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Van de redactie
Het is ongelofelijk hoeveel activiteiten er in een klein dorp 
als ons Vreeland te beleven zijn. De actieve Sterren van 
Vreeland organiseren koffie-ochtenden, al of niet met 
interessante sprekers, lezingen, concerten, filmavonden, 
Repair-café, verhalen-vertelmiddagen, gezondheidsinitia-
tieven en noem maar op. Ook de Sinterklaas- en Kerst-
evenementen komen er weer aan, OrVeO speelt twee vro-
lijke muzikale voorstellingen en in de kerk is een bijzonder 
orgelconcert te beluisteren. Het wordt een gezellig en ac-
tief najaar! Waar meer activiteit gewenst is, is in de Dag-
winkel. Aloys Hageman herinnert ons dorpsbewoners aan 
het feit hoe belangrijk een buurtsuper is, niet alleen voor 
de boodschappen, maar ook voor het sociale en praktische 
aspect, want de winkel is veel meer dan een levensmidde-
lenwinkel. Een loopje, een praatje, postpakketten, stome-
rij, van alles in eigen dorp op loopafstand. En dat is onbe-
taalbaar en vergoedt in ruime mate het feit dat sommige 
boodschappen elders misschien iets goedkoper zijn. Ook 
bij de begeleiding van de buitenschoolse opvang (BSO) 
mag veel meer activiteit komen, want er is nu een gebrek 
aan deskundige begeleiders. Iets voor u?
Deze maand maakt u weer kennis met bevlogen Vreelan-
ders, zoals nieuwe buren Marion Starreveld en Roeland de 
Wolf en met Ade Linda Boelhouwer die over haar inzet 
voor het goede doel Harvest Europe vertelt. Verder vertelt 
Margot Reukers, de nieuwe directeur van de CSV Ridder-
hof, over haar visie op de school. Deze maand start Bas 
Schuurmans met een nieuwe rubriek over geldzaken, ze-
ker in deze tijd een actueel onderwerp. Maar u weet, geluk 
zit in kleine dingen en is niet te koop. Hopelijk vindt u ook 
deze maand weer een beetje geluk in deze Vreelandbode!

Ook dit jaar is er een borrel vanwege het einde 
van het brugseizoen. Dit jaar was het een prach-
tig seizoen voor alle boten, en hebben nieuwe en 
bekende brugwachters de soms hectische logistiek 
rond de Van Leerbrug weer goed geregeld. Van-
af 1 november tot 1 april wordt het weer rustig 
bij de brug. Daarom drinken we graag een borrel 

met ALLE VREELANDERS. Iedereen is welkom, 
maakt niet uit waar je woont in Vreeland, en de 
brugwachters zijn er ook. Neem je eigen hapjes, 
drank en glazen mee, bewoners van Duinkerken 
regelen vuur en licht. Op zondag 30 oktober, van-
af een uur of vier, zien we jullie graag op de dijk 
op Duinkerken.
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Veel steun voor nieuw bestemmingsplan Vecht
De gemeenteraad is zeer positief over het nieuwe 
conceptbestemmingsplan voor de Vecht. In het 
nieuwe voorstel wordt duidelijk uitgelegd wat wel 
en niet mag op de Vecht en waarom, helderheid 
die tot nu toe ontbrak. Want het is lang niet alleen 
de gemeente die bepaalt wat er op het water mag, 
ook het Waterschap, Hoogheemraadschap en de 
Provincie hebben een grote vinger in 
het Vechtwater. De regels zijn daar-
door verwarrend, onoverzichtelijk 
en op sommige punten zelfs ronduit 
onlogisch. Zo wil de Provincie alleen 
boten van maximaal 7 meter en zon-
der kajuit toestaan in het buitenge-
bied. Terwijl er boten van 12 meter mogen liggen 
binnen de bebouwde kom, waar de gemeente de 
regels bepaalt. Om dat gelijk te trekken wil de ge-
meenteraad, tegen de regels van de Provincie in, 
langs de hele Vecht de maximale bootlengte van 

12 meter toestaan. En kajuitboten met een maxi-
male hoogte van 1,70 m. De gemeenteraad wil er 
nu alles aan doen om de Provincie te bewegen de 
regels op te rekken. Als de Provincie niet akkoord 
gaat kunnen zij te grote boten een boete geven, 
ook al stemt de gemeente in met de aanpassing 
van de regels.

