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Van de redactie
‘Wie zaait zal oogsten’. Tja, en ‘maart roert nogal zijn 
staart’, kunnen we wel toevoegen aan het thema dat wij 
vorige maand in alle onschuld hadden bedacht. Immers 
wat er zo’n 2000 km. ten oosten van Vreeland gebeurt 
doet huiveren onder onze warme voorjaarszon. Het is wel 
hartverwarmend hoe in een mum van tijd van alles uit de 
kast wordt getrokken om gehoor te geven aan oproepen 
van diverse Vreelandse initiatiefnemers die hulp bieden 
aan onschuldige burgers in nood. In het geweld van het 
nieuws hieromtrent hopen wij daarom dat deze Vreeland-
bode juist ook wat positieve afleiding zal geven. De bril-
jante ‘cartoon’ van Vincent hierboven is alleszeggend. En 
over zaaien en oogsten gesproken; op de Breedstraat wordt 
een heerlijke winkel geopend. De politieke partijen hebben 
natuurlijk ook volop gezaaid om stemmen te winnen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen en de oogst zal inmiddels 
wel binnen zijn. Lees ook het bericht van de Dorpsraad en 
dat het een lange weg was maar dat met een langer wegdek 
er eindelijk een oplossing is gevonden voor de brug op de 
Bergseweg. Een ander fijn vooruitzicht is dat we eindelijk 
weer Koningsdag gaan vieren! Met het thema ‘Willie goes 
wild’ kunnen we, na drie jaar, weer helemaal losgaan. De 
rubriek ‘Vroeger en Nu’ speelt met de geschiedenis van 
het STAG gebouw in op de nieuwe fysiopraktijk die daar 
is geopend. En naast veel Sterrennieuws en een bomvolle 
agenda ook weer interessante interviews zoals met ‘Nieu-
we Buren’ Corlia & Roel Goris, oer-Vreelandse Nera van 
Zalingen en Scarlett van Equilibre-Interiors. Pluk de dag 
en veel plezier met het lezen van deze Vreelandbode!

“We’re on a mission from God”, haalt Hans de 
Jong de Blues Brothers aan, terwijl hij de zoveel-
ste doos hulpgoederen in een busje stapelt, vlak 
voor zijn tweede rit richting Oekraïne op 5 maart. 
Hans en zijn vrouw Liesbeth Beukeboom zijn bei-
den veteraan en konden niet anders dan direct 
hun betrokkenheid tonen na de inval van Rusland 
in Oekraïne. 

Zij wilden aanvankelijk voedsel en goederen inza-
melen om naar een centraal verzamelpunt in Har-
derwijk te brengen, maar het oproepje op Facebook 
voor spullen leverde zo’n enorme hausse aan goe-
deren en betrokkenheid op, dat hun eigen schuur 

in een paar dagen tijd veranderde in een distri-
butiecentrum. Kleding, dierenvoer, medicijnen, 
tandenborstels, babyvoeding, instant soep, slaap-
zakken, duizenden goederen werden aangebracht 
door dorpsgenoten en mensen van buiten, en waar 
extra behoefte aan was werd ingekocht. Hans be-
sloot de spullen zelf met een vriend te gaan brengen 
en reed in 24 uur naar de grens tussen Roemenië en 
Oekraïne. Middels een groepsapp hield hij de be-
trokkenen in Vreeland op de hoogte van de situatie 
op de weg, de urenlange wachtrijen bij de grens en 
de blijdschap van de mensen die de goederen ont-
vingen. 

Lees verder op pagina 4
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Brug Bergseweg wordt aangepast
De gemeente gaat de problemen met de brug aan 
de Bergseweg oplossen. Anderhalf jaar lang heb-
ben gemeente en projectontwikkelaar strijd ge-
voerd over de problemen met de brug. 
Die bleek na de aanleg zo steil dat ge-
bruikers geen overzicht hebben waar-
door er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Na gesprekken met de projectontwik-
kelaar is er een oplossing gevonden. 
De brug krijgt een langer wegdek waardoor de 
helling minder steil wordt. Na de oplevering zal 
de gemeente de brug controleren en dan kan de 

brug worden overgedragen aan de gemeente en 
worden opengesteld voor al het verkeer. De ge-
meente hoopt dat de brug aan het einde van dit 

jaar kan worden opgeleverd. 

Ontwerp nieuw Dorpshuis 
Alle Vreelanders hebben de afgelo-
pen weken een wijkbericht van de 
gemeente ontvangen waarin de plan-

nen voor het nieuwe Dorpshuis worden gepresen-
teerd. 

Lees verder op pagina 10

Vreeland voor Oekraïne

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Wie zaait zal oogsten… Dat dacht de vader van deze 
pasgeboren vierling ook vast! 
Anouk de Veer maakte deze 
prijsfoto van hun schaap 
“Pluis”, dat op 27 februari 
deze vierling kreeg. “Voor een 
Texelaar schaap is een vierling 
redelijk bijzonder. Dertien en 
veertien jaar geleden hebben we 
ook een keer een vierling gehad 
bij onze schapen. Gemiddeld 
werpt een Texelaar twee lam-
meren. Deze driejarige ooi is erg 
vruchtbaar. Als jaarling gaf ze 
een tweeling, als tweejarige een 
drieling en nu dus een vierling. 
De lammeren zijn niet zo heel 
zwaar, maar ze doen het goed”. 
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Colofon

Agenda
19-20 mrt. Art Exhibition Poems & Paintings,  
 Dorpshuis, va. 16.00 uur
21 maart Verkoop potgrond, Boslaan 11,   
 10.00-12.00 uur
21 maart  ALV IJsclub, Dorpshuis, 20.00 uur
22 maart Buurtkamer, Dorpshuis, 
 10.00-12.00 uur
23 maart Aan Tafel, Studio Idee, 17.30 uur
26 maart  Concert OrVeO in voorjaarssfeer,  
 Pieterskerk Breukelen, 20.00 uur
27 maart Bultpop – coverband de Slagers, 
 De Dillewijn Ankeveen
29 maart Buurtkamer, Dorpshuis, 
 10.00-12.00 uur
4 april Verkoop potgrond, Boslaan 11,   
 10.00-12.00 uur
5 april  Buurtkamerpraatje Marjolijn Laus-

berg, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
8 april Bezoek aan ecologische kwekerij   
 Veldlof, Nigtevechtseweg
11 april Bingo, Dorpshuis 14.00 uur
11 april  De Vreelander creëert: Anna Nele-

mans, Dorpshuis, 20.30-21.30 uur
12 april Buurtkamer, Dorpshuis, 
 10.00-12.00 uur
14 april   Corona Afterparty Comedy Cowboys, 

Dorpshuis, 20.00 uur
14 april Uitzending The Passion, Grote Kerk,  
 20.30 uur
14 april  Lezing kasteel Nederhorst, HKGL, 
 ’t Web, 20.00 uur
18 april Tweede paasdag, paaseieren zoeken,  
 boomgaard VIV, 11.00 uur

20 maart  ds. Rineke van Ginkel, 10.00 uur 
27 maart  pastor Fred Flantua, 10.00 uur 
3 april mevr. Inger van Nes, 10.00 uur
15 april Goede Vrijdag, 19.30 uur
16 april Stille Zaterdag, Paaswake Grote Kerk,  
 22.00 uur
17 april Eerste paasdag, feestelijke 
 Paasviering, Grote kerk, 10.00 uur

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
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

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

Apotheek Loenen
Tel.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff 
www.verloskundigewijdemeren-vreeland.nl

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
Tel. 035-6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl

Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen

Careyn Thuiszorg 
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457
Thuiszorgstudent, 
Particuliere thuiszorg 
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl

Zorggroep De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315

Dorpsraad Vreeland 
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12, 
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl

Dorpshuis Vreeland 
Tel.: 0294-234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl

Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-234556
E-mail: mail@vechtkroost.nl 

CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-233395
E-mail: info@csvridderhof.nl 

Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
Tel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

 

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

Kerkdiensten
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern
Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.
Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms 
opmerkelijke dingen op. Door een andere bril zie je 
opeens bijzondere details of zaken waar je eerder 
aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om het 
verhaal erachter te ontdekken. 

‘Aan ‘t klein rivierke’
Op de Vossenlaan, gelegen tussen de huidige en 
oude Vecht, is geen rivier te bekennen. Wel een 
sloot, waardoor de voordeuren van de meeste 
even-genummerde huizen alleen bereikbaar zijn 
via bruggetjes. Onze fantasie slaat op hol wanneer 
we stilstaan ‘Aan ‘t klein rivierke’, het huis midden-
in deze rij. Zou het kunnen zijn dat deze naam is 
voortgekomen uit de tijd dat deze huizen nog uit-
keken op de oude Vechtarm, voordat de Van Leer-
huizen aan de overkant zijn gebouwd? “Welnee”, 
zegt Nera van Zalingen (74) die even na aanbellen 
het bovenste deel van de voordeur heeft open-
gezwaaid, “kom maandag maar op de koffie, dan 
vraag ik ook nog even na bij mijn broer Geert!”

