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Van de redactie
‘TOEKOMSTMUZIEK’
Het is ‘s avonds nog altijd tamelijk stil in ons dorp. Stiller 

dan anders in ieder geval. Maar, horen we daar in de ver-

te niet voorzichtig aan weer wat toekomstmuziek onze 

kant op komen? Als de nieuwe fluistermuur aan de N201 

maar niet ook deze positieve geluiden tegenhoudt want 

deze whiswall werkt als een tierelier! Alle gekheid op 

een stokje, terwijl deuren van kapsalon Belleza gelukkig 

weer wijd openstaan brengen de berichten van Thea en 

het definitief sluiten van haar salon na 35 jaar het dorp 

ook in verdrietige stemming. Een mooi initiatief zorgde 

ervoor dat ‘onze’ Thea al vele hartverwarmende berich-

ten heeft ontvangen. Lees verderop hoe u haar alsnog een 

kaartje kunt sturen. En over stemming gesproken, laten 

we hopen dat we ook snel de loftrompet kunnen steken 

over het volgende kabinet. Verder laten we de familie 

Hazelhoff niet met stille trom vertrekken en hebben we 

weer veel meer interessante mensen mogen interviewen. 

Frederique Olland vertelt met ‘Hart en Ziel’ over haar 

kinder- en jongerenpraktijk en Willem van Beek over 

zijn maatwerkpakken in de rubriek ‘Bedrijvigheid’. In de 

interviews met Tom Vermeiden en Jippe van der Velden 

speelt weer hele andere toekomstmuziek, net zoals bij de 

‘Nieuwe buren’ Teun en Rutger en ‘Dorpsgenoot’ Marjo-

lein Bosman. De komende maand zal de toekomstmuziek 

nog even nagalmen in een interview met ‘De Muziekjuf’ 

Olga en maken we ons op voor het volgende seizoen met 

een ander fijn vooruitzicht waarin we iedereen ook weer 

uitdagen voor het perfecte plaatje: ‘Lekker Lente’!
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De winnaar van de maand van de fotowedstrijd 

‘Het perfecte Vreelandse plaatje’ heeft het thema 

van deze maand: Toekomstmuziek, heel letter-

lijk genomen. Inzendster Bea Hofsommer: “Deze 

foto is gemaakt bij het concert ‘Hout Klinkt’ van 

OrVeO (weliswaar de muziekvereniging die nu ge-

vestigd zit in Loenen en het concert was in Breu-

kelen, maar de leden komen voor een heel groot 

deel uit Vreeland!). Dit concert is het laatste con-

cert geweest vóór Corona. Op de foto zie je de vier 

meiden die voor het eerst een concert mee hebben 

gespeeld, trots! Zij zijn de toekomst van onze ver-

eniging. Maar op de foto zie je ook een concert, een 

volle ruimte met mensen die allemaal dicht bij el-

kaar zitten. Ik hoop dat we in de nabije toekomst 

weer zo dicht bij elkaar kunnen zitten!” Dat hopen 

wij allemaal Bea. Een mooie foto met een mooi ver-

haal, de winnaar van deze maand!

Het thema voor april is: “Lekker lente!”. 
Laat u inspireren en stuur uw lente-foto voor 12 

april naar info@vreelandbode.nl. 

Een groep van 32 bewoners van de Bergseweg en 

Vreelandseweg heeft een brandbrief naar de ge-

meente gestuurd over de sluiting van de brug. Ze 

willen dat de gemeente snel met een oplossing komt 

om de brug te openen zodat ze weer gewoon naar 

Vreeland kunnen zonder om te hoeven fietsen.

“De huidige situatie betekent dat wij, om naar ons ei-

gen dorp te gaan, nu een omweg moeten maken van 

minimaal 4 kilometer! Dit betekent dat wij nu gefor-

ceerd worden om ons te oriënteren op Nederhorst 

den Berg voor onze dagelijkse boodschappen en 

dergelijke in plaats van het ondersteunen van onze 

enige nog overgebleven, toch al kleine supermarkt 

in het dorp. Het betekent ook dat voor velen van ons 

onze dagelijkse wandeling naar Vreeland niet meer 

mogelijk is. Dit is extra schrijnend in deze tijd van 

lock-down nu we toch al bijna nergens meer naar 

toe kunnen.”   Lees verder op pagina 3.
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Bewoners willen oplossing brug Bergseweg

Slotzicht, Karel Kammeijer

Als je het zo ziet staan lijkt het op een tijdelijke 

vangrail en verwacht je er weinig van, maar het 

rijtje betonblokken langs de N201 lijkt een haast 

magisch effect te hebben. Nu de wal er een paar 

dagen staat is de overlast voor de mensen die 

erachter wonen flink verminderd. De Whiswall 

(vrij vertaald: fluistermuur) doet haar 

naam eer aan, omwonenden horen de 

weg nog wel, maar het geluid is ge-

dempt, zachter. “Vooralsnog is het een 

zeer positieve ervaring!”, “Het is veel 

rustiger!”, zo horen we van bewoners. 

En ook in en rond de school merken 

ze een groot verschil. Het is nog wel afwachten of 

het effect ook zo groot is als de wind draait, als het 

regent of als de motorrijders straks weer komen 

langs scheuren, maar vooralsnog is de geluidswal 

een grote verbetering voor de aanwonenden van 

de N201. Mooi is het helaas niet, maar toch willen 

de bewoners graag dat de wal langer wordt. 

Want het positieve effect legt ook direct een pro-

bleem bloot, de geluidswal loopt niet door langs 

alle huizen. De woningen die er niet achter liggen 

merken nu wel verschil maar hebben daar geen 

profijt van en dat is erg vervelend. Want het doel 

is natuurlijk dat de overlast voor iedereen ver-

mindert.  Bewoners willen daarom graag dat de 

wal verder wordt doorgetrokken of dat er gekeken 

wordt naar een andere oplossing. Daar 

gaat de Dorpsraad nu mee aan de slag. 

Laten we hopen dat iedereen straks kan 

meegenieten van de voordelen van de 

betonblokken!  

DeD wiinnaar van dde maandd vavann dde ffotow dedst irijdjd
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Winnaar ‘het perfecte Vreelandse plaatje’

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Geluidswal heeft effect

 De narcis trompettert het thema van volgende maand: Lekker lente!
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Colofon

Agenda
20 maart Potgrondverkoop, Kleizuwe 123, 

 van 09.00 tot 12.00 uur

25 maart Ophaaldag GFT-afval en papier/karton

27 maart  Potgrondverkoop, Kleizuwe 123, 

 van 09.00 tot 12.00 uur

28 maart Zomertijd

30 maart Ophaaldag PMD-afval

8 april Ophaaldag GFT-afval

17 april  Ophaaldag papier en karton

21 maart Ds. Rineke van Ginkel (40 dagentijd)

28 maart Fred Flantua, zomertijd, (40 dagentijd)

1 april Ds. Rineke van Ginkel (19.30 uur, 

 witte donderdag, Avondmaal)

2 april Ds. Rineke van Ginkel (19.30 uur)

4 april Ds. Rineke van Ginkel (eerste Paasdag)

11 april Ds. Klaas Vos

18 april Ardin van Mourik

25 april Ds. Richtsje Abma

De diensten beginnen om 10 uur en zijn online 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

Collegium Vocale Consonant uit Abcoude zoekt 

zangers. Het Collegium Vocale Consonant uit 

Abcoude heeft zoveel zin om te zingen! Als het zo-

ver is dat dit weer mag hebben we plek voor: bassen 

– tenoren – alten. Wil je meezingen? Bel voor meer 

informatie en om kennis te maken met het koor en 

de net aangestelde nieuwe dirigent met Henk Mos: 

06-44070551 of Hannie Boerema: 06-44667809.

Zangers gezocht
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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

Sinds 2004, dus nu voor de 17de keer, maken 

Peter Nagtegaal en Juliette Jonker de jaarlijkse 

puzzeltocht voor Koningsdag. Afgelopen dinsdag 

fietsten zij ter controle de route en maakten de fo-

to’s voor de zoekplaatjes tijdens de tocht. 

Dit keer wordt de tocht extra speciaal, want door 

de corona-omstandigheden is een ‘gewone’ Ko-

ningsdag nog niet mogelijk, dus deze aangeklede 

fiets/wandeltocht, die iedereen op zijn eigen tijd 

zou kunnen doen, is misschien wel het hoofdbe-

standdeel van deze dag.. 

Er is een fietstocht van 27 km. en een wandeltocht 

van 8 km. met onderweg diverse stoppunten. 

In de volgende Vreelandbode, die net voor Ko-

ningsdag uitkomt, lees je alle informatie.

Koningsdag puzzeltocht in de maak

Bewoners willen oplossing brug Bergseweg
Vervolg van pagina 1

Hoewel de bewoners geen standpunt willen inne-

men in het conflict dringen ze wel aan op actie van-

uit de gemeente. Ze vinden het onacceptabel hoe 

de gemeente omgaat met hun belangen en dat er 

nog steeds geen oplossing is voor de onveilige brug. 

Ze willen dat de gemeente de brug openstelt voor 

wandelaars door de hekken en betonblokken te ver-

schuiven. “Waar een wil is, is een weg”, zo sluiten de 

bewoners hun brief af. 