Een ander belangrijk punt in het nieu-
we plan is dat de nieuwe openbare op-
stapplaatsen voor commerciële vaar-
tuigen uit het voorstel zijn gehaald. 
Nieuwe aanvragen zijn wel mogelijk 
maar worden per locatie aan een lijst 
voorwaarden getoetst. Dit is voor de 

Dorpsraad wel een punt van aandacht, ook al 
worden die mogelijkheden nu ingeperkt, dat kan 
wat ons betreft niet betekenen dat dan via een an-
dere route de mogelijkheden voor de commercië-
le vaart worden uitgebreid. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Brugborrel op 30 oktoberBrugborrel op 30 oktober

Samen voor de mensen in het dorp. De boodschap-
pen. Dan gaat het niet alleen om eten en drinken. 
Dat is ook een groet en een glimlach. Een praat-
je om te horen hoe het gaat. Een beetje aandacht 
en zorg voor elkaar. In de winkel, aan de telefoon 
of bij bezorging in de buurt en aan huis. Wij doen 
het graag, daar waar bijzonder heel gewoon is. Dan 
doen we al vele jaren met u en voor u. De Post-
NL pakketservice, en de geld- en stomerijservice 
kwamen erbij, maar ook ambachtelijke grill-en 
vleeswaren en vele andere lekkernijen. De Dagwin-
kel werd het kloppend hart van uw buurt. 

Wat u niet ontgaan zal zijn, zijn de moeilijke tij-
den waarin we leven, voor alle huishoudens maar 
ook voor kleine ondernemers. Extreem hoge 
energieprijzen, gestegen voedselprijzen en gro-
te personeelstekorten. Bakkers, slagers en kleine 
buurtsupers moeten de deuren gaan sluiten of zijn 
reeds gesloten. Dit wil ik samen met u voorkomen 
voor uw Dagwinkel. Ik zal u blijven verrassen met 
lekkernijen, verse groente en fruit, zuivel en het 
gemak van dagelijkse boodschappen in uw buurt. 
Hopelijk mag ik u hierdoor blijven begroeten in de 
Dagwinkel. Met vriendelijke groet, Aloys Hageman.

Lezers schrijven: 
Dagwinkel Aloys Hageman Voor Vreeland- Door Vreeland
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Colofon

Agenda
25 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
27 okt.  Samenkomst Dorpshuis Monique Ansia  
 en Jos Wolfs, 18.00 uur
30 okt. Podium Vreeland, concert, Grote Kerk,  
 16.00 uur
30 okt. Einde vaarseizoen-Brugborrel, 
 Van Leerbrug, va. 16.00 uur
1 nov. Buurtkamerpraatje Wendela Sandberg,  
 Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
2 nov. Allerzielen, Grote kerk en begraafplaats,  
 17.30-20.00 uur
3 nov. Informatieavond energiebesparen,   
 Dorpshuis, 20.00 uur
5 nov. Rommelmarkt OrVeO, ’t Web Loenen,  
 10.00-16.00 uur
8 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
11 nov. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 15.00 en  
 20.00 uur
11 nov Sint Maarten, 17.00 tot 19.00 uur.
13 nov. Verhalenvertelmiddag, Grote Kerk, 
 va. 14.45 uur
13 nov.  Kunt u mij de weg naar Hamelen vertel-

len… OrVeO- CSV, 15.00 en 17.00 uur
14 nov. De Vreelander creëert: Anna Nelemans,  
 Dorpshuis, 20.30 uur
15 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 nov. Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 nov. Intocht sinterklaas, Duinkerken, 15.00 uur
20 nov.  Orgelconcert en documentaire, 
 Grote Kerk, 15.30 uur
22 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