En zo zitten we op die maandagochtend naast de 
brandende kachel binnen ‘Aan ‘t klein rivierke’. 
De knusse woonkamer vertelt op zichzelf al veel 
over de bewoonster, maar met de mooie verhalen 
van de oer-Vreelandse erbij valt alles pas écht op 
zijn plek. “Maar je kwam hier toch alleen voor het 
verhaal achter de naam van dit huis?” We zien een 
olijke blik in haar ogen en durven daarom toch ver-
der te vragen. En daar hebben we allerminst spijt 
van want wát een interessante en gezellige vrouw 
is Nera, en wát een rijke Vreelandse geschiedenis 
huist hier…

We beginnen met Moeder Kaatje, die dit jaar 100 
geworden zou zijn als ze niet in 2014 was overleden. 
Maar liefst zesenzestig jaar hebben Nera en haar 
moeder dit huis gedeeld, eerst nog met de andere 
gezinsleden. Moeder Kaatje kwam oorspronkelijk 
uit Heijningen, een dorp in het Brabantse Moer-
dijk. Ze kon goed leren maar, zoals de hoofdmees-
ter wist, er was geen geld om door te leren. Hij nam 
haar daarom maar al te graag aan als dienstmeisje 
voor zijn gezin dat later naar Loosdrecht verhuisde, 
en Kaatje ging mee. Vreelander Jaap van Zalingen, 
fietste op zijn vrije dag langs de Loosdrechtse kerk 
met grote klok waaronder mooie Kaatje met haar 
vriendinnen stond en vroeg haar wijselijk naar de 
tijd. En zo kwam het dat ze kort daarna trouwden 
en neerstreken op de Boslaan waar Nera geboren 
is. Op haar tweede jaar, in 1949, verhuisde dit gezin 
Van Zalingen naar de Vossenlaan waar haar ou-
ders zeven kinderen hebben grootgebracht. Toen 
de meeste kinderen het huis hadden verlaten bleef 
Nera er wonen en werkte ze bij de Van Leer fabriek 
in de catering waar ze later, tot haar pensioen de 
leiding over had. 

Het verhaal achter de façade  Het verhaal achter de façade  

Nera vertelt verder dat deze huizenrij al in 1928 aan 
de Vossenlaan gebouwd is door firma Boekschoten, 
van de boerderij tegenover de muziektent. Ze wa-
ren dus niet de eerste bewoners. “Aan de overkant, 
waar rond 1954 de huidige Van Leerhuizen werden 
gebouwd, stond toen nog een grote zwarte schuur 
waar wij op uitkeken.” Oké, geen vrij uitzicht dus 
toen op de oude Vechtbocht? “Nee, en naar mijn 
weten hadden de oorspronkelijke Boekschotenhui-
zen namen van planten met bloemen. Zo heette dit 
huis eigenlijk ‘Clematis’ en die van onze buren ‘De 
Roos’, of zoiets,” zegt Nera. Blijkbaar zijn geen van 
die bloemennamen behouden gebleven. De broer 
van vader Jaap, Jan van Zalingen, had immers zijn 
verfwinkel op de Ruiterstraat en de oorspronkelijke 
namen verdwenen in de loop der tijd onder nieuwe 
verflagen. “Ja, zo moet het ongeveer gegaan zijn”, 
denkt Nera. Maar waar komt deze huidige naam 
nu vandaan? “Die sloot hiervoor was er altijd al en 
mijn moeder herinnerde zich jaren geleden dat er 
een nog een bord met deze benaming op zolder 
moest liggen. Dat is toen weer opgehangen.” Het 
blijft een beetje gissen maar het kan natuurlijk dat 
moeder Kaatje invloed heeft gehad op het toch wel 
Brabantse woord ‘rivierke’. Maar dat het om de 
sloot gaat is nu in elk geval helder!

De moeder van smid Anton Niessen aan de Ruiter-
straat was een zus van Nera’s vader en oom Jan, en 
dus ook een van Zalingen. Diverse familieleden zijn 
echter in de loop der jaren buiten Vreeland gaan 
wonen; zo bewaart Nera iedere maand de Vreeland-
bode voor haar broer Geert in Hoofddorp. Toch 
zijn er nog altijd diverse neven en nichten die net 
als Nera de dorpskrant hier gewoon in de brieven-
bus krijgen. Ze had ons echter al gewaarschuwd, 
Nera wil absoluut niet met foto van haarzelf in de 
Vreelandbode. Helaas kunnen we haar niet over-
halen maar gelukkig mogen we nog wel een foto 
maken van de prachtige poppen en geborduurde 
schilderijtjes die moeder Kaatje heeft gemaakt. 
Dankbaar voor de verhalen van Nera steken we 
een uurtje later het kleine rivierke weer over. Op 
de fiets draaien we nog even zwaaiend om, maar ze 
is alweer snel naar binnen gevlucht.             P.v.d.H.

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

An van Ekris is blij. In januari stopte Welzijn Stichtse 
Vecht met het betalen van de huur van het Dorpshuis 
waar de senioren bijeenkomen om te klaverjassen én bin-
go te spelen. Maar er is nu goed nieuws. Het STAGfonds 
Stichtse Vecht heeft een royale donatie gedaan. Van Ekris: 
“Op woensdagmiddag kunnen we weer kaarten en onze 
maandelijkse bingo kan ook doorgaan. We zijn dit jaar 
veilig. Onze dank is groot!”

Klaverjas- en bingoclub 
krijgen donatie 

Wilt u adverteren in de Vreelandbode? 

Mail naar: info@vreelandbode.nl 
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

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

Pasen in de Nicolaaskerk

Niet alleen onze koning Willem-Alexander, maar 
ook wij gaan 27 april uit ons dak. De laatste keer 
dat we Koningsdag vierden was namelijk in 2019. 
Alle reden dus om dit jaar eindelijk weer eens 
flink uit te pakken. De herauten gaan ons weer 
wekken én dit jaar ook Vecht en Veld verrassen 
en oproepen naar ons dorpsontbijt op het Kerk-
plein te komen. Daarna komt er een ludieke ver-
kleedparade voor jong en oud. We vragen alle 
Vreelanders hun fantasie te gebruiken en zich 
lekker uit te dossen. Voor koffie met oranjegebak 
kunnen we terecht in het Dorpshuis. 

In de middag hebben we – zoals we gewend zijn – 
de vrijmarkt, puzzeltocht en leuke spelletjes voor 
de Vreelandse kinderen. Rond borreltijd gaan 
we op de Koning toasten met gezellige muziek. 
Het Oranje comité wil zo veel mogelijk de lokale 
horeca inschakelen. In de volgende editie van de 
Vreelandbode komt het uitgebreide dagprogram-
ma. Mariëlle Manten, die ook lid is van het Oranje 

comité hoopt dat ook veel 
vrijwilligers zich aanmel-
den om 27 april de handen 
uit de mouwen te steken. 
Mariëlle: “Je kunt een 
mailtje sturen naar info@koningsdagvreeland.nl. 
Of meld je gewoon aan bij een van de leden van 
het Oranje comité.”
Tot slot een oproep van penningmeester Jan-
Frans Manten: “Dit feest organiseren kost zo’n 
zevenduizend euro. Gelukkig is er een groep van 
sponsoren waar wij hopelijk ook dit jaar weer een 
beroep op kunnen doen. Maar helaas dekt dat 
niet alle kosten. In het verleden ging het Oran-
je comité langs de deur voor een bijdrage, maar 
dat is niet heel effectief gebleken. Wij rekenen op 
de Vreelanders en vragen een bijdrage van € 5,-, 
meer mag uiteraard ook. 
Hiervoor kunt u de bij-
gaande QR-code scannen 
en direct online betalen. 
Eenvoudiger kan het niet. 
Doet u mee? Dan maken 
wij er weer een mooi feest 
van!”

Groeten van het Oranje comité: 
Jeroen Breggeman (voorzitter), 
Mariëlle Manten, Jan-Frans Manten, 
Bart Brouwer, Bertil Mouthaan, Cezanne Philips, 
Dennis van Genderen, Dennis van Steeg, 
Nicoline Duijzer, Richard van Monsjou, 
Kees Hellingwerf en Jet van Fastenhout. 

Koningsdag 2022: Willie Goes Wild 

Twee collecties als één collectief in de exposi-
tie poems&paintings van Dana Boutkan-Stan 
& Claudia de Jonge. Bewonder de cohesie én de 
unieke werken van de makers.
Dana: “De wereld bekijk ik met een nieuwsgierige, 
onconventionele blik. Met mijn werken, met de 
vormen, de kleuren, de verhalen die mij inspire-
ren wil ik verrassen. Mijn werk is eclectisch want 
ik wil en hoef niet te kiezen. Het is mijn verbeel-
dingswereld.”
Claudia: “Met liefde heb ik haar gecreëerd, zij die 
spreekt wat ik zacht heb gedacht. Haar naam is 
zachtgedacht. Door haar kan de gedachte onver-
getelijk worden.” 
De samenwerking is een bron van inspiratie en ze 
ontdekten wonderlijk veel verbindende aspecten 
in de uniekheid van kunst en expressie. Ontdek 
het zelf; de tijdelijke expositie is te zien op 19 & 20 
maart vanaf 16.00 uur in het Dorpshuis Vreeland. 
Sterren van Vreeland, Art Exhibition: 19 & 20 
maart 2022, v.a. 16.00 uur Dorpshuis Vreeland. 