Naast de brief is er door een van de bewoners van de 

Bergseweg ook een verzoek gedaan via de wet open-

baarheid van bestuur. Daarmee hopen ze eindelijk 

antwoord te krijgen op de vraag wie nou verant-

woordelijk is voor deze situatie: de gemeente door 

Lieve mensen, 
Bijna 35 jaar geleden heb ik in het mooie 
Vreeland mijn kapsalon mogen openen. Na de 
sluiting van de winkel van Hellingwerf kreeg 
ik de kans om op deze plek mijn ‘Haarwinkel’ 
te openen. 
Met heel veel plezier kijk ik terug op al deze 
afgelopen jaren. Er zijn veel klanten die ik al 
vanaf de start knip. Maar ook zijn er veel nieu-
we klanten die in de loop van de jaren mijn 
deur hebben gevonden.  
Helaas is voor mij nu, om gezondheidsrede-
nen, hier een eind aan gekomen en moet ik 
mijn kappersschaar aan de wilgen hangen. De 
kapsalon op deze manier definitief te moeten 

sluiten betekent afscheid nemen van een stuk-
je levenswerk. Het doet mij pijn dat ik niet 
persoonlijk van u allen afscheid heb kunnen 
nemen. Mede door de gedwongen sluiting op 
15 december 2020 is mij dit niet gelukt. Hoe 
graag ik dit ook gewild had.
Ik wil alle mensen die mij in de afgelopen ja-
ren het vertrouwen hebben gegeven hun haar 
te doen, hartelijk bedanken. Ik kijk met veel 
plezier terug aan alle leuke, lieve, meelevende 
mensen die bij mij in de kappersstoel hebben 
gezeten. Ook uiteraard mijn dank aan Cobie, 
die ook al vele jaren naast mij heeft gestaan.

Lieve groeten,Thea Janissen

Lezers schrijven: 

Haarwinkel sluit haar deur

Ayurveda & Ontspanning Massage Praktijk 
Outspanning voor Body&Mind

0651736677 – Vreeland

Ayurvedamassage.vreeland@gmail.com

Foto: Gerhard Hof

een verkeerde vergunning te verlenen of de project-

ontwikkelaar die de brug niet volgens de regels heeft 

gebouwd.
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Jippe van der Velden
“Het gaat erg goed met mij”
Jippe (19)  komt net terug van een online inter-
view met Minister Van Engelshoven. Hij oogt 
monter en zijn eerste opmerking is dat het erg 
goed met hem gaat. Sinds enige maanden woont 
hij weer thuis bij zijn ouders, broer en zus in 
Vreeland. Zijn kamer in Utrecht begon met alle 
Corona-maatregelen wat saai te worden. Jippe: 
“Thuis is het gezellig, maar als de kroegen weer 
opengaan wil ik zo snel mogelijk terug naar een 
studentenkamer.”

Jippe zit op de School voor Journalistiek in 

Utrecht. Hij noemt zichzelf een exacte denker én 

tegelijkertijd een pragmaticus. Vijf jaar VWO en 

één jaar HAVO ziet hij als de perfecte combinatie. 

Liefst wordt hij straks documentairemaker, maar 

dan wel één die daarnaast regelmatig optreedt met 

zijn band ‘Geen Publiek’. Nu een toepasselijke 

naam, die straks hopelijk alleen maar herinnerin-

gen oproept aan de tijd dat ons land op slot zat. 

Jippe: “Gitaar spelen is een grote passie van mij. 

Eigenlijk was het mijn bedoeling naar het con-

servatorium te gaan, maar bij de audities is dat 

gestrand. Nu repeteren we met de band online. 

Het is even niet anders. We spelen covers, maar 

componeren inmiddels ook onze eigen muziek. 

Op de School voor Journalistiek zit ik ook op mijn 

plek. Ik ben een groot fan van Tim Hofman. Hij 

is een groot voorbeeld. Ik verdiep me graag in in-

teressante onderwerpen, verzamel alle mogelijke 

informatie en ga dan mijn netwerk raadplegen. 

Momenteel ben ik bezig met het blok audiovi-

sueel. Daaronder valt ook filmen, foto’s maken, 

monteren en regisseren.”

Genaaide generatie
Jippe heeft niets met termen als ‘verloren genera-

tie’. Hij heeft al het nodige meegemaakt. Eind au-

gustus kreeg hij namelijk een heftige hersenvlies-

ontsteking en was het kantje boord. Jippe: “Ik ben 

er na twee weken ziekenhuis goed vanaf gekomen. 

En dat is best bijzonder. Je hoort mij niet snel 

meer klagen. Hetzelfde geldt voor mijn vriendin 

Puck. Zij doet een opleiding tot verpleegkundige 

in Utrecht en heeft ook het nodige meegemaakt.” 

Dan lachend: “We zijn wel een genaaide generatie 

vanwege het leenstelsel.”

Bijbaantjes
Behalve studeren en muziek maken heeft Jippe 

ook nog een tweetal bijbaantjes. Zo werkt hij als 

chauffeur – in kostuum – voor Mobiliteitsdien-

sten. Wat hem opvalt is dat hij na 21.00 uur nog 

nooit is aangehouden. Hij vertelt: “Ik heb natuur-

lijk wel een werkgeversverklaring bij de hand, 

maar toch. Je ziet in de avond nog heel veel auto’s 

langs de weg. Verder werk ik ook bij Coolways 

Chilled Packaging Solutions in Nieuwersluis. Ik 

heb daar eerst in het magazijn gewerkt, maar ga 

nu kijken of ik kan helpen met de administratie.” 

Tot slot vragen we Jippe hoe hij de toekomst ziet. 

“Ik hoop dat we snel weer naar de kroeg kunnen. 

Persoonlijk vind ik dat nog belangrijker dan de 

scholen weer open, hoewel alleen maar online 

college krijgen best ‘K’ is. Ik heb veel respect voor 

middelbare scholieren die lange dagen achter hun 

laptop maken. Verder hoop ik snel mijn prope-

deuse te halen en lekker live op te treden met mijn 

band.”       C.L.

 “We zijn wel een genaaide generatie 

vanwege het leenstelsel.”

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Cursusproject Loenen heeft alle cursussen, 
workshops en rondleidingen voor de rest 

van het seizoen geannuleerd.

Wij hebben ons best gedaan alle deelnemers 
hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen.

We proberen de geannuleerde cursussen in het 
volgend seizoen weer in programma op te nemen.

Graag tot dan!

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Historisch festival vanwege Corona afgelast
Het geplande historisch festival Vreeland 21 & 22 

augustus a.s. is door de organisatie geannuleerd.

Het is met de huidige RIVM-richtlijnen onmo-

gelijk om een groot oldtimer evenement, wat het 

historisch festival Vreeland is, te organiseren en 

te handhaven.

“Op dit moment is het gewoon 

niet mogelijk de voorbereiden-

de werkzaamheden verder uit te 

voeren en het risico te lopen dat 

het festival tegen die tijd afgelast 

moet worden. Wij als bestuur 

willen dolgraag een volwaardig 

festival organiseren, maar dit is 

nu helaas, met de huidige maat-

regelen gewoon niet mogelijk”, 

aldus secretaris Tijmen Zelden-

rijk.  “Bovendien vindt het be-

stuur het ook maatschappelijk 

onverantwoord het festival dit 

jaar te organiseren. Onze hoop is dat we in augus-

tus 2022 weer een schitterend historisch festival 

kunnen organiseren. Ook de geplande onderde-

lenmarkt, die gepland stond op zondag 18 april, 

kan om bovenstaande redenen niet doorgaan.”
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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

Met de opening van een unieke, kleine heren-
kledingwinkel in Baambrugge volgt Willem van 
Beek zijn hart. Het is niet dat hij voor het eerst in 
herenmode gaat, want hij runde 26 jaar lang een 
grote herenmodezaak in Lelystad. Maar het is wel 
voor het eerst op deze kleinschalige, persoonlijke 
manier met het leveren van maatwerk en de ver-
koop van een paar kleine, kwalitatief hoogwaar-
dige merken. 

Willem vond het tijd voor wat nieuws, wat anders, 

in een gebied met mannen die houden van per-

soonlijke aandacht en met smaak. Zijn oog viel op 

een unieke plek voorin het pand bij Hendrikse Sto-

merijen in Baambrugge, voorheen een oude melk-

fabriek. “Ik bracht hier al jaren mijn pakken om te 

laten stomen en toen zag ik dit pand dat al 25 jaar 

leeg staat. En nu ik hier aan het klussen ben, heb ik 

het gevoel dat ik nooit meer wegga.” 

De ondernemer doet heel veel zelf. Hij stripte al-

les en heeft het pand helemaal opgeknapt. “Ik vind 

dat klussen heel fijn. Daarmee sluit ik echt iets af en 

bouw ik iets nieuws op. En tijdens het schilderen 

bedenk je ook weer nieuwe ideeën.” Zijn vriendin 

Christel (uit Vreeland!) adviseert vanuit haar eigen 

bedrijf bij de styling van deze bijzondere locatie. 

Maar ook zonder de hulp van vriend Carlo (Huls-

ken meubelmakerij) had hij deze klus nooit kun-

nen klaren. En zo wordt het steeds meer zijn plek. 

“Dit pand voelt voor mij als een maatjasje”, lacht 

Van Beek.