23 okt.  Casper van Dorp
30 okt.  Ds. Rineke van Ginkel
6 nov. Ds. A. van Mourik, Utrecht 
13 nov. Pastor Fred Flantua
30 nov. Ds. Rineke van Ginkel, 
 laatste zondag kerkelijk jaar
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn ook 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 
Tel.: 0346-254000 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

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

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

De beste  kapper 
in eigen dorp 

Verslag Repaircafé
De eerste twee Repaircafés waren een groot succes. 
Een aantal vrijwilligers kwam spontaan helpen repa-
reren en een groot aantal mensen kwam met spullen 
die gerepareerd moesten worden. Het waren een 
goed georganiseerde, nuttige maar vooral ook gezel-
lige ochtenden. Dus kom ook de derde zaterdag van 
de maand naar ons Dorpshuis. De komende keer is 
dus 19 november, van 10.00-12.00 uur.

Verslag De Vreelander creëert
Anna Jordans kwam maandag spreken over haar 
productiebedrijf Mals Media, dat films maakt met 
name voor de culturele sector. Het Van Goghmu-
seum is een van haar grote klanten. Met bijzonde-
re filmpjes en achtergrondverhalen lichtte zij haar 
bedrijf en wat zij doen toe. De aanwezigen werden 
zelf ook aan het werk gezet: een briefing die Mals 
Media ooit echt kreeg voor de expositie Van Gogh: 
Munch. ‘Hoe zouden jullie dit verbeelden in een 
filmpje,’ was de opdracht. Er kwamen leuke ideeën 
uit, maar zo mooi als Anna’s eindresultaat was, dat 
had niemand kunnen bedenken! 

Vreeland, het gelukkigste dorp in wording
Met nieuwgierigheid en instemming is gereageerd 
op het plan van Vreeland het gelukkigste dorp van 
de provincie Utrecht te maken. In de volle St Nico-
laaskerk genoten de aanwezigen van deze ambitie 
die werd gepresenteerd door Roos van Monsjou, 
Rogier Sluyter en Herman Poos. 
Er was ook grote instemming over de voorstellen 
de sociale cohesie te vergroten. Boer Johan Beu-
keboom was zelfs tot tranen toe geroerd toen hij 
sprak op welke wijze hij samenleeft met tal van jon-
geren en Polen op zijn boerderij. En de vele tiental-
len geïnteresseerden waren onder de indruk hoe-
veel inwoners zich willen inzetten om activiteiten 
te organiseren, variërend van suppen, sjoelen, jog-
gen, walking football, golfen, winterzwemmen, tui-
nieren, koken, tafeltennis tot kick boksen. Bijna 20 
aanbiedingen staan op het menu. En het enthousi-
asme is zo groot dat er nog meer wensen werden 
ingediend die te zijner tijd worden ingewilligd.

Boer Johan Beukeboom vertelt hoe hij samenleeft 
met jongeren onder een dak. Mooi voorbeeld van 
sociale cohesie in Vreeland

De organisatie gaat de komende weken de interes-
ses in kaart brengen en daarna concrete aanbie-
dingen doen. Deelnemers worden gevraagd een 
strippenkaart van 5 euro per activiteit te kopen. Ze 
kunnen dan 3 tot 5 keer meedoen en krijgen in ruil 
het recht op een gerecht bij het geluksdiner dat me-
dio 2023 wordt georganiseerd. Hobbykoks zijn al 
bereid gevonden gerechten te serveren.
Op de website www.broccori.nl staat binnenkort 
het volledige programma en de mogelijkheid in te 
tekenen op een of meer activiteiten. Met dank aan 
Bas Swelheim worden de presentaties en de geluks-
rede van Ruud Koornstra ook online aangeboden.