Collectief poems&paintings in het Dorpshuis

Nu alvast van harte uitgenodigd bij de Paasdien-
sten (14 t/m 16 april) in de Sint Nicolaaskerk! Op 
Witte Donderdag willen we de paascyclus be-
ginnen met een traditionele Pesach maaltijd, om 
19.00 uur in de kerk, waarna we The Passion (het 
jaarlijks terugkerende muzikale evenement) op 
groot scherm uitzenden vanaf 20.30 uur. Weet je 
van harte welkom, ook als je één van deze twee 
dingen mee wilt maken. Meld je alleen wel even 
aan als je bij de maaltijd wilt zijn (in verband 
met inkopen) via scriba@kerkvanvreeland.nl. Op 
Goede Vrijdag is er een korte viering om 19.30 

uur waarin het lijdensverhaal van Jezus centraal 
staat met kunst en muziek. Op Stille Zaterdag 
houden we om 22.00 uur een Paaswake waarin we 
de overgang van donker naar licht en dood naar 
leven vieren. Al deze momenten lopen als het 
ware in elkaar over; het is dus mooi om meerde-
re vieringen mee te maken en zo met het verhaal 
‘mee te lopen’. Tot slot vindt op Paasmorgen, zon-
dagochtend 17 april, om 10.00 uur een feestelijke 
viering voor jong en oud plaats. Van harte wel-
kom! Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.kerkvanvreeland.nl.



Maart 2022  5 De Vreelandbode

OESTERPROEVERIJ TO GO
Wil jij thuis, op de boot of bij vrienden genieten van 

dé oesterproeverij? Bestel nu de luxe box gevuld met 2 
proeverijen, totaal 12 oesters. 
De Ierse Mohr oesters worden

voorzien van een culinaire topping.
Prijs € 95.-

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Buurtkamerpraatje over positieve gezondheid
Op dinsdagochtend 1 maart heropende Irmgard 
Michielsen het Buurtkamerpraatje met een boei-
end verhaal over positieve gezondheid en de Blue 
Zones, waar mensen bovengemiddeld oud worden 
door veel te bewegen, gezond te eten, zich te laten 
omringen door jong en oud en elke dag met veel 
zin op te staan. De ambitie is van Vreeland ook een 
bluezone gemeenschap te maken, waar mensen 
voor elkaar klaar staan! Irmgard vertelde daarnaast 
over haar rol in de seniorenraad die de gemeente 
Stichtse Vecht adviseert hoe de gemeente bereik-
baar en leefbaar kan blijven voor ouderen.

En binnenkort:
De Vreelander creëert:
Op maandagavond 14 maart 20.00 uur in ons 
Dorpshuis vertelt Edward van der Marel over zijn 
podcasts. Hij wordt geïnterviewd door Herman 
Poos, lid van ons Sterrenteam. Entree en eerste kop 
koffie zijn deze keer nog gratis. 
Op 11 april gaat Anna Nelemans met jonge ouders 
in gesprek over: Mijn kind wil niet eten, wat kan 
ik doen? Anna legt uit hoe de smaak van kinderen 
zich ontwikkelt, waarom kinderen vaak slecht eten. 
Natuurlijk krijg je ook handige tips en vertelt ze wat 
je zelf kunt doen. Het wordt een leuke informatieve 
avond. Entree: € 5,- en het eerste kop koffie gratis.

Buurtkamerpraatje:
Op dinsdagochtend 5 april komt Marjolein Laus-
berg vertellen over haar bijzondere kwekerij Veld-
lof op boerderij Landzicht aan de Nigtevechtseweg. 
Ze vertelt hoe zij en Bert de natuur zo duurzaam 
mogelijk gebruiken waardoor de biodiversiteit 
wordt vergroot. Op vrijdagochtend 8 april brengen 
we haar een bezoek.

Sterren-wandeling:
Op zaterdag 23 april lopen we in een verrassende 
slinger naar het boerenbedrijf van de familie Van 
der Paauw aan de Kleizuwe. Hier krijgen we een 
rondleiding over dit boeiende en bloeiende bedrijf, 
waar geiten de boventoon voeren. We starten om 
13 uur voor het Dorpshuis. Er is plaats voor 15 à 
20 wandelaars. De wandeling is niet zo lang maar 
gaat wel over zeer landelijk terrein. Dus stevige 
schoenen of laarzen aan. Helaas kunnen er geen 
honden en hele jonge kinderen mee.  Opgeven bij 
Corine Winnik: corinewinnik@hotmail.com. Een 
briefje in de brievenbus op de Vliet 22 mag ook. 
Katie, Geesje en Corine hopen op een stralende 
voorjaarszon.

Sterren-app:
Sterren werkt heel hard aan het verbeteren van 
de PR. Behalve de website, facebook en instagram 
gaan we werken met de Sterren-app waarvoor ieder 

die de Sterrenactiviteiten wil volgen zich kan aan-
melden. Daarover meer in de volgende Vreeland-
bode.
 
Corona afterparty met de Comedy Cowboys 
Met de Corona afterparty viert de stichting Sterren 
van Vreeland op donderdag 14 april dat we elkaar 
weer ‘normaal’ kunnen ontmoeten, na ruim twee 
jaar. Op die avond verandert het Dorpshuis van 
Vreeland in een theater waar maximaal 100 men-
sen kunnen kijken naar de Comedy Cowboys. Het 
aantal plekken is gelimiteerd zodat iedereen op een 
veilige manier kan zitten.

Oud dorpsgenoot Erik Kuperus treedt die avond 
op met Ad-Just Bouwman. Ad-Just won in 2007 de 
zoektocht naar een nieuw lid van het comedy-pro-
gramma ‘De Lama’s’ van BNN en speelde zo’n 480 
keer de rol van Victor Versteegen in de musical 
‘Soldaat van Oranje’. Hij is ook de oprichter van de 
Comedy Cowboys, een theatergezelschap dat im-
provisatiecomedy speelt. 
De Comedy Cowboys worden muzikaal begeleid 
door een pianist. De samenstelling wisselt per keer. 
De groep speelt improvisatie comedy in de stijl van 
‘De Lama’s’ en ‘Whose line is it anyway’. Ter plek-
ke verzinnen de acteurs grappen, sketches,  liedjes 
en raps waarvan het publiek het onderwerp mag 
bepalen. Het belooft dus een enerverende avond te 
worden met veel herkenning.
De voorstelling begint 20.30 uur. De zaaldeuren 
gaan open om 20.00 uur. De toegang bedraagt 
slechts € 12,50. Reserveren van kaarten is vanaf 
heden mogelijk via info@sterrenvanvreeland.nl. 
Vermeld daarbij duidelijk uw mobiele nummer 
en adres. U ontvangt dan een betalingsverzoek. Na 
ontvangst van betaling krijgt u een bevestiging dat 
er plaats voor u is gereserveerd.
De Corona afterparty is een initiatief van de stich-
ting Sterren van Vreeland en wordt mede mogelijk 
gemaakt door steun van het Cultuurfonds Stichtse 
Vecht. 

Sterren nieuws
Sterren is weer van start gegaan met een 
aantal activiteiten te beginnen met:

Paaseieren zoeken
Alle kinderen verzamelen! Op tweede 
paasdag 18 april is het weer paaseieren 
zoeken in de boomgaard van de VIV aan 
de Raadhuislaan. 
De bedrijfsvereniging zorgt voor koffie 
voor de ouders en voor minstens 1000 
eieren (echte en chocolade!) die de kin-
deren kunnen zoeken in het hoge gras, 
tussen de narcissen en onder de bomen. 
Aanvang 11.00 uur. 
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

 
Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in 

Vreeland, elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Sinds november 2019 heeft Vreeland Vocaal een 
nieuwe dirigente: Gusanne van den Brink. Ze 
studeerde zang en koordirectie aan de conserva-
toria in Tilburg en Antwerpen. Helaas waren we 
nauwelijks aan elkaar gewend toen Corona ervoor 
zorgde dat we een lange tijd niet samen konden 
komen. Gelukkig is een groot deel van het koor 
onder leiding van Gusanne eerst in de kerk en la-
ter via Zoom blijven repeteren. En nu kunnen we 
weer echt met elkaar zingen! Met Tjako Groene-
wold als repetitor oefent Vreeland Vocaal nu weer 
als vanouds, elke dinsdag van 20.15 uur tot 22.15 
uur, in het Dorpshuis in Vreeland. Het koor zingt 
vooral klassiek en houdt van romantiek. Aan het 

eind van het seizoen geven we gewoonlijk een 
concert in de Grote Kerk in Vreeland. 
Op dit moment worden stukken van Vivaldi, Te-
lemann en Mozart gezongen. 
Naast repeteren is er ook ruimte voor gezelligheid: 
een drankje in het dorpshuis na de repetitie, is een 
goede traditie! Hou je van het zingen van klassie-
ke muziek? We kunnen altijd zangers en zange-
ressen gebruiken en vooral bassen zijn welkom!! 
Kom vooral een keertje langs in het Dorpshuis in 
Vreeland om te luisteren of mee te zingen. 

Mail vreelandvocaal@gmail.com of bel 
06-51121653 (Eugenie, secretaris).

Vreeland Vocaal heeft een nieuwe dirigente 
Er zijn extra plaatsen voor:

* Lezing Gaudi (23 maart)
* Workshop Stippen (13 april)

* Lezing Vrouwengevangenis (14 april)
* Koken met Rogier Sluyter (30 april)
    recepten met Hollandse asperges

Aanmelden via onze site: Cursusproject Loenen

We zijn er weer, OrVeO 
in voorjaarssfeer!