Toen Willem net van de middelbare school kwam 

heeft hij verschillende carrièrepaden doorlopen. 

Hij heeft een jaar geschilderd en hielp zo een 

vriend met het opzetten van zijn eigen schilders-

bedrijf. Vervolgens besloot hij een opleiding tot 

verpleegkundige te volgen en was hij ook nog een 

blauwe maandag kapper, maar uiteindelijk was het 

zijn oom Frank uit Amsterdam die hem een zet-

je in de goede richting gaf. Oom Frank deed veel 

met maatkleding en adviseerde de jonge Willem 

om de detailhandelsschool in Amsterdam te gaan 

doen. Daar leerde hij maten opnemen en patronen 

maken en vervolgens werkte hij bij diverse kleer-

makers op de Van Baerlestraat in Amsterdam. “Na 

mijn opleiding leerde ik veel van mijn leermeesters 

bij Oger, de Society Shop en Harbour Tailors. Maar 

mijn grootste leerschool was het bezoek aan ateliers 

in het buitenland, in de jaren 90.”

In de eerste week van april hoopt Willem zijn nieu-

we winkel, gelegen op een unieke plek tussen Jan 

Taminiau en de Lindenhof, te openen. “Ik wil hier 

maatwerk gaan bieden aan mannen die positief in 

het leven staan, want zo zit ik zelf ook in elkaar.” 

Heren kunnen bij Willem pakken en jasjes op maat 

laten maken en zelf de stof uitzoeken. Dat maat-

werk maakt Van Beek niet zelf, maar besteedt hij 

uit. Door zijn achtergrond weet hij precies bij wel-

ke leveranciers hij moet zijn en kan hij de kwaliteit 

goed beoordelen. Persoonlijke benadering en het 

leveren van een kwalitatief hoogstaand product dat 

op maat gesneden is zijn belangrijke speerpunten 

voor de ondernemer. “Geen man is symmetrisch, 

iedereen is anders qua bouw, type en wensen en 

daar wil ik op inspelen. Om goed te kunnen beoor-

delen wat bij een man past, vraag ik hem het hemd 

van het lijf en laat ik stofstalen zien en voelen. Het 

moet precies kloppen, want pas dan voel je je goed 

in je pak en als mens.” 

Naast maatwerk kan je bij Willem ook terecht voor 

casual wear en jeans van een paar kleine Italiaanse 

en Scandinavische merken, zoals Hansen & Jacob. 

Merken die wat hem betreft ook weer staan voor 

een man met stijl en klasse, een man die goed in 

zijn vel zit. Je kan bij de personal tailor gewoon 

binnenlopen of op afspraak langskomen, maar hij 

kan ook aan huis komen als een klant dat wil. “Alles 

voor die persoonlijke benadering, dat waar de klant 

zich goed bij voelt. We maken er een beleving van, 

met een kop koffie erbij of een glas wijn.”           A.F.

Bedrijvigheid
Personal Tailor

Willem van Beek: 
“ik vraag mijn klanten het hemd van het lijf”

 “Dit pand voelt voor mij 

als een maatjasje”

Een greep uit de stoffencollectie
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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 

Een stoere motor voor de deur, binnen een zee van 

ruimte met een betonnen vloer, schitterende hou-

ten keuken met kookeiland, sfeervolle lampen en 

slingers vol geboorte-felicitatiekaartjes boven de 

openslaande deuren naar de tuin, met daarin een 

twee meter diep, opgemetseld aquarium gevuld met 

koikarpers en een glazen wand – een buitenaquari-

um zeg maar. Het is wel duidelijk: hier wonen bij-

zondere mensen. Teun en Rutger kochten -na een 

jaar zoeken in de regio- in maart 2019 dit ‘huis van 

de heer Niessen’: gevonden op Funda, bekeken en 

meteen een bod uitgebracht. Bijzonder, want ze ken-

den Vreeland niet, op wat fietstochtjes na vroeger 

door het dorp toen Teun nog in Hilversum woon-

de. Toch was dit precies wat ze wilden: halverwege 

de twee werkplekken Amsterdam en Hilversum, 

buiten, en met alle ruimte voor hond Gijs om vrij 

los te lopen. Zij zagen meteen potentie in het wat 

verouderde hoekhuis en bedachten een L-vormige 

aanbouw waardoor niet alleen de kamer met woon-

keuken een stuk groter werd, maar ook een garage 

gecreëerd werd voor hun beider motoren. 

Een sprei met een verhaal
De reden voor de enorme hoeveelheid felicitatie-

kaartjes ligt lekker te slapen op de bank: hun doch-

ter Luisa, nu zes weken oud. Al snel na hun eerste 

kennismaking, nu vijf jaar geleden – het was liefde 

op het eerste gezicht, terwijl beiden totaal niet op 

zoek waren naar een partner - ontstond een kinder-

wens. Het toeval wilde dat een gezamenlijke vrien-

din al van jongsaf aan een kind zou willen dragen 

voor vrienden. Nu haar eigen gezin compleet was, 

was de timing perfect. Organisch, zonder lang en 

moeizaam traject met IVF, hormonen etc., was 

vriendin Eline meteen zwanger. De zwangerschap 

en bevalling verliepen al net zo soepel, en bij al-

les zijn Teun en Rutger nauw betrokken geweest. 

Zij mochten zelfs bij de bevalling zijn, ’s ochtends 

vroeg, en konden Luisa diezelfde avond mee naar 

huis nemen. Haar biologische moeder kolft mini-

maal drie maanden; om de paar dagen wordt de 

nieuwe voorraad moedermelk gehaald of gebracht 

en Luisa groeit hierop als kool. Heel bijzonder is de 

gehaakte sprei die over de rand van de box hangt, 

in de kleuren van de regenboog, echt een opvallend 

mooi stuk handwerk. “Luisa’s biologische moeder 

heeft hier negen maanden aan gewerkt, om te ge-

ven als zij geboren zou zijn. De sprei is dus gemaakt 

gedurende de hele periode dat Luisa ontwikkeld is”, 

aldus Rutger. Wat een bijzondere geste en een ver-

haal om kippenvel van te krijgen.

In de medisch-verplegende hoek
Teun komt uit Hilversum en was werkzaam als 

technicus in theaters. Als kind wilde hij altijd dokter 

worden, maar die droom was niet uitgekomen. Op 

zijn 33ste gooide hij alsnog het roer om en ging de 

medische kant op. Als radiodiagnostisch laborant 

in het AMC maakt hij MRI’s en is zodoende werk-

zaam op verschillende afdelingen, van de operatie-

kamer tot de eerste hulp of trauma afdeling. Ook 

het contact met de patiënten maakt het werk boei-

end en gevarieerd, want vaak zijn mensen angstig 

en zenuwachtig, niet alleen om in zo’n krappe, la-

waaierige MRI-machine te moeten liggen maar ook 

vaak voor de uitslag. Teun stelt ze gerust en biedt 

een luisterend oor. 

Ook Rutger werkt in de medisch-verplegende hoek, 

al combineert hij dit met managementtaken in 

zijn functie als locatiemanager van het particulie-

re verpleegtehuis Koetshuys Erica aan de Albertus 

Perkstraat in Hilversum. Hier wonen 19 mensen in 

een prachtige 19de-eeuwse villa met dagbesteding 

en een eigen kok, een mooie plek om Rutgers vele 

talenten aan te spreken. 

Een warme deken
De verbouwing, hun werk en Luisa slokten en 

slokken bijna al hun tijd op, maar Rutger en Teun 

zijn toch lid geworden van de moestuinvereniging 

en hebben een lapje grond kunnen huren aan de 

Singel, vlakbij hun huis. Ontzettend gezellig ook 

om mensen te leren kennen, want door de corona 

waren er weinig gelegenheden om mede dorpsbe-

woners te ontmoeten. Dat de sfeer in Vreeland goed 

is wisten ze onder andere al van de kerstmarkt in 

2019, toen ze hier net een paar dagen echt woonden, 

maar merkten ze ook bij de komst van Luisa. “We 

kregen kaartjes en kraamcadeautjes, zelfs van men-

sen uit de buurt die we niet eens kenden. Het voelde 

echt als een warme deken”. 

Zodra Luisa wat groter is hebben de heren er zin in 

om hun steentje bij te dragen aan het dorpse leven. 

En met hun enthousiasme, sportiviteit en creativi-

teit komt dat vast helemaal goed!

J.J.

Nieuwe buren 

Rutger, Teun en Luisa van de Beek

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Rutger, Teun en Luisa van de Beek
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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

Op een lommerrijke plek aan de Linden-
gracht huist sinds 2013 kinder- en jonge-
renpraktijk ‘Bij Frederique’. Jongeren tus-
sen de 5 en 20 jaar, die even of langer niet 
goed in het vel zitten, komen hier letterlijk 
bij Frederique thuis. Een plek waar veel 
mag en weinig moet. 

Frederique Olland (54) heeft haar levensmand rijke-

lijk gevuld met uiteenlopende studies en ervaringen. 

Van daaruit heeft zij een speelse en doeltreffende 

werkwijze ontwikkeld waarbij inmiddels vele kinde-

ren en ouders baat hebben. Het ‘simpele’ uitgangs-

punt dat -ieder kind uniek is- vormt de basis van 

waaruit Frederique haar praktijk heeft opgezet. ‘Bij 

Frederique’ geen standaardoplossingen omdat er 

ook geen standaard kinderen bestaan. 