Podium Vreeland op 30 oktober
We gaan weer unieke concerten organiseren in 
onze unieke kerk, te beginnen op zondagmiddag 
30 oktober om 16.00 uur. 
Bij het eerste (van 
vier) concert ne-
men Splendor 
musici Shaza 
Manla en Hessel 
Moeselaar ons 
mee naar verre 
streken op kanun 
-een Arabische 
cymbalon uit de 
familie plankci-
ters- en de altvi-
ool. Vreelander 
Peter Prommel 
begeleidt hen op 
zijn verzameling trommels. Shaza Manla  (2003, 
Damascus) verrijkt al jarenlang het Nederland-
se muziekleven met haar prachtige kanun-spel: 
een op de cimbalom gelijkend snaarinstrument 
uit het Midden-Oosten. Door haar grote talent en 
open-minded muzikantschap werd ze al op jonge 
leeftijd enthousiast onthaald door podia en en-
sembles als het Grachtenfestival en het Nederlands 
Blazers Ensemble. Hessel behoort tot de jonge hon-
den van Splendor, Hessel houdt van het organise-
ren van walking concerts - dynamische concerten 
op bijzondere locaties - via de bewerkingen, eigen 
composities en improvisaties van zijn band 3VIO-
LAS, tot aan experimenten met live electronics.
De musici verkennen met elektronische muziek en 
tekst de oude en nieuwe muziek. Het wordt weer 
bijzonder, na 2,5 jaar weer Splendor musici in de 
Grote kerk te Vreeland. Entree € 15,- inclusief bor-
rel na afloop. En iedereen tot 25 jaar kan gratis naar 
binnen.  

Buurtkamerpraatje Wendela Sandberg
De buurtkamer is op elke dinsdagochtend open 
van 10.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag 1 november 
om 11.00 uur komt Wendela vertellen over het fra-
giele ecosysteem van de Loenderveense Plas.   Po-
gingen om de waterkwaliteit te verbeteren hebben 
nog niet voldoende succes.

Verhalenmiddag in de Sint Nicolaaskerk
Op zondagmiddag 13 november is alweer de derde 
Verhalenvertelmiddag. Vanaf 14.45 uur worden de 
deuren geopend en bespeelt Lieuwe Visscher het 
orgel ter verwelkoming. Corine de Goey en Her-
man Poos hebben verrassende sprekers kunnen 
regelen. De onderwerpen variëren van een roof-
overval tot de Oranjemanie op Vreeland. Sprekers 
kunnen zich nog aanmelden via  tevreeland@Cai-
way.net.
 
De Vreelander creëert
Op maandagavond 14 november gaat Anna Nele-
mans met jonge ouders in gesprek over “Mijn kind 
wil niet eten. Wat kan ik doen?”. Anna vertelt hoe 
de smaak van kinderen zich ontwikkelt en waarom 
kinderen vaak slecht eten. Het wordt een informa-
tieve avond met handige tips. Entree € 5,-, koffie/
thee gratis.

Wil je op de hoogte blijven van al onze sterrenac-
tiviteiten, stuur een mailtje naar info@sterrenvan-
vreeland.nl, dan ontvang je bijtijds een appje over 
de activiteiten. 
Namens het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, 
Frederiek, Jaap Jan, Herman en Kees 

Sterren Nieuws
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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

STOPT DEFINITIEF PER 
01-10-2022
DANK VOOR UW KLANDIZIE
DIRK, SANDER EN TINY

Bedrijvigheid – Bartelli Keukendesign
Bart Monsees: “Ik ben heel trouw, ook in de handel.” 
Je zou kunnen denken dat 
de bedrijfsnaam Bartelli 
een samenvoegsel is van de 
namen van eigenaar (Bart) 
en zijn vrouw (Ellen). 
Maar dat is niet helemaal 
waar. Je zou verder nog 
kunnen vermoeden dat het 
een Italiaans merk is. Maar 
ook dat is niet het geval. 
De naam is ooit verzon-
nen door een bevriende 
Nederlandse keukenleve-
rancier die indertijd een 
passende naam zocht voor 
zijn nieuwe ovenlijn. Op 
dat moment kwam Bart 
op bezoek en zo kwam zijn 
vriend op de naam Bartelli. 
Toen Bart Monsees 15 jaar 
later zijn eigen keukenlijn 
begon, kreeg hij de naam 
van zijn goede vriend ca-
deau. Thuis in zijn net ver-
bouwde keuken vertelt hij 
ons graag meer over zijn 
bedrijf Bartelli Keukende-
sign.