Vreeland voor Oekraïne
Vervolg van pagina 1 

Geoliede machine
Ook al wordt in de pers vaak opgeroepen geen zelf-
standige hulpacties op touw te zetten maar liever 
geld te doneren aan grote organisaties, Hans heeft 
met eigen ogen meegemaakt dat dergelijke trans-
porten wel degelijk noodzakelijk zijn. De situatie 
is rond het grensgebied goed geregeld: de busjes 
kunnen tot aan de grens tussen Roemenië en Oe-
kraïne rijden. Tussen beide landen is een stuk nie-
mandsland, waar een leeg busje uit Oekraïne staat 
met een boodschappenlijst van waar behoefte aan 
is. De chauffeurs wisselen van busje en zo rijdt het 
volle busje Oekraïne in. In Roemenië is een sport-
zaal ingericht als distributiecentrum waar de goe-
deren verdeeld worden en doordat men inzicht 
heeft waar aan wat behoefte is komt alles direct op 
de goede plek terecht. 

Saamhorigheid
Wat een verschil met de nog zo kort geleden coro-
natijd, waar verdeeldheid en afstand heersten. Nu 
is er sprake van één grote uitbarsting van betrok-
kenheid, saamhorigheid, enthousiasme en passie. 
Liesbeth coördineert de aanvoer, inkoop en sorte-
ring, veel dorpsgenoten lopen af en aan om te hel-
pen sorteren en sjouwen, Hans stapelt de bus vol 
en kan niet wachten weer te gaan rijden. “Slapen, 
wat is dat? Ik krijg hier zoveel energie van, het is 
zo’n dankbare klus”. Zijn vriend, veteraan Marwin 
Coehoorn, is speciaal uit Friesland gekomen om de 
tweede rit met Hans te rijden. “Wij kunnen lezen 

en schrijven met elkaar en begrijpen elkaar zon-
der woorden. Het is fantastisch om te doen, ook 
een avontuur, en daar hebben wij nu best weer be-
hoefte aan”. De actie van de mannen haalt zelfs de 
landelijke pers, ze worden geïnterviewd bij Radio 
Fryslan, radio 538 en Talpa.

Sponsoring
Veel dorpsgenoten hebben mede zich ingezet om 
fondsen en spullen te werven. Sponsoren dienden 
zich aan om de bushuur, de diesel en diverse ma-
terialen te betalen. Grote donateurs zijn Vishandel 
van As uit Huizen, 123Inkt uit Nederhorst en Hen-
ry Willig Kaas, die stremsel en andere benodigdhe-
den levert zodat men ter plekke kaas kan maken. 
“Het hoofdkantoor zit in Heerenveen, daar woon 
ik vlakbij, dus ik heb hen gevraagd te sponsoren. 
Nu de boeren hun melk niet meer kwijt kunnen 
zijn de vrouwen op een heel primitieve manier be-
zig met kaas maken voor het front”, vertelt Mar-
win. Op dit moment is er veel behoefte aan medi-
cijnen en verbandmiddelen. Via een nieuw, direct 
contact, een arts in een Oekraïens ziekenhuis, 
komen er ‘boodschappenlijsten’ binnen, zodat 
hier specifiek op gezocht kan worden. De ANWB 
sponsort EHBOkoffers, verzekering De Noorder-
linge bussen vol medische benodigdheden en zo 
komen er elke dag nieuwe sponsoren bij. Er zal dus 
binnenkort zeker weer een bus gaan rijden…. Wie 
wil bijdragen aan deze missie kan geld overmaken 
naar rekeningnummer NL57ASNB0707240522 
E.J.M. Beukeboom, t.b.v. maaltijden Oekraïne, om 
de onkosten van de reis en de inkoop van speciale 
goederen te financieren.

Op 26 maart 2022 geeft OrVeO dan eindelijk weer 
een concert: ‘We zijn er weer, OrVeO in voorjaars-
sfeer’, onder leiding van Erik Kluin.
Tijdens het concert werken we samen met solisten 
Carolien en Nieneke (zang), Dré Corstjens (eupho-
nium) en met het GoedKoper ensemble. Het con-
cert vindt plaats in de Pauluskerk in Breukelen.
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) met 

een borrel na afloop! 
10 euro entree, 
tickets via 
tickets.orveo.nl.
Contact voor vragen: 
reserveren@orveo.nl.
Kijk ook op
www.orveo.nl.

Distributiehal in Polen
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 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

"nu we alles weer mogen, 
zijn we als kapper 

zeker essentieël"

De laatste twee jaar was iedereen, door corona, meer 
gericht op de eigen omgeving. Het lokale leven en de 
mensen dichtbij kregen meer aandacht. Ook muzi-
kanten Helge Slikker en Tim Klaasse richtten hun 
aandacht meer op het eigen dorp. Ze zagen de ver-
halen in en rondom het dorp en voelden zich meer 
verbonden met de directe omgeving dan daarvoor. 
Die verbinding hebben ze nu vorm gegeven in een 
groots muzikaal project, dat binnenkort op diverse 
locaties in Stichtse Vecht te zien en horen is. 

Een post-coronaboost aan 
de muzikale gemeenschap
Tim is muzikant en filmregisseur. Helge is sin-
ger-songwriter en componeert filmmuziek. Ze wo-
nen hier ongeveer zes jaar, en kennen elkaar van 
het schoolplein; hun kinderen zitten bij elkaar in 
de klas. Na een muzikale tour samen kwamen ze 
op het idee om de verhalen en hun ervaringen in 
Vreeland en de Vechtstreek in een muzikale voor-
stelling te verwerken. In december hoorden ze 
dat het project voldoende subsidie krijgt van lo-
kale cultuurfondsen, en toen ging het snel. Helge: 
“We wilden de muzikanten, die het in coronatijd 
zwaar hebben gehad, bij elkaar brengen en samen 
iets moois neerzetten. De teksten gaan over kleine 
gebeurtenissen die staan voor grotere thema’s of 
over groot drama in kleine geschiedenissen. Over 
de buurt, de dorpswinkel, de kerk, het dorpsfeest, 
de rivier, de generaties, de tijd, het eens en het on-
eens, de stilstand en de vooruitgang. Alles komt 
voorbij met frisse nostalgie, spannende muzika-
le arrangementen en liefde voor het lokale en de 
mens.” Wordt het zoals ‘Het dorp’ van Wim Son-
neveld? “Zeker wat het verhalende betreft. Maar 
wel met een modern geluid, met een bijzonder 
arrangement van instrumenten die je niet snel bij 
elkaar zou bedenken”, legt Tim uit. Voor het orkest 
zochten ze professionele muzikanten in de hele 
gemeente. “We zoeken eigenlijk het geluid van de 
streek. We hebben vanuit heel Stichtse Vecht een 
basis-ensemble gevormd waarmee we binnenkort 
gaan repeteren in het Dorpshuis. Daarnaast zijn er 

diverse andere muzikanten benaderd, die in wisse-
lende samenstelling bij de voorstellingen zijn be-
trokken. We werken zoveel mogelijk met mensen 
met verschillende achtergronden en van verschil-
lende leeftijden. Het doel is zoveel mogelijk men-
sen met elkaar en onze omgeving te verbinden.”
De Nederlandse teksten zijn allemaal interpretaties 
van Helge en Tim, zoals een schilder zijn omgeving 
vastlegt. Het is gebaseerd op Vreeland, maar zeker 
herkenbaar voor bewoners uit de andere kernen in 
Stichtse Vecht.
Het is een hele organisatie om de voorstellingen 
rond te krijgen. En dat gaat lukken! Er zijn try-outs 
in onder andere de gevangenis in Nieuwersluis, in 
’t Kampje in Loenen en in wooncentrum De Aa in 
Breukelen. Daarna acht grote concerten: 14 mei in 
de Pauluskerk in Breukelen, 15 mei in de Vreeland-
se kerk, 21 mei in de Tienhovense kerk en 22 mei 
in Doornburgh in Maarssen, op elke locatie is een 
middag- en een avondvoorstelling. 
www.hieromdehoek.live.nl.

Door Corona is dit project even op een laag pitje 
komen te staan, maar de initiatiefgroep gaat 
weer aan de slag. Deze maand wordt verder uit-
gewerkt wat de mogelijkheden van een Energie 
Coöperatie voor Vreeland zijn. Ook zal intensief 
overlegd worden met de landeigenaren om na te 
gaan wat mogelijk is. Wij hopen eind maart met 

een voorstel naar de Vreelandse gemeenschap te 
kunnen komen. Dit voorstel kan dan begin april 
besproken worden met alle geïnteresseerden uit 
Vreeland. Oproep: de werkgroep zoekt nog ver-
sterking. Speciaal iemand die de informatievoor-
ziening kan beheren.

Kay, Egbert, Jeroen, Reinko

Lezers schrijven: Energietransitie Vreeland

‘Hier om de hoek’, 
verbindend muzikaal project in Stichtse Vecht!
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Groep 3
Groep 3 heeft geschreven over de verschillende soorten 
sporten er op de Winterspelen zijn. 

