de thermometer onder 

het nulpunt daalt, is het 

buffelen geblazen voor 

het ranke beestje. IJs-

vogels zijn in staat om 

in korte tijd veel jongen 

groot te brengen. Op 

die manier compense-

ren ze het verlies aan 

vogels gedurende kou-

de winters. Tot zelfs 

de helft van de popu-

latie haalt de lente niet. Zelfs in minder strenge 

winters is de ijsvogel wat mij betreft de ultieme 

doorzetter. Schouders d’r onder en even door-

bibberen tot de lente komt, dan gaan we daarna 

weer feestvieren! De ijsvogel zat op de spankabel 

van mijn woonboot.”
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De Vreelandse horeca zet alle zeilen bij om in 
deze coronatijd dat zij dicht zijn toch hun gasten 
te verwennen met lekker eten door diverse afhaal-
opties. Om de horeca een hart onder de riem te 
steken staan de komende drie Vroeger en Nu’s in 
het kader van de historie van de Vreelandse ho-
reca-monumenten. Deze maand: Mevr. Daalder.

Gaby Daalder begon eind 2019, samen met haar 

man Remko en chef-kok Jeffrey Koopmans, haar 

restaurant op Lindengracht 25. Dit pand was al de-

cennialang een café en sinds 2011 restaurant. Het 

is een 19de-eeuws gebouw, maar eerder stond hier 

een ander pand, want langs de Lindengracht stond 

in de 17de eeuw al bebouwing. Alleen de Diaconie-

huisjes zijn hier van overgebleven. 

Rond 1960 zat in het pand café Sport, gerund door 

Barend Maasakker. Hij verbouwde het café in 1954 

en de voorgevel in 1958. Rond 1970 is de voorge-

vel weer veranderd en werd de voordeur tussen 

de twee ramen vervangen door een raam. Op de 

oude foto, eind jaren ’60, is nog de oude situatie te 

zien. Na Maasakker nam Jan de Man het café over. 

Toen, en nog jarenlang, brachten ook de spelers 

van voetbalclub S.V. Sperwer, die op het vlakbij ge-

legen veld (het oude kasteelveld, nu Sperwerveld) 

speelden, graag hun ‘derde helft’ in het café door.  

Na het vertrek van Jan de Man werd het café over-

genomen door twee broers De Meester, maar die 

hielden het niet lang vol. Hierna werd het café 

gerund door Lies Koops met haar man. Na diens 

overlijden werd Lies geholpen door Chris Baar en 

ook tijdelijk door Cor Ledder. Hij startte in 1975 

als barkeeper van het café, dat hij omdoopte tot 

‘Taveerne De Vecht’. Cor was een fervent voetbal-

fan en had goede connecties in de voetbalwereld. 

Zo goed, dat in 1980 de kroeg na een verbouwing 

feestelijk heropend door de bekende Ajax-spelers 

Dick Schoenaker en Simon Tahamata. Decennia-

lang speelde Cor een belangrijke rol in Vreeland, 

ook als organisator van evenementen als jeugdcon-

tactavonden, een jaarlijkse braderie, de Vreelandse 

wielerronde en haringhappen op Koninginnedag. 

Door een afnemende gezondheid moest hij in 2011 

stoppen met zijn taveerne. Hij zou acht jaar later, in 

2019, overlijden.

Paul Zuidervaart nam in 2011 het café over. De ta-

veerne was nog echt een donkerbruine dorpskroeg, 

met een biljart en Perzische kleedjes op de tafel. 

Paul opende hier na een grondige restyling restau-

rant Lokaal Zuid. Na acht mooie jaren stopte hij en 

werd Gaby Daalder de nieuwe uitbaatster. Vanaf de 

eerste dag liep het storm in het sfeervolle restau-

rant Mevr. Daalder, waar heerlijk en origineel eten 

tegen redelijke prijzen werd geserveerd. De veelbe-

lovende start werd in de kiem gesmoord door de 

lockdown van de horeca in maart 2020. Razend-

snel werd een nieuw afhaalconcept ontwikkeld, 

wat ook een groot succes is. Maar qua inkomsten, 

sfeer en gezelligheid haalt dit het niet bij een open 

restaurant boordevol gezellige gasten. Hopen dat 

de horeca snel de deuren weer mag openen; aan de 

maatregelen om veilig te eten ligt het niet bij Mevr. 

Daalder, ook die zijn dik in orde. 

door Juliette Jonker Woensdag t/m zaterdag 

afhalen overheerlijke 

Indonesische gerechten

Zie onze Facebookpagina:

De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Vreeland Vroeger

De Vreelandse horeca – Mevr. Daalder

Marjolein Ophoff

Vreeland Vroeger en Nu

Recentelijk sfeervol gerenoveerd met behoud van 

originele details. Semi-detached, 88m2 met open 

keuken/woonkmr/houtkachel, 2 slaapkamers, 

2 badkamers. Omsloten 120m2 tuin/terras op het 

zuiden met privé zwembad en uitzicht op boomgaard. 