Bartelli keukendesign is een onderdeel van de 
keukengroothandel Monac (Monsees Accessoi-
res) in Diemen. Daar is ook een kleine showroom 
waar klanten in een persoonlijke, ontspannen 
sfeer geadviseerd worden bij de aankoop van een 
nieuwe keuken. Door een samenwerking met o.a. 
Inbouw.nl en Monac keukenaccessoires kunnen 
ze een gedegen advies geven, met een ruime keuze 
aan kwaliteitsproducten die vakkundig door Bar-
telli gemonteerd worden. Het bedrijf staat voor 
openheid en transparantie. Zo is bijvoorbeeld op 
hun site te lezen: “In de wirwar van keukenaan-
bieders, waarbij transparantie ver te zoeken is, of-
freert Bartelli Keukendesign u een eerlijke prijs.” 
Bart (61) werd geboren in Amsterdam waar hij 
en zijn broer ook opgroeiden. Na de middelbare 
school ging hij naar de kweekschool voor de han-
del en volgde ook nog een blauwe maandag de 
Textielschool. “Maar dat bleek vooral over panty’s 
te gaan, dus daar was ik gauw weer weg”, vertelt 

Bart lachend over die tijd. 
De vader van Bart impor-
teerde keukens en in de 
jaren ‘80 besloot Bart zijn 
vader te gaan helpen in de 
winkel aan de Middenweg 
in Amsterdam. Toen zijn 
vader eind jaren ’90 met 
pensioen ging heeft hij het 
bedrijf overgenomen en 
inmiddels werkt ook zijn 
dochter Stephanie in de 
zaak. 
Bartelli Keukendesign 
is een klein bedrijf met 
vier medewerkers en is al 
twintig jaar gevestigd in 
Diemen. Ze zitten niet op 
een dure woonboulevard 
en moeten het vooral heb-
ben van mond-tot-mond 
reclame, ook hier binnen 
het dorp Vreeland. Hun 
belangrijkste afzetgebied is 
Weesp, Abcoude en Baam-
brugge, maar ook expats 
uit Amsterdam weten hen 
te vinden via makelaars en 
Amsterdam Househun-

ting. Daarnaast doet Bartelli veel zaken op Cu-
raçao. Ooit begonnen voor één opdrachtgever die 
scharnieren afnam bij hun groothandel (Monac) 
en hen nu regelmatig benadert voor toebehoren 
voor de interieurs die hij zelf ontwerpt.
Bart tekent de keukens zelf en met de hand. Ver-
volgens wordt zijn ontwerp door de tekenaar in 
de computer gezet. Inmiddels is Bart uitgegroeid 
tot een bekende naam in keukenland en wordt 
hij veel benaderd met vragen en voor advies. Zijn 
succesfactor? “Ik ben heel trouw, ook in de han-
del. Ik werk op de relatie en vertrouwen.”  
Inmiddels wonen Bart en zijn vrouw Ellen alweer 
15 jaar in Vreeland, op Duinkerken. Een plaats 
die niet onbekend was voor de Monsees want Bart 
zijn overgrootvader had hier in Vreeland, bij de 
molen, de werf Broere. Als kind kwam Bart dan 
ook al eens bij het pannenkoekenhuis in Vreel-
and. En nu, zoveel jaren later, wonen Ellen en hij 
hier zelf met veel plezier.      A.F.