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
De hele wereld keek met veel spanning naar hun spor-
ters. En heel Nederland keek met veel spanning naar 
onze sporters!
Wereldberoemd zijn onze kampioenen en wat heeft ie-
dereen genoten van onze toppers zoals Irene Schouten, 
Kjeld Nuis en Suzanne Schulting. 
Ook de kinderen uit Vreeland leefden erg met de 
sporters mee en in groep 3, 4 en 5 hebben ze prachtige 
werken gemaakt en verhalen over de sporters geschre-
ven. In groep 6 en 8 mochten ze tussen de lessen door 
even de spannende wedstrijden kijken. 
Jammer dat het weer voorbij is he? Maar kijken jullie 
ook naar de paralympische spelen? Die zijn misschien 
wel nog knapper en spannender!

Groep 4
Ook groep 4 heeft over de Winterspelen geschreven en 
er een bijpassende tekening bij gemaakt. Knap!

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

Groep 5
In groep 5 hebben ze het herkenbare logo nagemaakt. 
Mét wat sporters erbij! Stukken beter zo dan het origi-
neel. Vind je niet?

TV kijken in de klas
Groep 6 en groep 8 hebben tijdens de pauzes en tussen de 
lessen door naar de spannende wedstrijden gekeken!

Olympische Winterspelen
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LEZING KASTEEL NEDERHORST
In aansluiting op de ALV van 14 april zal Ruth van 
der Puijl,  projectleider van Stadsherstel Amster-
dam, een lezing geven over de voortgang van het 
herbestemmingsplan van Stadsherstel Amsterdam 
en de Harmine Wolters Stichting om de woon-
functie terug te brengen in het kasteel. In het najaar 
zal de HKL samen met Stadsherstel een excursie 
organiseren naar het kasteel.
Locatie:  Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, 
Loenen aan de Vecht. Aanvang lezing: 20:30 uur
Toegang is gratis voor leden en voor niet-leden be-
draagt de entree € 3,50 incl. consumptie. Indien u 
ter plekke lid wordt, is de toegang gratis.

Lezing James Kennedy 
“Opkomst en betekenis van het verenigingsleven in 
Nederland”. James Kennedy is hoogleraar Moder-
ne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn 
bekendste werk is Nieuw Babylon in aanbouw, Ne-
derland in de jaren zestig, uit 1995. 

In 2021 schreef hij het essay bij de maand van de 
geschiedenis: Aan het werk. Zij die hem kennen uit 
zijn columns in het dagblad Trouw, weten dat hij 
de kunst verstaat om ingewikkelde kwesties helder 
en duidelijk uit te leggen. 
Op 28 april 2022 komt hij voor de HKL een lezing 
geven over de opkomst en betekenis van het ver-
enigingsleven in Nederland – toegespitst op het 
fenomeen van de Historische Kringen. Deze in-
teressante lezing zal plaatvinden in het Dorpshuis 
Vreeland, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. De aanvang 
is om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.  
Graag tijdig aanwezig zijn i.v.m. het invullen van de 
presentielijst waarna een gratis kopje koffie voor u 
klaar staat. Toegang voor leden gratis, voor niet-le-
den € 5,-. De consumptie in de pauze is voor eigen 
rekening. Aanmelding via de website: www.hkloe-
nen.nl en door het entreegeld over te maken op: 
NL53 RABO 0310 654 017 o.v.v. lezing Kennedy 
of telefonisch bij G. Hooft van Huysduynen 06-
54207470.

Historische Kring Loenen start seizoen 2022 
met interessante lezingen

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

Vervolg van pagina 1 
In het plan worden het Dorpshuis, het STAG-ge-
bouw en de gymzaal helemaal opnieuw gebouwd 
en komen er vijf nieuwe woningen aan de Vrede-
landstraat. Met de opbrengst van die huizen, die 
in de vrije sector worden verkocht, kan financieel 
worden bijgedragen aan de nieuwbouw van het 
Dorpshuis en de gymzaal.

Ontwerp nieuw Dorpshuis
Hoewel er veel positieve reacties zijn op de plan-
nen, maakt een aantal omwonenden zich wel zor-
gen over de hoogte van de gymzaal zoals die nu 
is ingetekend. De nokhoogte van de schuine dak-
punten wordt namelijk vier meter hoger dan de 
huidige situatie. De gemeente zal bekijken of het 
mogelijk en wenselijk is om eventuele aanpassin-
gen te doen als de reacties van bewoners daarom 
vragen. Vervolgens gaan de ambtenaren met het 
ontwerp naar de gemeenteraad die dan geld moet 
toekennen voor de verdere uitwerking en realisa-
tie van de nieuwbouw. De gemeente hoopt dat dit 
mee kan in de begroting van 2023 zodat er volgend 
jaar begonnen kan worden met de werkzaamhe-
den. Voor alle informatie en om te reageren gaat 
u naar www.stichtsevecht.nl/mfcvreeland.

Bericht van de Dorpsraad

Helaas is het er dit seizoen niet van gekomen om 
hier te schaatsen, op de ijsbaan in Vreeland.
De ijsbaan lag er prachtig bij, de laatste weken met 
verschillende nachtvorsten en mooi open zonnig 
weer zijn helaas te laat in het seizoen gekomen, 
geen natuurijs deze winter.
Hopelijk kunnen we komende seizoen wel van de 
ijspret en de gezelligheid op en rond de ijsbaan 
genieten. We willen Krijn Jan Driessen bedanken 
voor de mogelijkheid, om bij voldoende vorst, de 
IJsbaan te kunnen gebruiken. Het stuk land stond 
weer onder water, dus als Koning Winter was ge-
komen hadden we een prachtige baan. We hopen 
in de toekomst weer op een mooie samenwerking.

IJsclub Voorwaarts Vreeland

Lezers schrijven: Bedankt Krijn Jan Driessen

't Voorjaar dient zich aan
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Kort Nieuws

Op 8 april vindt een passieconcert plaats in de Sijpe-
kerk in Nieuw-Loosdrecht. Voor de pauze worden 
enkele klassieke werken vertolkt door solisten en or-
ganist, die passen in deze lijdenstijd. Na de pauze volgt 
de uitvoering van ‘The Crucifixion’. Deze indringende 
passie verhaalt de laatste uren van Jezus’ leven: vanaf 
zijn aankomst in Gethsemane tot aan zijn sterven aan 
het kruis. Als voorbereiding op de Stille Week geeft 
deze bijzondere compositie ruimte aan bezinning.
Aanvang is 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 
uur. De toegang is als immer vrij.

Net als andere jaren wil de Protestantse Gemeente 
Vreeland u weer op twee zaterdagen in de gele-
genheid stellen om potgrond en bemeste tuin-
grond te kopen. Dit is op 21 maart en 4 april van 
10.00 tot 12.00 uur bij de fam. C. Brinkman, Bo-
slaan 11 in Vreeland. Deze uitstekende potgrond 
zit in zakken van 40 liter en kost € 4,00 per zak en 
de bemeste tuingrond zit in zakken van 40 liter en 
kost € 2,50 per zak.
AANBIEDING: GRATIS thuisbezorgen op deze 

zaterdagen in Vreeland bij minimaal drie zak-
ken potgrond en/of minimaal vijf zakken tuin-
grond. Opgeven bij de fam. C. Brinkman tel. 
0294-231868.U kunt zodoende vooruitlopend op 
de paasdagen uw bakken en potten al vullen. De 
plantenmarkt organiseren we op zaterdag 9 mei 
op het Kerkplein in Vreeland vanaf 8.30 uur. Daar 
over meer in een volgende Vreelandbode.

Namens de plantenmarktcommissie,
Lieke Berger

Potgrond/tuingrondactie en plantenmarkt

Ze wonen sinds september in Vreeland: Corlia 
en Roel Goris, en lieten daarmee hun geliefde 
Zuid-Afrika achter zich, het land waar Corlia werd 
geboren en Roel het grootste deel van zijn leven 
woonde. “We zijn heel gelukkig hier,” vertelt Cor-
lia met een stralend gezicht, “want hier hebben we 
onze kinderen en kleinkinderen dichterbij. Door 
de afstand zagen we ze weinig, onze kleinkinderen 
kenden we vooral van foto’s.” Maar in Zuid-Afrika 
wonen familie en hele goede vrienden. Roel: “Die 
laat je wel achter, en op onze leeftijd weet je niet of 
je ze ooit nog zal zien. Aan de andere kant, we heb-
ben in veel verschillende landen gewoond en zijn 
gewend om opnieuw te beginnen. Dus we zien het 
leven in Nederland als een nieuw avontuur.”