Gelegen in dorpje vlakbij Paderne, bekend als 

één van de mooiste dorpjes van Portugal. 

Vraagprijs € 275.000

info via email emely_sligting@hotmail.com

Landhuisje te koop in Algarve Portugal
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Fotowedstrijd Ray Lisman
“Sneeuwschuiven voor de bereikbaarheid van toele-

veranciers, naast een baan ook nog veel helpen in de 

winkel…. Geniaal, wat een mensen!”

“Anders was ik minder gefocust geweest op mijn 

studie”, noemt de Vreelandse Ruben Poelhekke 

(18) als voordeel van de lockdownperiodes in de 

NRC van 25 januari. Hij is een van de geïnterview-

den in een serie van de NRC waarin acht jongeren 

aan het woord komen die vorig jaar hun eindexa-

men hebben gehaald en nu eerstejaarsstudent zijn. 

Hoe gaat het met ze, waar hopen ze op en hoe hou-

den ze contact met hun vrienden in deze coronatijd 

vol restricties?

Nadelen zijn er genoeg voor jongeren, hun sociale 

leven is ingestort en teleurstelling volgt op teleur-

stelling. “Jongeren zijn inmiddels afgestompt”, al-

dus NRC-redacteur Carlijn Vis. Het zware voor de 

meeste jongeren is dat ze alle motivatie uit zichzelf 

moeten halen voor studie en sport. Rubens gebrek 

aan motivatie ligt deels in zijn karakter, meldt hij, 

maar is in coronatijd duidelijk erger geworden. 

Hij studeert technische bestuurskunde maar had 

eigenlijk gepland dit jaar naar Argentinië te gaan 

en bij een gastgezin te wonen. Een volgende teleur-

stelling had met zijn leeftijd te maken. Toen hij 18 

werd mocht hij niet meer voetballen, alleen onder 

de 18 werd teamsport toegestaan. Twee maanden 

lang bewoog hij nauwelijks, totdat de voetbalclub 

gelukkig voorstelde dat hij, omdat hij pas net 18 

was geworden, met de 17-jarigen mocht meetrai-

nen. Niet alleen op sportief, maar ook op sociaal 

gebied fijn, want er zijn weinig verzetjes voor de 

jeugd en weinig mogelijkheden voor contact met 

leeftijdgenoten. Voor Ruben valt dat mee. “Ik heb 

nu een vriendin. Haar zie ik veel, dat is heel fijn in 

deze tijd. Gezien de situatie heb ik dus best veel so-

ciaal contact.” 

Veel jongeren, ook Ruben, zijn gelaten geworden 

onder de situatie aldus de NRC. “Tijdens de eer-

ste persconferenties zaten we met het hele gezin 

voor de televisie. Nu volg ik de nieuwsberichten 

niet meer. Er verandert toch niets voor mij.” Waar 

hoopt Ruben op? “Zodra het weer kan wil ik naar 

Walibi met twee vrienden. Dat hebben we een tijd 

geleden gepland en het schuift steeds op.”

Als president-directeur van de NS komt onze 

dorpsgenote Marjan Rintel natuurlijk vaak in het 

nieuws. Deze keer halen wij haar aanwezigheid in 

De Telegraaf en de Gooi en Eemlander van 8 fe-

bruari aan vanwege de actualiteit met de sneeuw-

val, waardoor er dagenlang of geen of veel minder 

treinen reden. Over die sneeuwval ging het nog 

niet in dat interview, want de sneeuw moest nog 

vallen nadat zij geïnterviewd was. Wel over de 

CAO-deals die Marjan met de vakbonden moet 

sluiten, de bezuinigingen die ze moet doorvoe-

ren en de vernieuwingen en investeringen waar 

zij ook voor staat. Met de enorme verliezen die de 

NS dit jaar leed heeft ze daar een ware dobber aan, 

maar, zoals ze zelf zegt: “Ik sta graag in de mod-

der” en: “niemand gaat gedwongen de deur uit”.

Foto: De Telegraaf

  Inschrijven voor de koop 

van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

In de serie ‘Thuis bij de topkok’ zette de Telegraaf 

op zaterdag 6 februari het gezin van Wilco en 

Caroline Berends van de Nederlanden in de schijn-

werpers. Berends behoort tot die horeca-onderne-

mers met een positieve instelling. “We kunnen 

lessen trekken uit de lockdowns. Niet alleen is er 

meer aandacht voor het gezin en ruimte voor crea-

tiviteit, maar ook normalere werktijden”. De twee 

dochters Julia (17) en Elisa (15) volgen hun eigen 

pad en volgen voorlopig, volgens het artikel, hun 

ouders nog niet op. “Maar we kunnen ook nog wel 

even mee”, aldus een lachende Wilco en Caroline. 

Vreelanders in de pers:
Ruben Poelhekke

Vreelanders in de pers: De familie Berends

Foto: Aldo Alessie

Vreelanders in de pers:
Marjan Rintel