Wie wil nou niet op een groot 
scherm nog een keer (of 
voor het eerst) de romance 
zien opbloeien tussen Meryl 

Streep en Robert Redford in ‘Out of Africa’. Een 
film die maar liefst zeven Oscars kreeg in 1986, 
waaronder die voor de beste film. Gebaseerd op 
het leven van de Deense 
schrijfster Karen Blixen 
die in 1914 met haar 
man naar Kenia gaat in 
de hoop er een nieuw 
leven te kunnen begin-
nen. Voor Karen pakt 
dat nieuwe leven an-
ders uit dan verwacht 
en zij komt voor moei-
lijke keuzes te staan. 
Prachtig gespeeld en 
gefilmd. Komen dus! 

Al was maar het voor Streeps prachtige Deense 
accent.  Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis

Zet de pepernoten maar klaar 
voor de Grote Sinterklaasfilm! 
Om de kinderen alvast in de feeststemming te 
brengen, vertoont Filmhuis Vreeland op 11 no-
vember in de middag ‘De grote Sinterklaasfilm’. 
Sinterklaas en de Pieten zitten met een groot pro-
bleem, het kasteel van Sinterklaas staat op instor-
ten en moet gesloopt 
worden. Daarom 
moeten Sinterklaas 
en de Pieten nood-
gedwongen op de 
camping logeren. En 
dat bezorgt Sint de 
nodige grijze haren! 
Aanvang 15.00 uur 
in het Dorpshuis

Nog even lekker in de zon met Out of Africa
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WIJN & SPIJS LUNCH 
ZATERDAG 26 NOVEMBER

De wijnmakers van Dr. Heger uit Duitsland 
komen naar de Nederlanden!

Geniet van een geweldig aanbod aan wijnen 
en een heerlijke lunch.

Prijs per persoon 150.-
Aanvang 12.00 u

Reserveer via 
info@ nederlanden.nl of 0294 232326

Met een culinaire groet,  De Nederlanden
Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.nl

“Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen me-
neer…?” Iedereen boven de vijftig zal meteen dit 
lied kunnen meezingen en ziet Rob de Nijs, Loekie 
Knol en Martin Brozius weer voor zich in deze in 
de jaren ’70 mateloos populaire televisieserie. Ac-
teur en muzikant Jan Corstjens schreef met Oscar 
Geitenbeek een eigentijdse versie van dit bekende 
sprookje, dat muzikaal ondersteund wordt door de 
spelers van muziekvereniging OrVeO. 

De wereldpremière van deze muzikale voorstelling 
is op zondag 13 november, wanneer het concert 
twee maal opgevoerd wordt in de CSV Ridderhof, 
om 15.00 en om 17.00 uur. Het belooft een feeste-
lijk spektakel voor jong en oud te worden. “Al is het 
verhaal geschreven voor kinderen van de onder- en 
middenbouw, ook volwassenen zullen hier veel ple-
zier aan beleven, die snappen de dubbele laag die 
in het verhaal zit. Zo speel ik de burgemeester, die 
verdacht veel op Marc Rutte lijkt en die beslissin-
gen neemt die men zal herkennen in hedendaagse 
situaties in de maatschappij”, aldus Jan. 

Even het geheugen opfrissen: In het Duitse dorp-
je Hamelen is een enorme rattenplaag gaande. De 
burgemeester wil er niets aan doen, totdat de ratten 
zijn kaasverzameling opeten. Alle ratten moeten 
weg! Maar hoe? Dan komt een plots opgedoken 
magische rattenvanger met de oplossing. Voor een 
goudstuk per rat belooft hij de ratten te verdrijven 
en na de toezegging dat hij dat zal krijgen lokt hij 
met zijn fluitspel ‘s nachts alle ratten het dorp uit, 
de rivier in, waar ze jammerlijk verdrinken. Maar 
denk niet dat de burgemeester het afgesproken 
bedrag gaat betalen, één goudstuk kan de ratten-
vanger krijgen. Die neemt wraak en voorspelt een 
grote ramp voor het dorp.. En hoe dát afloopt moet 
iedereen zelf maar komen bekijken!