Voor Corlia is het wonen in Nederland nieuw, 
voor Roel is het iets meer thuiskomen. Zijn wieg 
stond in Apeldoorn, hij bracht zijn jonge kindertijd 
in Nederland door en emigreerde als twaalfjarige 
met zijn ouders en zijn zes broers en zusjes naar 
Zuid-Afrika. Dat was in 1959. Er heerste in die jaren 
grote werkeloosheid in Nederland. Emigranten die, 
aangespoord door de overheid, de stap waagden 
om elders een nieuw leven te beginnen kregen dan 
ook een bescheiden startbedrag mee. Zo ook Roels 
ouders. Toch waren zij in hun nieuwe thuisland 
vooral aangewezen op hun eigen inventiviteit en 
doorzettingsvermogen. “Mijn vader was een echte 
avonturier,” vertelt Roel. “We kwamen met de boot 
in Kaapstad aan en reisden per trein door de Karoo 
naar Pretoria, zonder duidelijk plan, werk had mijn 
vader nog niet.” Gelukkig werd het gezin door gast-
vrije leden van de Nederlandse kerkgemeenschap 
aldaar geholpen en kregen zij vanuit die hoek steun 
bij hun eerste stappen in Zuid-Afrika. 
Corlia en Roel ontmoetten elkaar in Pretoria en 
vertrokken kort na hun trouwen naar Parijs, de 
eerste standplaats waar Roel als jonge diplomaat 
naartoe werd uitgezonden. Dit was het begin van 
een internationaal leven dat zij samen ten volle 

Nieuwe buren

Corlia en Roel Goris

Volop cultuur in theater 
De Dillewijn, Ankeveen

Om de hoek bij Vreeland ligt theater De Dillewijn, in 
een voormalige kerk. Zoals steeds barst het deze maan-
den van de voorstellingen, concerten, filmvoorstellin-
gen en jeugdprogramma’s op deze mooie locatie. Op 
27 maart treedt coverband De Slagers op - al of niet in 
combinatie met een aansluitend diner bij buur-restau-
rant Het wapen van Ankeveen - en op 8 april eert Elsje 
de Wijn met zes bluesmuzikanten de vroege blues zoals 
die tussen 1900 en 1940 werd gespeeld in de voorstelling 
‘Elsje en de Bluesmannen’, een mix van muziek en tekst. 
Meer informatie en kaartverkoop: www.dedillewijn.nl. 

omarmden en waarin zij beiden hun ei-
gen rol vonden, ook later in Brussel en 
Bangkok. Naast de zorg voor het gezin 
en haar taken als diplomaatechtgenote 
vervulde Corlia met enorm veel plezier 
en succes voorzitterschappen bij lief-
dadigheidsorganisaties zoals het Rode 
Kruis en een Thais programma dat 
studiebeurzen verzorgde. Roel maakte 
ondertussen tegen de achtergrond van 
de grote veranderingen in Zuid-Afrika 
carrière binnen het Zuid-Afrikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij 
zette een nieuwe diplomatieke post op 
in Bangkok en hield zich als ambas-
sadeur bezig met een grote verschei-
denheid aan zaken die varieerden van 
het aangaan van nieuwe diplomatieke 
relaties met buurlanden tot het onder-
steunen van Zuid-Afrikaanse staats-
burgers die wegens drugssmokkel lange 
gevangenisstraffen uitzaten in Thaise 

gevangenissen. Corlia: “Thailand was een hele exo-
tische post, we hebben daar prachtige dingen mee-
gemaakt en waren vaak te gast in het paleis van de 
Thaise koning en koningin, maar er was ook die 
hele donkere kant. Ik bezocht maandelijks de vrou-
welijke gevangenen, bracht ze levensmiddelen en 
toiletartikelen en sprak uitvoerig met ze. Het was 
heel emotioneel.” Roel bracht regelmatig soortge-
lijke bezoeken aan de mannengevangenis en pro-
beerde ondertussen op diplomatiek niveau een 
verdrag tot stand te brengen waardoor zij hun straf 
in hun thuisland zouden kunnen uitzitten. Tot zijn 
grote teleurstelling kreeg hij daarvoor geen enkele 
steun. De teneur vanuit Zuid-Afrika was: het is hun 
eigen schuld. Roel: “Terwijl het mij juist om hun 
families ging. Arme mensen, die geen kans hadden 
om hen op te zoeken in Bangkok.”
Hoogtepunt in zijn tijd als diplomaat was de reis 
door Zuid-Oost Azië als delegatielid van Nelson 
Mandela. Naast alle organisatorische zaken en de 
speeches die Roel voor Mandela schreef, was het 
vooral de persoonlijkheid van de nieuwe leider 
van Zuid-Afrika die diepe indruk op Roel maakte: 
“Hij keek je in de ogen, vroeg hoe het met je ging, 
luisterde aandachtig en gaf je het gevoel dat jíj de 
belangrijkste was. Ik heb gehuild toen hij over-
leed.” Corlia knikt instemmend: “Hij was een uniek 
mens.” 
De laatste jaren werkte Corlia in Pretoria en Knysna  
als “zeer succesvol makelaar (dat mag ik wel zeg-
gen hè,” zegt Roel lachend) en leidde Roel met veel 
plezier Franse reisgroepen rond door Zuid-Afrika. 
Aan die bezigheden kwam abrupt een einde door 
Covid. Zuid-Afrika sloot de grenzen, wat tot zor-
gen leidde bij hun dochter. Ze besloten naar Ne-
derland te verhuizen om dichtbij familie te zijn. 
Ze zijn heel gelukkig hier, Roel zingt in de kerk, ze 
genieten van de omgeving en zitten vol energie om 
hun nieuwe leven in Vreeland op te bouwen. “We 
kenden Vreeland nog niet, maar toen we door het 
dorp wandelden waren we meteen verkocht.” C.W.

Muziek in Kortenhoef: 
het Animato Strijkkwartet 

Op 24 maart 2022 speelt het prijswinnende Animato 
Strijkkwartet in het kerkje van Kortenhoef samen met 
Noé Inui en Vassilis Varvaresos Schuberts Rondo in A, 
D 438 en Penderecki’s vierde strijkkwartet. Het kwartet 
bewijst daarin zijn kunde en onvolprezen populariteit 
in Nederland. Onlangs is het nog geselecteerd als een 
van de vier laureaten van de  Dutch Classical Talent 
Award 2021 - 2022. In het tweede deel van de avond 
kunt u de chemie ervaren tussen Noé Inui en de Giekse 
pianist Vassilis Varvaresos. De avond wordt besloten 
met het klassieke topwerk van Ernest Chausson (1855-
1899): concert voor viool, piano en strijkkwartet, op. 21 
in d. Aanvang: 20:15, entreeprijs: € 20. 
www.kunstaandedijk.nl

Passieconcert Sijpekerk
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JJP INTERIM & FINANCE
Qualified in financial 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 financiële chaos?

Voor vakkundig en professioneel financieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl 
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

Veel spreekwoorden en 
uitdrukkingen in onze taal 
vinden hun oorsprong in 
de bijbel, bijvoorbeeld het 
spreekwoord ‘wie een kuil 
graaft voor een ander valt er 
zelf in’, of de uitdrukking dat 
iemand zit te ‘muggenziften’. 
Dat geldt ook voor ‘wie zaait 

zal oogsten’, het thema van deze Vreelandbode - van 
die uitdrukking zijn allerlei vormen en varianten in de 
bijbel te vinden, zoals ‘wie wind zaait zal storm oog-
sten’ en ‘wie karig zaait, zal karig oogsten; wie over-
vloedig zaait, zal overvloedig oogsten’, en nog een 
heleboel meer. 
De gedachte erachter is bij al deze varianten hetzelf-
de: als je investeert in iets zul je daar uiteindelijk de 
resultaten, vaak in veelvoud, van terug zien. Dat kan 
zowel in positieve als negatieve zin; goede daden 
hebben goede gevolgen, bij slechte acties kun je over 
het algemeen ook iets slechts terug verwachten. Met 
andere woorden: het maakt uit wat je doet (en zegt 

en denkt). 
Het kan, zo bekeken, overigens de indruk wekken dat 
je je leven helemaal zelf zou kunnen sturen. Immers, 
als jouw manier van zaaien de oogst bepaalt kun je 
veel beïnvloeden. Tegelijkertijd weet iedereen die 
weleens wat in de tuin heeft gezaaid ook dat het lang 
niet altijd zeker is hoe dat uitpakt… Er zijn allerlei fac-
toren van invloed op de ontwikkeling van het zaad. 
En er zit niet voor niks vaak een lange tijd tussen zaai-
en en oogsten. 
Ook al kunnen we dus niet alles in het leven in de 
gewenste richting sturen, er ligt wel een behoorlijke 
verantwoordelijkheid en, inderdaad, invloed bij ons 
en ons handelen. We kunnen er daarmee wél altijd 
voor kiezen om op een bewuste en zoveel mogelijk 
positieve manier in het leven staan.
Oftewel: handel bewust, spreek bewust, denk be-
wust. Zaai deze zonnige weken vooral overvloedig 
– hak de knoop door van die keuze waar je al lang 
mee loopt, geef doodgewone dingen eens wat extra 
aandacht, steek een ander een hart onder de riem. 
Wie weet hoe groot de oogst zal zijn. 

Wie zaait zal oogsten
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Medio april kan er weer gewinkeld worden in de 
Breedstraat. Willemijn Kalisvaart – Schippers, be-
woonster van de voormalige slagerij, opent bin-
nenkort in het oude slachthuis haar gloednieuwe 
Vreelandse winkel. Toen Willemijn begin 2018 
met haar gezin vanuit Amsterdam in de oude slage-
rij ging wonen, had ze nog niet bedacht dat dit huis 
een diepgewortelde wens uit zou laten komen: een 
eigen winkel! De Retail zit in Willemijn haar fami-
liebloed en vanuit Amsterdam heeft Willemijn eer-
der al een webshop in interieur curiositeiten gehad.