De zorg om het welzijn van de Nederlandse scholie-

ren wordt de laatste tijd breed in de pers uitgeme-

ten. Jeugdzorg, hulpinstanties en politiek rollebollen 

over elkaar heen hoe  de zorg efficiënter en verbeterd 

moet worden. Frederique kent deze problematiek 

uiteraard, maar vindt het een voordeel dat zowel ou-

ders als kinderen tegenwoordig veel opener zijn over 

het feit dat ze vastlopen. In plaats van de ouderwetse 

taboesfeer waarbij problemen worden weggepoetst, 

wordt nu sneller om (professionele) hulp gevraagd. 

”Ik merk dit zowel in mijn praktijk als bij De Kin-

dertelefoon waar ik als vrijwilliger werk. Op beide 

werkplekken neemt het aantal hulpvragen toe maar 

bij tijdig handelen kunnen problemen ook sneller 

worden opgelost en is verwijzing naar zwaardere 

hulp minder vaak nodig,” aldus Frederique. “Soms 

is het al voldoende om je hart te luchten bij iemand 

die zonder oordeel luistert. Dan blijken de proble-

men vaak helemaal niet meer zo groot.”

Na afronding van haar studie in de Communicatie-

wetenschappen (UvA) heeft Frederique jarenlang 

in de ‘snelle’ mediawereld gewerkt. “Een heerlijke 

tijd die ik nooit had willen missen. Maar ook zo vol 

deadlines en met een dynamiek waarvan ik uitein-

delijk voelde dat ik dat niet de rest van mijn werk-

zame leven wilde blijven doen.” Zo’n tien jaar gele-

den gooide ze daarom het roer om. Die kennis en 

ervaring uit de mediawereld zijn overigens goed te 

gebruiken in haar praktijk want mediagebruik van 

kinderen is een vast onderdeel van de oudergesprek-

ken. “Kinderen van deze tijd zitten veel uren op (so-

ciale) media. Dat is niet per se slecht, zelfs leerzaam. 

Maar fysieke en sociale talenten ontdek je nergens 

beter dan tijdens het (buiten-) spelen”. Wie wordt er 

nou niet blij als je huttenbouwende kinderen ziet, of 

meiden op de pony’s van boer Beukeboom? Naast 

een HBO Bachelor Pedagogiek heeft Frederique een 

post-HBO opleiding voor kindertherapie gevolgd. 

“Ik communiceer zoveel mogelijk in de taal van het 

kind. Dat is niet altijd met woorden. Vooral jonge 

kinderen vertellen veel via spel en tekeningen. Zo 

leer ik de problemen kennen. Vervolgens kan ik het 

kind weer op weg helpen en de ouders tools geven 

om het uiteindelijk zelf over te nemen.” Frederique 

kan overigens zelf net zoveel 

genieten van de hypere wereld 

waarin wij leven als van de rust 

en mystiek van de natuur. “In 

dit werk komt alles samen en 

heb ik echt mijn ware passie ge-

vonden.”

“Maar ik denk dat ik ook na 

mijn 65e dit werk met ouders en 

kinderen blijf doen. Het is mijn 

passie, dus daar stop ik niet zo 

maar mee. Het is heel bijzonder 

om een tijdje mee te kijken door 

de ogen van de kinderen en ze 

te steunen op hun weg naar vol-

wassenheid. Wijsheid komt met 

de jaren, toch? “

P.v.d.H.

 “Soms hoor je mensen zeggen dat 

na hun pensioen de tijd komt waarin 

ze de leuke dingen gaan doen”

“Ieder kind is uniek, dat maakt 

mijn werk zo interessant”

“In een ontspannen sfeer ontstaat 

er vertrouwen en veiligheid. En dan 

pas kunnen we echt aan het werk” 

“Soms is het al voldoende om je hart 

te luchten bij iemand die zonder 

oordeel luistert”

“In dit werk komt alles samen”

Met Hart en Ziel
Frederique Olland van 
kinder- en jongeren 
praktijk ‘Bij Frederique’
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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

Kidsredactie
Jullie zijn nu alweer een dikke maand naar school! 

Zijn jullie daar blij mee of vonden jullie het thuis-

onderwijs stiekem ook wel fijn? Na de sneeuw- en 

ijspret van vorige maand kregen jullie voorjaars-

vakantie. En wat voor voorjaarsvakantie, mis-

schien hebben jullie wel zonder jas buiten kunnen 

spelen!? Daarna was het weer tijd voor school en 

nieuwe dingen leren. Zoals het thema “het mense-

lijke lichaam” waar onder andere groep 3 en 4 aan 

heeft gewerkt. 

Organen in je lijf van groep 3
Maud, Maxim, Alexander, Romée, Doris, Kalle, 

Tahnee, Niene, Sarah, Noa, Lotus, Felix, Jana, 

Sanne, Steyn, Finn en Pom uit groep 3 hebben een 

overtrek gemaakt van hun eigen lichaam en daar 

hun organen in getekend.  Wisten jullie waar je 

hersenen, longen, hart, maag en darmen zitten?

menselijke liggaam
met LOS hebben we het gehad over het menselijke 

liggaam. we hebben met groep3 los gedaan in de 

groote hal. het toneelstukje wert gespeelt door juf 

moniek en onse juf mirjam. 

we begonnen met de buitenkant van je liggaam. 

we keeken wat het verschil tussen juf mirjam en 

juf moniek was. de dik en dunheit van juf moniek 

en juf mirjam was anders. 

Sanne, Finn, Steyn en Pom

Doris, Kalle, Tahnee en Niene

Maud, Maxim, Alexander en Romee

Sarah, Noa, Lotus, Felix en Jana
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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 maan-

dag 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 weer open!!

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

Het skelet van groep 4
Luther, Teun, Omar, Fien, Nine, Betty Sue, Grace, 

Anna, Renske, Annetje, Jesse, Evie, Taeke, Luc, Jill 

en Diek uit groep 4 hebben hun eigen skelet nage-

maakt! Herken jij wie wie is?

Het menselijk lichaam
wij waren in de hal Los aan het doen over het 

menselijk lichaam. juf Mirjam en juf Moniqe die 

gingen vertellen over wat in je lichaam zit. in je 

hoofd zitten je hersenen. 

je hersenen sturen opdrachten naar je hele li-

chaam. je hebt ook longen je hebt er twee van. 

die zorgen er voor dat je kunt ademen. vlak bij 

je longen licht je hart daar heb je er één van en 

daarom moet je er zuinig  mee zijn. je hebt ook 

een maag. eerst gaat je eten daar naartoe en dan 

naar je darmen.  je lichaam haalt er  goede stofjes 

uit. de rest van je eten poep je uit. 

in de klas hebben we skeletten gemaakt. eerst 

moesten we het hoofd op een wit papier maken 

en uitknippen en daarna moesten we met watten-

stokjes het lichaam maken. we moesten ribben 

maken. en we moesten bottenbenen maken. dit 

was een super leuke crea les.

we hebben veel geleert 

groetjes Fien en Anna, groep 4 

Taeke, Luc, Jill en Diek

Luther, Teun, Omar en Fien

Nine, Bettysue, Grace en Anna

Renske, Annetje, Jesse en Evie

we hebben ook gepraat oover het verscheel tussen 

manen lijfen en vrouwenlijfen. 

we hebben ook geleert wat zintuigen zijn. Je hebt 

zien en horen en proeven en ruiken en voelen. 

daarna hadden we het  oover de binnenkant van je 

lijf .je hebt longen en darmen en hersenen en een 

maag en nog vil meer. dit was ons verhaal. 

groetjes Renske en Annetje, groep 4
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

We interviewen Marjolein Bosman in de voor-
jaarsvakantie. Voor de gelegenheid heeft ze heer-
lijke zelfgebakken walnootkoekjes meegenomen. 
Als vanouds organiseert Marjolein ook dit jaar 
weer voor de Vreelandse kinderen een beeldhouw-
cursus. Ze vertelt: “Morgen komen vijf kinderen 
naar mijn atelier. Het gaat allemaal heel veilig op 
afstand. En ik draag natuurlijk een mondkapje.”

Veel Vreelanders kennen Marjolein ook van de pi-

ano- en blokfluitlessen in haar gezellige huis aan de 

Boterweg 38. Deze lessen heeft ze vorig 

jaar een tijdje online gegeven via sky-

pe. Ze vertelt: “Dat was heel leuk, maar 

inmiddels geef ik weer thuis les. Ik kan 

genoeg afstand van de leerling houden. 

Als de kinderen na de les weer zingend 

de deur uitgaan ben ik superblij. Ik 

heb overigens weer ruimte voor pak-

weg vier leerlingen. Alle leeftijden zijn 

welkom.” Dan lachend: “Van 5 tot 80 

jaar.” Marjolein zat in haar jonge jaren 

op het Conservatorium in Amsterdam 

en kreeg onder andere blokfluitles van 

Kees Otten en Frans Brüggen.  

Wie meer informatie wil over de mu-

zieklessen kan een mailtje sturen naar 

corbos@caiway.nl of gewoon even bij 

Marjolein langsgaan.