Naast Jan en Oscar speelt actrice Francoise Kooij-
mans (“Wij kennen elkaar nog van de theaterschool 
in Utrecht”) mee. Het drietal had een paar jaar ge-
leden veel succes met de Jan Klaassenvoorstellin-
gen met OrVeO. Binnen het orkest wordt, naast de 
repetities, op meerdere vlakken intensief samen-
gewerkt. De muziekkeuze werd gemaakt door de 
nieuwe dirigent Kees Kramer en veel spelers wer-
ken achter de schermen mee, van het maken van 
handpoppen tot het zoeken van attributen, van het 
ontwerpen van een vlag tot het maken van het ach-

tergronddoek, dat tegelijk als een soort poppenkast 
functioneert. Bijzonder is ook de samenwerking 
met de lagere scholen in Vreeland en Loenen: spe-
lers van OrVeO gaan in de weken voor het concert 
langs de scholen om met de kinderen van de klas-
sen 1 t/m 5 het Hamelenlied te oefenen dat aan het 
einde van de voorstelling met zijn allen gezongen 
gaat worden. Ook krijgen de kinderen met de door 
de concertcommissie ontwikkelde lesbrief een goe-
de voorbereiding door hun juffen en meesters. 

De concerten in Vreeland zijn bedoeld voor ie-
dereen, in en buiten het dorp. Het is de bedoeling 
dat het concert volgend jaar ook in andere kernen 
van Stichtse Vecht gespeeld gaat worden. “Door de 
kinderen op een laagdrempelige en vrolijke ma-
nier kennis te laten maken met klassieke muziek 
en door ze het plezier van samen muziek maken te 
laten ervaren hopen wij dat zij enthousiast worden 
voor deze mooie muziek. En dat ze wie weet ooit 
zelf wel een instrument willen gaan bespelen”, al-
dus een enthousiaste Jan Corstjens. 
Een mooie zondagmiddag voor de boeg dus voor 
jong en oud, de 13de november! 
Kijk voor kaartverkoop op www.orveo.nl. 

Voor wie alvast wil oefenen!
Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kunt u ons de weg zonodig stamelen
We willen heel gewoon terug naar Hamelen.
Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer
Ik moet er morgenvroeg de ramen nog gaan lappen, meneer
'k Moet er nodig heen, ik heb een beurt op school!
Ik heb een linkerschoen met een gescheurde zool
Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer

'k Heb een huis met zorgen en een bed dat wacht
't Vuurtje in m'n keuken spitter-spettert zacht
Weet U ook de weg, ik weet hier heg noch steg
Kunt U ons de weg, de weg, de weg, de weg, 
de weg, de weg...

Kunt U ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer
Kunt U ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer
De kortste weg. Ik wil terug
U hoeft ons maar te wijzen tot de poort, maar vlug
Kunt U ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer
... Hamelen...Hamelen...
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer...

Verrassend en vrolijk kinderconcert OrVeOVerrassend en vrolijk kinderconcert OrVeO

“Het is heel bijzonder aan zo’n project te wer-
ken waarin muziek en theater elkaar verster-
ken, het spannend maken, het mooi maken”
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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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Bewegen is goed voor iedereen!!
Yoga, Mensendieck en Thai Chi zijn al begonnen.
Maar aanhaken kan nog! Of probeer een proefles.

Aanmelden kan via de site.

Vreeland viert Kerst
Mede dankzij de enthousiaste bezoekers en kraam-
houders is de Vreelandse Kerstmarkt zoals we die 
jarenlang kenden, uitgegroeid tot een groot succes 
met bezoekers vanuit de hele regio. Daarmee is de 
markt echter uit zijn voegen gebarsten en blijkt het 
steeds lastiger om het op een verantwoorde manier 
te kunnen blijven faciliteren. De Kerstmarkt in 
Vreeland is dan ook aan verandering toe. Daarom 
dit jaar geen hele uitgebreide markt met kraampjes 
in de Breedstraat en op Duinkerken, maar een fees-
telijk kleinschalig samenzijn in kerstsfeer, georga-
niseerd voor en door Vreelanders, op 10 december 
aanstaande.