Tijdens de coronacrisis kwamen er meerdere mo-
menten van bezinning. Haar werk gaf minder vol-
doening en met twee kinderen op school kwam er 
meer tijd voor haarzelf. Eind 2021 kwam alles sa-
men, de verbouwing van de schuur was klaar, Wil-
lemijn had haar laatste werkdag en beide kinderen 
gingen naar school. Het plan om in de Breedstraat 
een winkel te starten was definitief. 
Na avonden brainstormen over de invulling van de 
winkel, kwam ze tot de conclusie dat ze dicht bij 
zichzelf moest blijven. Iets waar haar passie ligt, zo-
dat ze deze ook aan een ander kan overbrengen. En 

die ligt in hun patio-tuin aan de Breedstraat. Deze 
staat vol met potten, stekken, planten en fruit-
bomen. In het zaaiseizoen zaait ze onder andere 
groente en maakt ze stekjes van fruitbomen, in het 
oogstseizoen maakt ze compote van de appels, taart 
van de pruimen en gelei van de kweepeer. 
En zo werd, heel dicht bij haarzelf, haar nieuwe 
winkel “Kweepeer” geboren. Een winkel voor jong 
en oud, vol met moestuinspullen die zij zelf ook zo 
graag gebruikt. Van tuingereedschap tot stekpro-
ducten, van zaden tot spullen om te wecken. Boe-
ken over de moestuin en materialen om de tuin te 
onderhouden. Maar ook leuke (kinder-) cadeautjes 
zoals boekjes, terracottapotten en soms een pot ei-
gen gemaakte jam of gelei. 
Vanuit haar eigen schuur, die een Engelse cottage 
sfeer heeft gekregen, heet Willemijn heel Vreeland 
en ver daarbuiten graag van harte welkom in haar 
winkel. Om te beginnen drie à vier dagen per week. 
In de toekomst gaat ze haar producten ook online 
verkopen en heeft ze ambities voor workshops en 
trainingen boven de winkel. 
Meer informatie over de opening en openingstij-
den staan online op www.kweepeer.com.          W.T.

Wie zaait oogst fruit

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

Bingo in Dorpshuis 
Op maandagmiddag 11 april bent u van harte wel-
kom om bingo te spelen in het Dorpshuis, Fetha 
16 te Vreeland. Dit keer staat de bingo in het te-
ken van Pasen. Vanaf 13.30 uur bent u welkom en 
om 14.00 uur gaat de bingo van start. Voor verdere 
inlichtingen kunt u contact opnemen met Anita te 
Gussinklo: 0294-232835.
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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

Namens IJsclub Voorwaarts willen we Simone de 
Graaf bedanken voor haar enthousiaste inzet als 
jeugdtrainer bij de VijfDorpen. Ze is al verschillen-
de jaren op zaterdagmiddag, in het winterseizoen, 
actief om schaatsles te geven aan kinderen tussen 
6 en 12 jaar uit verschillende dorpen hier uit de 
omgeving. Fijn dat ze hier tijd voor vrij maakt in 
haar drukke bestaan. Zelf heeft ze als student veel 
wedstrijden gereden, evenals haar man Vincent. 
Ook komen er veel kinderen (waaronder hun 
eigen kinderen) uit Vreeland naar de Jaap Eden-
baan in Amsterdam om op een leuke en speelse 
manier het schaatsen onder de knie te krijgen. Na 
hun 12de jaar kunnen ze doorgaan met schaatsen 
en worden ze getraind door echte schaatstrainers, 
die ze alles bij brengen voor officiële wedstrijden. 
Heeft u kinderen in deze leeftijd en willen ze goed 
leren schaatsen, komend seizoen kunt u ze weer 
aanmelden bij www.de5dorpen.nl. Ook is het leuk 
om de kinderen het schaatsen te leren, als trainer 
of begeleider, zeker als je eigen kinderen er toch 

heen gaan. Je wordt begeleid door een enthousiast 
team waar je veel waardering van krijgt, het is ont-
zettend leuk om dit te doen, ik kan het iedereen 
die iets met schaatsen heeft aanraden. 
Casper Zeldenrijk

Lezers schrijven: Bedankt schaatstrainster Simone

Bedrijvigheid Equilibre-Interiors
Scarlett van Ketwich Verschuur (55): 
“Alles is een kwestie van balans”

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

Met deze uitspraak heeft onze Vreelandse 
Scarlett van Ketwich Verschuur het niet 
alleen over haar werk als binnenhuisar-
chitect, maar eigenlijk over het leven en 
de wereld in het algemeen. Precies 25 jaar 
geleden startte Scarlett met haar Design 
Studio Equilibre-Interiors in Londen. We 
gaan even terug in de tijd om te ontdekken 
hoe ze haar passie voor interieurs ontwik-
kelde. 

Scarlett: “Ik heb met mijn ouders altijd 
in het buitenland gewoond. Tijdens mijn 
jeugd heb ik - onbewust - veel inspiratie 
opgedaan over architectuur, esthetiek en 
design. In Parijs heb ik de opleiding bin-
nenhuisarchitectuur gevolgd aan de École 
Boulle, genoemd naar de meubelmaker 
van Zonnekoning Lodewijk XIV. Door 
al die internationale ervaring is mijn stijl 
vrij eclectisch geworden. Ik combineer het 
liefst verschillende stijlen om een gelaagd 
interieur te creëren. De uitdaging is om 
met de opdrachtgevers op één lijn te zitten, 
met vertrouwen in elkaar te werken en ver-
rassende stappen te zetten. Het is een soort 
reis die je samen aangaat om een authentiek en ei-
gen thuis te creëren. En het is fijn als het resultaat 
uiteindelijk een stap verder is dan wat de klant 
aanvankelijk zelf had bedacht.”

Van Londen naar Amsterdam
Na vijf jaar Londen besloot Scarlett terug te gaan 
naar haar geboorteland. Inmiddels heeft ze haar 
studio annex loods in een voormalige garage in 
Amsterdam Noord achter het Eye Museum én 
heeft ze twee vaste medewerkers.  Equilibre-In-
teriors is uitgebreid met Equilibre-Heritage, een         
‘boutique’ met een mix van unieke vintage stuk-
ken. Scarlett legt uit: “Wij werken veel met Franse 
en Italiaanse dealers, voornamelijk mid-century 

vintage en 18e-eeuws. Zelf ga ik ook regelmatig 
die kant op met een bus, dat is het leuke van dit 
werk!”

Droomproject
Scarlett houdt van haar werk. Haar droomproject 
is om samen met haar team voor een rockstar een 
gewaagd huis in te richten. Vooralsnog nodigt ze 
Vreelanders uit om naar haar loods te komen. “De 
koffie en wijn staat klaar. Ik ben er de hele week 
en wie op zaterdag wil komen, kan mij altijd bel-
len voor een afspraak.” De collectie van Scarlett 
en voorbeelden van haar werk als binnenhuisar-
chitect zijn te vinden op www.equilibre-interiors.
com en www.equilibre-heritage.com. 

Overzicht voor opvang vluchtelingen
Wie informatie zoekt over eventuele opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: 

Op www.vrijwilligerscentralestichtsevecht.nl zijn diverse initiatieven geïnventariseerd.
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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

Vrijheidsvoorstelling ‘De dochter van Meijer’
De - door corona uitgestelde - 75 jaar 
Vrijheid voorstelling De dochter van 
Meijer, door Pauline Broekema en de 
The Amsterdam Consort vindt plaats 
op zaterdagavond 30 april om 20.00 
uur in de Grote Kerk in Vreeland. 

De voorstelling is gebaseerd op het 
boek Het uiterste der zee geschreven 
door Pauline Broekema. Pauline werk-
te 34 jaar als redacteur-verslaggever bij 
de NOS en het NOS Journaal.  Tijdens 
de voorstelling vertelt zij het waar ge-
beurde verhaal over het meisje Sara; 
vier musici omlijsten de vertelling met 
werken en arrangementen van diverse componis-
ten. The Amsterdam Consort bestaat uit: fluitiste 
Jeannet Landré, fagottiste Marieke Stordiau, vio-
list Albert Adams en pianiste Mariken Zandvliet. 

Waar gaat deze uitvoering over?
Meijer, de vader van de kleine Sara (1941), wordt 
met de eerste trein van Westerbork naar het Oos-
ten vervoerd. Sara en haar moeder Mies duiken 
onder. De dochter van Meijer gaat over bezetting 
en bevrijding. Over angst, heimwee, rouw en onge-
looflijke veerkracht. Over schoften en meelopers én 
stille helden, de mannen en vrouwen die hun leven 
riskeerden om er voor anderen te kunnen zijn, die 

leefden in verbondenheid. Deze prachtige voorstel-
ling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. 
Kaarten à 15 euro per stuk kunt u bestellen via 
info@sterrenvanvreeland.nl, bankrekening NL07 
TRIO 0391 1779 23 of via de Dagwinkel van Aloys 
Hageman, Voorstraat 15. 

Kinderen en jeugd van 10 tot 25 jaar hebben gratis 
toegang. Deze gratis toegang én de lage toegangs-
prijs zijn mogelijk gemaakt door de ruimhartige 
sponsoring door de Lionsclub Over Holland en de 
gemeente Stichtse Vecht. 