Lekker op het terras
Marjolein laat zich vast en zeker vacci-

neren. “Qua leeftijd behoor ik tot de ri-

sicogroep. Ik denk dat ik me na een prik veel vrijer 

voel. Mijn enige uitje nu is de wandeling met mijn 

hond Sunshine en een ritje naar de supermarkt.” 

Marjolein verheugt zich op een open samenleving, 

liefst deze zomer al. “Wat ik in deze periode het 

meest mis, is de arm om elkaar heen, de kusjes en 

de knuffels. Gezellig met elkaar eten en borrelen op 

het terras van de golfclub. We doen het nu na een 

rondje golfen maar met een coffee to go.” De koek-

jes die Marjolein heeft meegenomen zijn verrukke-

lijk. Ze wil graag het recept met ons delen. 

Marjolein Bosman (70)
“Ik heb weer ruimte voor leerlingen”

door Connie Lohuis

Tax      Bird
Fiscaal Advies  

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

Compliance   

Accounting

•

•

Covid-19 gaat al een jaar rond. Geestelijke gezond-

heidsproblemen in verband met beperkingen, soci-

ale afstanden en de pandemie zijn bijzonder moei-

lijk voor degenen met depressie en andere mentale 

stoornissen. De “crisistelefoon” (de luistertelefoon) 

heeft een meldpunt 24 uur per dag: tel 0900-0767.

Crisistelefoon 24 uur per dag beschikbaar

In de tweede week van maart was de collecte van 

Jantje Beton. Naast online collectebussen van 

dorpsgenoten gingen Daan (11) en Thom (9) langs 

de deuren. “Wij vinden het heerlijk om buiten te 

spelen. Dat gunnen we alle kinderen in Nederland. 

Daarom doen we mee aan de Jantje Beton collecte. 

Dan kan Jantje Beton coole speelplekken mogelijk 

maken in heel Nederland. En omdat onze scou-

tinggroep Athabascan de helft van het opgehaal-

de geld zelf mag houden, 

kunnen we nog toffere 

opkomsten organiseren.” 

Help je mee?
Doneer dan aan de online 

collectebus. Dat kan nog 

tot en met 31 maart. 

jantjebeton.digicollect.nl/

daan-thom-hoppenbrouwers.

Jantje Beton collecte in Vreeland

Jana aait de pas geboren lammetjes aan de Spoorlaan. 
Toekomstmuziek voor de lente!

250 gr. gepelde walnoten

65 gr. suiker

1 ei

Zakje vanillesuiker

Beetje citroenrasp

Snufje kaneel

Poedersuiker om 

te bestrooien.

Maal de walnoten ter grootte van een rijstkorrel, 

hou 20 halve walnoten apart. Meng alles door el-

kaar behalve de poedersuiker. Maak van het deeg 

met twee lepels balletjes en druk deze vervolgens 

plat. Bestrooi de koekjes met poedersuiker en druk 

een halve walnoot in het midden. De heteluchtoven 

heb je inmiddels al opgewarmd tot 160 graden. De 

koekjes moeten circa 10 en 15 minuten bakken.

Recept voor ca. 20 walnotenkoekjes:
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Vreelanders in de pers
Eigen Vreelandbode 
voor jarige Reinko
Reinko Abels werd op 20 februari jl. 70 jaar. Omdat 

deze actieve man zich enorm inzet voor Vreeland, staat 

hij regelmatig in de Vreelandbode vermeld. Zijn kinde-

ren hebben daarom zijn eigen Vreelandbode gemaakt, 

een vrijwel exacte kopie van de normale Vreelandbo-

de, maar dan helemaal op de persoon geschreven, met 

bijdragen van familie en vrienden. In verschillende 

‘vaste’ rubrieken kwamen veel aspecten, herinneringen 

en anekdotes van Reinko’s leven naar voren. Het blad 

is gevuld met de mooiste foto’s en artikelen over zijn 

leven, hobby’s, karakter en vriendschappen. Wat een 

dierbare en onvergetelijke herinnering aan deze bijzon-

dere verjaardag!

Sinds 15 maart 2021 rijden de buurtbussen van Syntus 

Utrecht weer, zo ook lijn 522 en 526 tussen Weesp en 

Vreeland en Uithoorn en Breukelen. In verband met 

de coronapandemie moest de dienstregeling van deze 

buurtbussen worden gestaakt, waarna op een deel van 

de route grote bussen zijn ingezet. 

Op advies van onder andere het onderzoeksinstituut 

TNO zijn ook alle kleinere (buurt)bussen volledig 

coronaproof ingericht met een ‘kuchscherm’ voor de 

chauffeur, extra ventilatie en een actief luchtfilter. De 

stoel achter de chauffeur is niet in gebruik en er staat 

desinfecterende handgel klaar bij binnenkomst.  

De gebruikelijke bushalte bij het Dorpshuis is nu 

dus weer in gebruik. Reizigers plannen hun reis via 

syntusutrecht.nl en 9292ov.nl.

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie en dorpsagenda, 
kijk op:

Terwijl heel Nederland in de ban is van de Co-
vid-vaccinatiecijfers die maar niet hard genoeg 
omhoog gaan, staat Tom Vermeiden midden in 
zijn kantoor met een plastic injectiespuitje in 
zijn hand. “Kijk,” zegt hij, “gewoon een simpel 
spuitje.” 

Ondertussen steekt hij het apparaatje in het uit-

einde van een ruim veertig centimeter lange 

smalle plastic buis – de “naald” – en legt hij uit 

hoe dat gaat, een embryo plaatsen in een vrouw. 

Het spuitje wordt gebruikt om lucht in de naald 

te brengen, waardoor het embryo in beweging 

komt. Het lijkt wellicht een wat wonderlijke scè-

ne voor een dinsdagochtend in een kantoorpand 

aan de Bergseweg. Maar voor Tom Vermeiden is 

aan deze verhandeling weinig vreemds. Medische 

producten voor IVF-behandelingen – want daar 

gaat zijn verhaal over – zijn voor Tom zijn core 

business. Het spuitje en de naald zijn onderdeel 

van de tray die Toms bedrijf BIRR produceert 

voor eicelpuncties. 

En ook al onderneemt hij in een veld dat voort-

durend in ontwikkeling is en grote potentie heeft 

om te groeien, net als veel andere ondernemers 

heeft hij last van de gevolgen van de coronacrisis. 

Niet door gebrek aan vraag, maar door haperende 

aanvoerlijnen. “Deze injectiespuitjes zijn nu ge-

woon niet meer te leveren door alle vaccinaties. 

Een paar weken geleden bestelde ik er nog hon-

derdduizend. Ze zouden eind deze week komen. 

Maar nu kreeg ik ineens te horen dat ze pas eind 

september worden geleverd. Dus zijn we nu als de 

wiedeweerga zelf zo’n spuitje aan het maken.” 

Toms vader stond als embryoloog aan de wieg van 

de IVF-technologie in Nederland. Begin jaren ze-

ventig promoveerde hij op eicelrijping bij de rat. 

Vijf jaar later werd in Engeland de eerste IVF-ba-

by geboren en weer een paar jaar later zette Toms 

vader een IVF-kliniek op binnen het VU Medisch 

Centrum in Amsterdam. In diezelfde tijd start-

te Vermeiden senior een bedrijf dat producten 

voor de IVF-markt produceerde. Naalden, pot-

jes, spuitjes. Tom ging daar als student werken. 

Initieel in de productie, maar zijn taken werden 

steeds uitgebreider. Nadat hij op 25-jarige leeftijd 

een niet succesvolle poging deed om een van de 

investeerders in het bedrijf uit te kopen, besloot 

hij voor zichzelf te beginnen. “Zo ben ik eigenlijk 

begonnen. Mijn netwerk en kennis zitten heel erg 

in die hoek.” 

Het is een hoek die hij ook wel “een niche in een 

niche” noemt. IVF-producten zijn al een niche, 

maar de producten die Toms bedrijf BIRR maakt 

en wereldwijd verkoopt, zijn uniek in de markt 

vanwege hun hoge kwaliteit. Tom laat een plas-

tic potje met een oranje dop zien en vertelt dat 

dit de enige spermapot op de markt is die dus de 

juiste CE-markering heeft. “Het ziet eruit als een 

gewoon plastic potje, maar alle plastic wear die 

wij produceren voldoen aan de Europese eisen 

en zijn niet toxisch.” Belangrijk voor behoud van 

kwaliteit van de inhoud. En tegelijkertijd lichte-

lijk verontrustend dat dit kennelijk niet geldt voor 

andere producenten die in deze markt opereren. 

Juist vanwege de hoge kwaliteitseisen waar alle 

producten van BIRR aan moeten voldoen en ook 

door gedoe met leveringstermijnen en hoge logis-

tieke kosten produceert BIRR het hele assortiment 

aan plastic wear en trays in Europa. Tom: “Op 

dit moment zitten we nog op vijf locaties, maar 

mijn plan voor de toekomst is één grote fabriek 

waar al onze producten worden gemaakt. Met een 

paar goede operators en robots is het mogelijk om 

dat kosteneffectief te doen.” Het lijkt een nieuwe 

trend. Waar ondernemers en multinationals hun 

productielijnen enige decennia geleden nog naar 

lagelonenlanden begonnen te verplaatsen, zien 

steeds meer bedrijven juist de voordelen van loka-

le productie. Tom grijnst bij de vraag wat zijn toe-

komstdroom is: “World domination,” antwoordt 

hij lachend. Maar dan serieus. “Het zou toch mooi 

zijn als alle eicelpuncties in de wereld gedaan zou-

den worden via een tray uit Vreeland.”           C.W. 