4 mei Comité Vreeland
Sterren van Vreeland

Plan beweegtoestellen aangeboden aan 
wethouder Veneklaas
Onlangs gingen Vincent Stapper en Corine Win-
nik op bezoek bij wethouder Hetty Veneklaas om 
het plan voor de aanvraag voor buitensport be-
weegtoestellen aan te bieden. Vincent en Corine 
overhandigden de schriftelijke aanvraag waar-
aan een fotocollage van sportende Vreelanders 
van verschillende leeftijden is toegevoegd. Hetty 
Veneklaas: “Ik ben een warm pleitbezorger van 
sporten in de openbare ruimte en ik wil heel graag 
samen met de initiatiefnemers kijken of en wat er 
mogelijk is in Vreeland.” 
De initiatiefgroep van vier mensen die de plaat-
sing van de toestellen nastreeft, bestaat naast 
Corine en Vincent uit Frederike Gathier en Joke 
Stapper en heeft onder meer via de Vreelandbo-

de Vreelanders gevraagd op het plan te reageren. 
Veel inwoners van verschillende leeftijden gaven 
aan dat er behoefte is aan mogelijkheden om bui-
ten te bewegen en te sporten en dat ze de toestel-
len zullen gaan gebruiken. Het is ook logisch dat 
mensen van uiteenlopende leeftijd enthousiast 
zijn. De buitensport beweegtoestellen zijn makke-
lijk te bereiken en altijd vrij toegankelijk. De be-
oogde locatie is in de buurt van de school. 

Binnenkort is er overleg met de betrokken gebieds-
regisseur om toestemming te krijgen voor de be-
oogde plek voor de toestellen. Inhoudelijk is het 
plan ook besproken met de sportcoaches van de 
gemeente.  
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Deze maand is in het STAG-gebouw aan de Fetha 
Salus Fysio-care gestart. Heel fijn dat er nu weer 
een fysiotherapeut in het dorp is, nadat Frank, 
Vincent en Peter van Fysiotherapie Vreeland in 
2020 hun deuren sloten. Daarnaast wordt een deel 
van het markante lage gebouw op het grasveldje 
aan de Fetha verhuurd aan meerdere huurders 
op paramedisch terrein. Toch is het gebouw oor-
spronkelijk met een heel andere functie gebouwd: 
het was de christelijke kleuterschool!

Bewaarschool
Al heel lang heeft Vreeland, naast basisonderwijs, 
ook onderwijs voor kleutertjes gehad. In 1852 
werd in Vreeland een bewaarschool opgericht, ge-
financierd door Henriette Voombergh, wonende 
op Slotzicht. Waar deze school zich bevond is niet 
bekend.
Wel bekend is dat halverwege de 20ste eeuw in 
Voorstraat 22 een bewaarschool was gevestigd, 
gefinancierd door de hervormde gemeente van 
Vreeland en de ouders. De kerkenraad vormde 
het schoolbestuur. In 1970 werd er naast deze 
Christelijke bewaarschool - inmiddels kleuter-
school geheten -, aan de Fetha een openbare kleu-
terschool gebouwd, een vierkant lokaal met een 
plat dak, dat niet voor niets in 1973 de naam ‘De 
Blokkendoos’ kreeg. De oude foto dateert van vlak 
na de opening in 1970. We zien een veel kleiner 
gebouwtje dan tegenwoordig met een speelplein 
en een grote zandbak ervoor. De bebouwing aan 
de overkant van de weg was er toen nog niet. 

Later verhuisde de kleuterschool naar het gebouw 
van de openbare basisschool aan de Niftarlake-
laan. Deze school is in 2007 afgebroken, waarna 
het huidige gebouw van CSV Ridderhof er werd 
gebouwd. 

Nieuwe functies 
De kleuterschool stond nu leeg en kreeg een totaal 
andere functie: het werd een filiaal van de Rabo-
bank, die daarvoor in het pand op de hoek van 
de Breedstraat en Lindengracht gevestigd was, 
naast het pannenkoekenhuis. Het gebouw werd 
uitgebreid met een aanbouw. Toen de Rabobank 
rond 2009 vertrok en een loket op afstand in het 
Dorpshuis begon, werd het gebouw overgenomen 
door de STAG, de Stichting Aanvullende Gezond-
heidszorg Loenen. Deze stichting is eigenaar van 
gebouwen in Nigtevecht, Vreeland en Loenen aan 
de Vecht waarin  ruimtes worden verhuurd aan 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, zoals 
huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en thuis-
zorg. De voormalige Blokkendoos wordt sinds-
dien verhuurd aan o.a. een mondhygiëniste, dië-
tiste, verloskundige en BSR therapeute. En vanaf 
nu dus ook aan een fysiotherapeut! 
Hoe lang het gebouw er nog blijft staan is niet be-
kend. Er zijn plannen om een nieuw Dorpshuis 
te bouwen, waarin ruimte komt voor meer faci-
liteiten. Gezien het feit dat daar nogal wat haken 
en ogen aan zitten zal het nog wel even duren en 
blijft deze typisch jaren ’70 laagbouw hier voorlo-
pig nog staan. 

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAG
Informatie via Aloys Hageman:  

tel 0294-231514  
email Dagwinkelhageman@live.nl 

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat. 
Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.
De dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.
LEKKER MAKKELIJK BIJ 

DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

Open: woe. t/m vrijdag 
van 16.00 uur tot sluit. 

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

Het STAG-gebouw aan de Fetha         door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

Het Vechtstreekmuseum organiseert weer rondlei-
dingen in kasteel Nyenrode, op de zondagen 17 en 
24 april en 1 mei. Een gids vertelt uitgebreid over 
de geschiedenis van het kasteel en toont historische 
zalen en verschillende stijlkamers met de verbor-
gen kunstcollectie. Aansluitend, na een wandeling 
door het park, is er een bezoek aan de tentoonstel-
ling “de wijde wereld in” met kunstwerken uit de 

privécollectie van ondernemersechtpaar De Heus. 
Delen van deze unieke en gevarieerde collectie wer-
den reeds meerdere malen geëxposeerd, o.a. in Sin-
ger Laren en museum Boijmans van Beuningen in 
Rotterdam. Bij deze tentoonstelling vindt men ook 
een aantal podcasts met interessante anekdotes. 
Informatie en tickets via 
www.vechtstreekmuseum.nl.

Rondleiding op Nyenrode 
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  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Op 17 februari raasde storm Eunice over Nederland. Ook 
in Vreeland bracht de storm aanzienlijke schade toe. Bo-
men zijn afgebroken, omgewaaide bomen namen hele stu-
ken oever mee, het dak van een schuur werd er afgeblazen 
en het fietstunneltje was tijdelijk gestremd door een geval-
len boom. Inmiddels is de meeste schade weer opgeruimd.

Stormschade in Vreeland

Ook CSV Ridderhof kwam in actie 
voor Oekraïne. In alle klassen zijn de 
kinderen aangespoord iets te doen 
waarmee ze geld voor het goede doel 
kunnen ophalen. Op een raam wordt 
dagelijks de eindstand bijgewerkt. 
Aan het einde van de eerste inzamel-
week stond de teller al op €  2.166,- !!

Duizenden en duizenden krokusjes, winterako-
nietjes, sneeuwklokjes en andere stinzenplantjes 
groeien in de tuin van buitenplaats Vreedenhorst. 
Een mooi voorbeeld van ‘wie zaait zal oogsten’, 
want deze verwilderde voorjaarsbloemen ver-
meerderen zichzelf, dus zonder iets ervoor te hoe-

ven doen wordt de kleurenpracht elk jaar groter. 
Deze stinzenbeplanting is typisch voor buiten-
plaatsparken, waar zij al eeuwen in voorkomen. 
Zij bloeien alleen in het vroege voorjaar, dus ga 
nog gauw op pad om ervan te genieten!

Wie zaait zal oogsten

Op zaterdag 5 maart was er voor iedereen gele-
genheid om op feestelijke manier kennis te maken 
met de nieuwe fysiotherapiepraktijk op de Fetha. 
Rosalie van Maaswaal van Salus Fysiocare heeft in 
het STAG-gebouw een prachtige praktijk neerge-
zet, met twee behandelkamers en een fitnessruim-
te voorzien van gloednieuwe apparatuur. Sinds 1 
maart is de praktijk geopend voor behandelingen 
op afspraak en vanaf april zal de fitnessruimte ook 

met een lidmaatschap te gebruiken zijn. Bel voor 
een afspraak met 0294-745036, of kijk op www.
salus-fysiocare.nl voor meer informatie. Een ver-
wijzing van de huisarts is niet nodig en fysiothe-
rapeuten worden van harte uitgenodigd om te sol-
liciteren. 

Fysiotherapeuten Rosalie van Maaswaal en 
Jordy Snoeij met ‘vaste praktijkhulp Gerrit’.

Feestelijke opening Salus Fysiocare

CSV zamelt in voor Oekraïne

De jaarlijkse ledenvergadering van bedrijfsvereni-
ging Ondernemend Vreeland op 1 maart jl.  was 
zeer geslaagd. Omdat restaurant Hendrik net niet 
op tijd klaar was had Gaby Daalder last minute 
haar restaurant Mevrouw Daalder als locatie aan-
geboden. Ruim dertig leden luisterden naar de 
plannen van het bestuur voor komend jaar, met 

interessante lezingen, een be-
drijfsbezoek en activiteiten voor 
het dorp. Daarna was het tijd voor 
de borrel, die zoals gebruikelijk 
zeer geanimeerd was. Ook ondernemer? Word lid 
en word onderdeel van dit gezellige netwerk in ei-
gen dorp. www.ondernemendvreeland.nl.

Geslaagde ALV bedrijfsvereniging
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