“Het ziet eruit als een gewoon plastic 

potje, maar alle plastic wear die wij 

produceren voldoen aan de Europese 

eisen en zijn niet toxisch.”

Tom Vermeiden van BIRR

Toekomstmuziek? 
Alle eicelpuncties via 
een tray uit Vreeland…..?

Buurtbussen weer de weg op

Potgrond/tuingrond actie
Net als andere jaren wil de Protestantse Gemeente 

Vreeland u weer op twee zaterdagen in de gelegen-

heid stellen om potgrond en bemeste tuingrond te 

kopen. Dit is op 20 maart en 27 maart van 09.00 

tot 12.00 uur bij de familie Van der Paauw, Klei-

zuwe 123 in Vreeland. Deze uitstekende potgrond 

zit in zakken van 40 liter en kost € 4,00 per zak, de 

bemeste tuingrond zit in zakken van 40 liter en 

kost € 2,50 per zak. 

De opbrengsten dienen ter financiering van nieu-

we motoren en ledverlichting voor de torenklok 

van de Grote Kerk Vreeland. U kunt bij afhalen 

gewoon (gepast) contant betalen of bij afhalen 

sturen wij u een “Tikkie”.

Als gevolg van Corona maatregelen zal er dit jaar 

helaas geen plantenmarkt georganiseerd worden. 

Namens de plantenmarkt commissie,

Lieke Berger
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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

Vreelanders positief over sporttoestellen in 
de buitenlucht

De weken voor Pasen, ge-

rekend vanaf Aswoensdag, 

heten in kerkelijk jargon de 

Veertigdagentijd. Deze veer-

tig dagen voor Pasen zijn 

vanouds dagen van inkeer 

en verstilling. Een tijd om stil 

te staan bij hoe je eigenlijk in 

het leven staat, wat de kern 

van het leven is, wat er echt toe doet. 

Daarom vasten veel gelovigen ook in deze weken, bij-

voorbeeld door geen alcohol te drinken, geen social 

media te gebruiken, of geen vlees te eten. Anderen 

richten zich juist op het aanwennen van nieuwe ge-

woonten in deze tijd. Bijvoorbeeld elke dag wande-

len, of dagelijks mediteren. Dit alles vanuit de over-

tuiging dat je focus hierdoor scherper wordt en van 

bijzaken naar hoofdzaken gaat. Het klinkt voorna-

melijk ik-gericht, maar er zit iets in van de gedachte 

‘verander de wereld, begin bij jezelf’. Want als je zelf 

wordt bepaald bij wat er echt toe doet in het leven, 

kan dat je niet onbewogen laten – letterlijk. 

Toen begin deze maand cabaretier, kunstenaar en 

liedjesschrijver Jeroen van Merwijk overleed aan de 

gevolgen van darmkanker, moest ik denken aan één 

van zijn liedjes: ‘Als na mijn dood’. Hij zingt daarin:

Als Nederland zegt: kom maar binnen, want er is plek zat

wees gerust, je hebt als vluchteling het ergste gehad

Als er hartstochtelijk gezoend gaat worden op het zebrapad

Dan heeft m’n leven zin gehad

De wereld moet verbeterd worden en iemand moet ’t doen

En ’t is altijd weer dezelfde, ’t is altijd weer Jeroen

Ik ben de strijder voor gerechtigheid, voor liefde en fatsoen

Ik kan nog steeds niet weggaan want er is nog veel te doen

Het lied ontroert me. De wereld moet verbeterd, 

en dat lijkt vaak (meestal) op dweilen met de kraan 

open, of vechten tegen de bierkaai. Ook lijkt het 

steeds moeilijker te worden om gezamenlijke prio-

riteiten te hebben, het eens te worden over wat er 

dan belangrijk is in het leven. Iets met 37 (!) politieke 

partijen…. Zelfs als we denken dezelfde waarden te 

hebben, lijken die toch - als het puntje bij het paaltje 

komt - anders geïnterpreteerd te worden.  

Toch maar blijven geloven dat het iets makkelijker 

wordt als je begint bij jezelf en dat wat jou in bewe-

ging zet. Volgens mij kom je er dan ook snel genoeg 

achter dat je niet alleen staat. 

Iemand moet ’t doen
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

“In de vorige editie van de Vreeland-

bode heeft Corine Winnik laten we-

ten dat we nieuwsgierig zijn naar de 

mening van de Vreelanders met be-

trekking tot het plaatsen van sport-

toestellen in het dorp. Daar zijn 

heel wat reacties opgekomen, dank 

daarvoor. Inmiddels zijn er alweer 

nieuwe stappen ondernomen. Zo 

wordt er al meer duidelijk over een 

mogelijke locatie”, aldus Frederi-

que Gathier. 

Er wordt nu eerst uitgezocht of er bezwaren zijn 

en wat er nodig is voor de Vreelanders om de 

toestellen actief te (blijven) gebruiken. Mede om 

die reden is Frederike Gathier aangesloten bij de 

groep. Frederike: “Toen ik werd benaderd om deel 

te nemen, twijfelde ik geen moment. Zelf sport 

ik actief in het dorp, ik word dan vaak benaderd 

door dorpsgenoten of ze ‘mee mogen doen’ en of 

ik tips en adviezen heb. Ik hoor vaak dat mensen 

graag buiten bewegen en het liefst dichtbij huis, 

maar dat ze niet weten hoe.” 

Bewegen voor jong en oud belangrijk
Frederike is docent op de Academie Lichamelij-

ke Opvoeding in Amsterdam. Ze 

leidt studenten op tot eerstegraads 

beweegdocenten en heeft een dui-

delijke visie over bewegen. “Bewe-

gen is belangrijk voor iedereen, 

van jong tot oud. Het draagt bij 

aan een gevoel van welbevinden. 

Zeker in deze tijden is dat essen-

tieel.” Om bewegen te stimuleren, 

zegt ze, moet het zichtbaar zijn. 

“Op dit moment lijkt het te stop-

pen als je niet meer in de speeltuin 

‘past’, daarna moet je het zelf maar 

uitzoeken. Terwijl het zo mooi is als iedereen kan 

blijven bewegen. Het zorgt voor verbinding, ple-

zier en uitdaging.” Frederique hoopt dan ook dat 

het plan om sporttoestellen in het dorp te plaat-

sen, breed gedragen wordt en gerealiseerd zal 

worden. Corine Winnik, Joke Stapper, Vincent 

Stapper en Frederike zijn nog steeds nieuwsgierig 

naar wat uw mening is, hoe en of je de toestellen 

zou willen gebruiken en of er eventueel bezwaren 

zijn. Reacties kunnen gestuurd worden naar Fre-

derike Gathier frgathier@live.nl.

Er zijn tientallen opties wat betreft sporttoestellen in 

de buitenlucht, hier een van de vele voorbeelden in een 

andere plaats dan Vreeland.
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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

In het gezellige huis van Evert en Suzanne kun 
je nog goed zien dat dit oorspronkelijk uit twee 
huizen bestaat. Er zitten niveauverschillen op de 
begane grond en de eerste etage, wat het knus en 
spannend maakt. Deels is het al leeg, de ingepakte 
dozen staan klaar voor de verhuizing. Evert ver-
telt dat het nog wel een klus is om uit te zoeken 
wat naar de opslag gaat en wat naar hun tijdelijke 
huis. Daarover zo meer. 

Evert (57) en Suzanne (56) kennen elkaar van de 

Hogere Hotelschool Den Haag. Na een aantal jaar 

in de stad wilden ze iets anders. Evert werkte des-

tijds in Kootwijkerbroek, dus zochten ze iets meer 

in de buurt. Ze kenden Bert en Wineke (zie vorige 

Vreelandbode) van de opleiding en die hadden net 

verhuisplannen: hun huis op Duinkerken 6 kwam 

vrij. De keus voor het huis en voor Vreeland was 

toen snel gemaakt. Jasmijn werd daar in 2000 ge-

boren. Een jaar later hebben ze van woning geruild 

met “opa Stapper” die op nummer 10 woonde. De 

schuur, waar voorheen de melkwinkel van Stapper 

was, kon hij tot zijn overlijden blijven gebruiken 

voor zijn duiven. In 2002 werd Marnix geboren. 

Suzanne: “Vreeland is een heerlijk dorp als de kin-

deren klein zijn! De school dichtbij en je leert mak-

kelijk mensen kennen.” Later konden ze nummer 

8, het voorhuis, erbij kopen, en na de verbouwing 

ontstond een heerlijk ruim huis. 

Inmiddels hebben de kinderen eindexamen ge-

daan, Jasmijn op het Comenius en Marnix op het 

Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Jasmijn 

is daarna pedagogische wetenschappen in Leiden 

gaan studeren. Het was niet makkelijk daar een 

kamer te vinden, dus woonde ze in Den Haag. In-

middels heeft ze haar studie vervolgd in Utrecht en 

woont ze weer in Vreeland. Marnix heeft een tus-

senjaar gedaan: eerst in Spanje om de taal te leren, 

daarna was hij skileraar in Oostenrijk. Helaas ging 

de reis door Zuid-Amerika die hij gepland had niet 

door wegens de corona-pandemie. Afgelopen sep-

tember is hij begonnen met econometrie in Am-

sterdam, waar hij nu woont met drie vrienden, die 

hij al kende vanuit het dorp en zijn voetbalteam. 

Suzanne heeft altijd gewerkt in het publiek domein, 

bij de NS, het CBR en nu als zelfstandige bij de be-

lastingdienst. Ze werkt al een jaar thuis, en vindt 

dat prima. “Aanvankelijk was het wennen, maar er 

zijn veel voordelen, de technische mogelijkheden 

worden snel beter.”

Evert had eerst een bedrijf in Kootwijkerbroek waar 

hij software van Exact verkocht. Na de verkoop van 

het bedrijf werkte hij aanvankelijk als consultant 

voor Exact, maar daarna is hij met een partner in 

een bedrijf voor biometrie gestapt. Na acht à negen 

moeilijke jaren is dat nu een bloeiend bedrijf, met 

klanten als grote supermarktketens, maar ook en-

kele rozenkwekers in Ethiopië en sinds vorig jaar 

een bedrijf voor biologische bestrijdingsmiddelen 

in Kenia. Hij is een fanatiek hardloper, heeft zelfs 

tien marathons gelopen! Nog altijd loopt hij met 

een vaste groep elke zaterdagochtend. 

En nu, de beslissing om Vreeland te verlaten. Evert 

en Suzanne wilden al een tijd terug naar de stad. 

Het gemak van alles dichtbij, even op de fiets of lo-

pend iets kopen, verschillende restaurants, sporten 

in de buurt, een keer ontbijten om de hoek, de ge-

zelligheid, dat is altijd blijven trekken. Eerst maken 

ze een tussenstap in een appartement in Utrecht, 

waar ze met Jasmijn gaan wonen. Als hun nieuwe 

huis af is blijft Jasmijn in het appartement met wat 

vriendinnen, en gaan Evert en Suzanne naar een 

nieuw huis in een nieuwe buurt ten westen van 

Utrecht vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal. De 

hele wijk is energieneutraal, autoluw, en er is goed 

openbaar vervoer. Voor Evert is het een natuurlijke 

afronding: “De kinderen hebben hun eindexamen 

en hun rijbewijs gehaald, ze zijn het huis uit, het is 

een nieuwe fase.” Suzanne zal de natuur wel mis-

sen, maar kijkt ook uit naar de reuring van de stad. 

En hoe gaat het verder met het hardloopgroepje? 

“Dat wordt drie keer per maand hier in Vreeland, 

en de vierde zaterdag komen ze naar Utrecht, als ik 

daar een rondje heb gevonden,” lacht Evert.

M.S.

Ik vertrek
Evert Hazelhoff, Suzanne van Roon, Jasmijn en Marnix

“ Vreeland is een heerlijk dorp 

als de kinderen klein zijn!”

“Naar een energie-neutrale, 

autoluwe wijk.”

“De kinderen hebben hun eindexamen 
en hun rijbewijs gehaald, ze zijn het 

huis uit, het is een nieuwe fase.”
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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

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

Vrijwel alle bewegingen in het heelal worden be-

paald door zwaartekracht. Hoe meer massa een 

object heeft hoe meer zwaartekracht deze kan uit-

oefenen. De zwaartekracht van de zon zorgt er-

voor dat de Aarde niet uit haar baan om de zon 

vliegt. De zwaartekracht van de Aarde zorgt er-

voor dat de Maan bij ons in de buurt blijft. Ons 

Melkwegstelsel en het Andromeda sterrenstelsel 

vliegen met grote snelheid op elkaar af, door de 

wederzijdse zwaartekracht. En rond een zwart 

gat is de zwaartekracht zo groot, dat een ruimte-

schip uit elkaar zou worden getrokken, omdat de 

voorkant meer zwaartekracht zou ervaren dan de 

achterkant. Ook in Vreeland worden we iedere 

seconde van de dag blootgesteld aan het zwaar-

tekrachtsveld van de Aarde. Gelukkig maar, want 

anders zou niemand van ons met beide benen 

op de grond staan. Graviation rules. Alhoewel, 

er bestaan ook plekken in het heelal waar er vrij-

wel geen zwaartekracht is, of beter gezegd, waar 

geen netto zwaartekracht bestaat. Dit zijn de zo-

genaamde Lagrange punten. In deze punten is de 

optelsom van de zwaartekracht van verschillen-

de hemellichamen precies nul. Je kunt je dat zo 

voorstellen: de zon trekt aan een object, de Aarde 

ook, alleen veel minder hard, omdat de Aarde veel 

minder massa heeft. Dus ergens op de lijn Aar-

de-Zon trekken Aarde en Zon even sterk aan een 

voorwerp en daar ondervindt dat object dan geen 

zwaartekracht. Dat punt, Lagrangepunt 1 (L1), 

ligt aanzienlijk dichter bij de Aarde dan bij de zon, 

ongeveer op 1% van de totale afstand.  Wanneer je 

het gravitatieplaatje netjes uittekent, dan zie je dat 

er voor de Aarde (of iedere andere planeet) en de 

zon vijf Lagrange punten bestaan. Vooral het punt 

dat achter de Aarde ligt op de lijn Zon-Aarde, L2, 

is bij astronomen bijzonder populair. Je kunt hier 

een ruimtetelescoop parkeren en omdat L2 met de 

Aarde meebeweegt, vliegt de telescoop schijnbaar 

moeiteloos achter de Aarde aan. Je hebt alleen 

wat energie nodig om het systeem op de sterren 

uit te richten. Bovendien ligt L2 ook nog eens in 

de schaduw van de Aarde, dus je hebt geen last 

van zonlicht. Naast L1, L2 en L3 (dat precies aan 

de andere kant van de lijn Aarde-Zon ligt) heb je 

nog de Lagrange punten 4 en 5. Deze bevinden 

zich precies op onze omloopbaan rond de Zon, 

een flink stuk voor en een flink stuk achter de 

plek waar de Aarde zich net bevindt. Ons L4 en 

L5 stellen niet zo heel veel voor, maar hoe anders 

is dat bij Jupiter. Die planeet is veel zwaarder en 

beide Langrange punten hebben zich tot echte 

kosmische vuilnishopen ontwikkeld waarin zich 

van allerlei ruimtepuin ophoopt. De ingevangen 

planetoïden - zo’n 6000 stuks - worden Trojanen 

genoemd. In L4 dragen de grotere objecten de na-

men van Trojanen uit de Trojaanse oorlog en in 

L5 hebben ze de namen van de Grieken die in de 

Ilias beschreven worden. Ze kunnen elkaar alleen 

maar aankijken, want L4 en L5 gaan elkaar nooit 

inhalen. Daar zorgt de zwaartekracht voor.

H.L.  

Hemel boven Vreeland

Het wassende water
Het water van de Vecht stond de afgelopen maand 

weer heel hoog. Altijd is hier en in grote delen 

van Nederland strijd geleverd tegen het water. Er 

was tot voor kort nooit een tekort aan water maar 

immer een gevecht tegen het stijgende water. In 

het voorjaar trad de Vecht regelmatig buiten zijn 

oevers en vond men het normaal om jaarlijks de 

zandzakken voor de deur te leggen. Al in de 16de 

eeuw begon Nederland met het aanleggen van pol-

ders en nog veel eerder met de aanleg van dijken. 

Zo ontstond het huidige Nederland dat voor de 

helft onder zeeniveau ligt. Om het waterpeil in de 

polders laag te houden moet er bemaald worden. 

Want de polders lopen onder water als je dat water 

er niet uitpompt. Vroeger met molens, tegenwoor-

dig met gemalen. Het geweldige van ons land is 

dat ze van die strijd tegen het water en de ervaring 

daarmee, gebruik hebben gemaakt in oorlogstijd: 

het hier ontwikkelde systeem van bemalen, schut-

ten en spuien, m.a.w. het overtollige water lozen op 

andere plaatsen, indien nodig van laag naar hoog, 

of omgekeerd - wat een stuk gemakkelijker is.

De Oude Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam 

zijn een paar voorbeelden van ons verdedigings-

systeem in oorlogstijd en daar ligt Vreeland mid-

den in. De waterlinies waren bedoeld om grote 

delen van ons open landschap onder water te zet-

ten ingeval de vijand oprukte. Inundatie heet dat. 

Slechts een kniehoge laag water, enkele decimeters, 

zou voldoende zijn om de vijand af te schrikken. 

Die wisten niet meer waar 

wegen waren, diepten, of 

prikkeldraadversperrin-

gen. Het was te ondiep om 

met een boot overheen te 

varen maar diep genoeg 

om plotseling kopje on-

der te gaan. Op de hoger 

gelegen dijken of strategische kruisingen van (vaar)

wegen, zwakke schakels in de verdediging, werden 

forten en bunkers gebouwd. 

Uiteindelijk zijn al die waterlinies niet gebruikt: 

In WOI was alleen al de dreiging van het inun-

deren genoeg om niet bezet te worden. In WOII 

was de verdediging al achterhaald door gevechts-

vliegtuigen en afweergeschut waar de bunkers en 

forten niet tegen bestand waren. Toch waren onze 

manschappen daar wel gelegerd. Geïsoleerd van de 

buitenwereld leefden ze hun dagelijkse routine in 

koude en bedompte ruimtes van het fort. Veel for-

ten zijn tegenwoordig toegankelijk en krijgen een 

herbestemming.

Tip: Bezoek eens de forten van Nigtevecht en Ab-

coude die onderdeel zijn van de Stelling van Am-

sterdam. Deze verdedigingslinie die eind 19de en 

begin 20ste eeuw onze hoofdstad moest bescher-

men tegen de vijand is zelfs Unesco werelderfgoed! 

Je kunt er met de fiets over de nieuwe fietsbrug of 

met de auto naar toe. Ze liggen verscholen in het 

groen en meestal is het er, op wat vogelgeluiden 

na, doodstil. Een superleuk uitje maar niet verder 

vertellen! Meer info op de site van Natuurmonu-

menten.

Column door Renee Bink

Haarwinkel stopt
Thea sluit na circa 35 jaar 

noodgedwongen haar geliefde 

Haarwinkel. 

Daarom willen we haar samen 

met jullie verrassen met een 

doos vol envelopjes en goede 

wensen!!

Wij hopen op een grote opkomst. Je kunt je envelopje 

tot 25 maart inleveren bij

Reina van den Burg (de poort naast de Haarwinkel)

Alvast heel veel dank!!

Namens Anneke, Tanja, Nicolette, Coby en Yvonne
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De Vreelandse horeca zet alle zeilen bij om 
in deze coronatijd toch hun gasten te ver-
wennen met lekker eten door diverse af-
haalopties. Om de horeca een hart onder de 
riem te steken staan drie Vroeger en Nu’s in 
het kader van de historie van de Vreeland-
se horeca-monumenten. Vorige maand 
kwam Mevr. Daalder aan bod, deze maand 
Pannenkoekenhuis Noord-Brabant.

Het markante pand van pannenkoekenhuis 

Noord-Brabant bestaat in feite uit twee ge-

bouwen, in 1871 gebouwd als koetshuis met 

stalling. De panden werden in 1882 ingericht 

tot ‘koffiehuis en woonhuis’. Precies twintig 

jaar later werd het gebouw weer verkocht en 

werd het bierhuis. De ingang van het voor-

ste pand, nu het aparte zaaltje, bevond zich 

aan de straatzijde. Hier was in 1931 nog een 

woonhuis waar klokkenmaker Gerrit de Wit 

woonde. Hij moest vertrekken vanwege de 

komst van Harry Zanting, die hier een kapperszaak 

ging beginnen in overleg met de eigenaren van het 

pand, de heren Marinus en Herman Scheepmaker. 

Er volgde een forse verbouwing, waarbij een van de 

twee voordeuren verdween en de andere verbreed 

werd tot linker raam, 

waarachter de kapsalon 

werd ingericht en waar 

ook rookartikelen wer-

den verkocht. De huis-

nummering in Vreeland 

was nog doorlopend, 

dus tot circa 1950 was 

het adres Nr. 182. 

In 1951 werd de kapsa-

lon weer woonkamer en 

werden de rookartikelen 

verkocht in de rechter voorkamer. In 1969 kwam 

hier Jan de Kloet in met een elektra- en witgoed-

winkel. Hij vertrok midden jaren ’70 waarna de 

ruimte werd gevoegd bij restaurant Noord-Bra-

bant, dat toen een pannenkoekenhuis werd. Eige-

naar Van Heuven begon 

in het rechterdeel een 

slijterij. 

Het linker (achterste) 

deel van het pand, een 

café, werd vanaf 1936 

uitgebaat door Corne-

lia (Ké) van Esch, die er 

een café-restaurant van 

maakte. Zij was in 1910 

van Noord-Brabant 

naar Vreeland gekomen en had zo’n heimwee naar 

haar geboortegrond dat zij haar hotel-restaurant 

Noord-Brabant noemde. Vanaf 1940 volg-

den er meerdere uitbaters: Bouwmeester, 

daarna door Arie de Vroet (speler van het 

Nederlands voetbalelftal), Dick Lammerts 

van Bueren en Eduard van Heuven. In het 

restaurant stond een biljart, er werden heel 

wat gezellige avonden doorgebracht door de 

dorpsgenoten. Midden jaren ’70 werden bei-

de panden tot één geheel samengevoegd en 

werd het een pannenkoekenrestaurant. Van 

Heuven verpachtte het restaurant voor en-

kele jaren aan Don van Berge Henegouwen 

waarna hij - en later zijn dochter Mirjam en 

daarna haar dochter Annelot - de zaak weer 

overnam. Decennialang was en is het pan-

nenkoekenhuis wijd en zijd bekend en is het 

sfeervolle terras een geliefde pleisterplaats 

voor de vele fietsers en wandelaars die langs-

komen. 

Tijdens de verplichte horecasluiting in de 

coronatijd kunnen hier pannenkoeken wor-

den opgehaald en staat er op zondag een 

gezellige poffertjeskraam. Het pand staat nu 

te koop en kan als woonhuis gaan fungeren. 

Daarmee zou een (zeer betreurd) einde ko-

men aan 140 jaar horecafunctie. 

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 -
Pannenkoekenhuis 
Noord-Brabant

Marjolein Ophoff

(Foto: Coll. Zanting)

Vreelander in de pers
Als gemeenteraadslid (eigen partij) en lid van de Pro-

vinciale Staten (50PLUS) is Mieke Hoek regelmatig 

in het nieuws. In het kader van de bespreking van de 

Omgevingsvisie 2050 op 10 maart jl. maakte zij een 

filmpje met de visie van haar partij. In deze visie wordt 

uiteengezet hoe de provincie er over dertig jaar uit zal 

zien. ‘In poldergebied geen windmolens’ is in ieder ge-

val een van de uitgangspunten van 50PLUS. Het film-

pje is te zien op www.50plusutrecht.nl.
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De boekenkast vol met ruilboeken die bij het 

Dorpshuis stond is weer terug! Hij staat in de bin-

nenhal, de deuren zijn open van maandag t/m don-

derdag van 13.00 tot 17.00 uur. Loop er eens langs, 

snuffel door de interessante en gevarieerde selectie 

boeken en zet er wellicht zelf een voor terug.

  Inschrijven voor de koop 

van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Dorpsgenoot Sander van den Elshout organiseer-

de voor alle jeugdleden van de LMHC een alterna-

tieve sportdag. 

Het idee was simpel: een paar uur veel sportplezier 

maken zonder hockeystick. Op zaterdag 6 maart 

was het ouderwets druk en gezellig op de hockey-

club. De zon scheen en op de velden waren ver-

schillende sportieve activiteiten te doen. Van de 

jongste tot de oudste jeugdleden, ze waren bijna 

allemaal aanwezig. 

Boekenkast Dorpshuis weer beschikbaar

Alle-sporten-behalve-hockey-sportdag

In maart organiseerde de LTC Loenen voor de 

tweede keer een “Maak Kennis Met Tennis” actie. 

Met twee proeflessen konden geïnteresseerden er-

varen of tennis hun nieuwe sport zou kunnen zijn. 

De opkomst was groot en op twee zondagen in 

maart stond jong en oud op de baan. 

Maak Kennis Met Tennis

Adverteren in de 
Vreelandbode?
Dat u elke maand gratis de Vreelandbode in de bus 

krijgt wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders 

en de vrijwilligers van de redactie. De coronacrisis 

heeft er bij menig ondernemer ingehakt en diverse 

adverteerders hebben helaas moeten laten weten dat 

zij hun advertentie opzeggen. Daarom is er nu ruimte 

gekomen voor nieuwe adverteerders. De zeer schap-

pelijke prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar. U adver-

teert al vanaf € 13,- per maand! En daarmee maakt u 

niet alleen uw bedrijf zichtbaar voor duizenden lezers, 

maar draagt u er ook aan bij dat de Vreelandbode ver-

schijnt en gratis bezorgd wordt. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Kiki Molewijk via info@vreelandbode.nl.

Bij deze prachtige foto die vorige maand is ingeleverd 

voor de fotowedstrijd ‘Het perfecte Vreelandse plaatje’ is 

per ongeluk een deels verkeerde naam komen te staan. 

De foto is gemaakt door Willemien Meijer-Nieuwenhuis.

Bij d hti f t di i d ii i l d

Rectificatie naam fotograaf

Als compensatie voor elders gerooide bomen met 

herplantplicht is het Waterschap AGV afgelopen 

maandag begonnen met de aanplant van twee rij-

en bomen langs de Spoorlaan. Dit is een van de 

vijf locaties in Stichtse Vecht waar bomen herplant 

worden. De andere locaties liggen in Breukelen, 

Kockengen en Maarssen. Gerooide bomen langs het 

waterleidingkanaal tussen het Tienhovenskanaal 

en Loosdrecht en langs de Aa bij Nieuwer ter Aa 

konden niet op de oude plekken herplant worden, 

omdat deze op een dijk stonden. Bij omwaaien kan 

dan grote schade aan de dijk ontstaan.

De bomen zijn inheemse soorten en passen bij de 

grondsoort van het gebied, zoals de Hollandse iep, 

witte en zwarte els, zoete kers, zachte berk, zomereik 

en beuk.

Bomenrij geplant langs de Spoorlaan