Het exacte programma voor Vreeland viert Kerst 
volgt later, maar het zal in het teken staan van ‘ver-
binden’ en richt zich op alle dorpsgenoten, jong 
en oud. En hoe kun je beter verbinden dan onder 
het genot van een hapje of een drankje? Dus ben je 
Vreelander en wil je een foodkraam huren om lek-
kere hapjes of drankjes te verkopen? Dat kan! En 
uiteraard zijn Vreelandse kraamhouders met leuke 
kerstcadeautjes ook van harte welkom. We hebben 
in totaal tien kramen beschikbaar, dus wees er snel 
bij! Wij behouden ons het recht voor om keuzes te 
maken in de aanmeldingen op basis van variatie in 
aanbod van de kraamhouders. Meld je uiterlijk 12 
november a.s. aan via vreelandviertkerst.nl.
Wij zien jullie graag op 10 december.

Orgelconcert en orgel-documentaire in Grote of 
Sint-Nicolaas Kerk Vreeland
Op zondagmiddag 20 november 15.30 uur vindt 
een bijzondere middag plaats in de Grote- of 
Sint-Nicolaaskerk met een concert op het zojuist 
gerestaureerde orgel en de vertoning van een do-
cumentaire van het restauratieproces. De Histori-
sche Kring Loenen en de Protestantse kerk Vree-
land hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

Het beroemde Knipscheer-orgel uit 1854 is, na 
een grondige restauratie, begin van dit jaar weer 
in gebruik genomen. De restauratie heeft 1 jaar 
geduurd. Jelle van Doornik heeft van het hele pro-

ces van de restauratie, de afwegingen die gemaakt 
werden en het vakmanschap en de passie die ge-
toond worden een prachtige sfeervolle documen-
taire gemaakt, die we, na de toelichting van Jelle, 
graag willen vertonen.
De Vreelandse organist Lieuwe Visscher zal het 
orgel laten klinken. Na een korte uitleg zal hij een 
aantal solostukken ten gehore brengen.
Start: 15.30 uur, er zal een pauze zijn met een hap-
je en drankje. Aanmelden: via www.hkloenen.nl. 
Kosten: Leden HKL € 2,50, niet-leden € 5,00. Kin-
deren gratis.

Save the date: 
Lichtjespad 2022
Diverse kerken uit Loenen aan de Vecht organi-
seren op zondag 18 december 16.00 – 18.00 uur 
voor alle gezinnen uit de omgeving een Lichtjes-
pad langs het levende Kerstverhaal. Er wordt een 
verlicht wandelpad uitgestippeld door het dorp, 
langs alle personages van het bijzondere geboor-
teverhaal. Deelname is gratis en voor alle leeftij-
den! Loopt u gezellig mee?



Oktober 2022  7 De Vreelandbode

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV

VV

VV

Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdb

Gaaf event tijdens herfstvakantie voor 
het welzijn van jongeren

Onze nieuwe dorpsgenoten Marion Starreveld en 
Roeland de Wolf woonden 25 jaar in Eindhoven. 
Marion groeide op in Huizen en Roeland woon-
de de eerste jaren van zijn leven aan de Vecht 
in Maarssen. Op 10 april dit jaar was de cirkel 
rond. Het stel ging wonen in de Gooi- en Vecht-
streek, namelijk op Vecht en Veld in Vreeland. 
Marion: “Iedere keer als ik de afslag van de N201 
naar Vreeland neem, maakt mijn hart een vreug-
desprongetje. We voelen ons hier thuis!”

Marion en Roeland zijn alweer zo’n 28 jaar ge-
trouwd. Totdat de kinderen kwamen, werkte Ma-
rion bij Martinair. Roeland: “We woonden eerst 
in Naarden-Vesting, maar ik had mijn baan in de 
buurt van Eindhoven.  Uiteindelijk hebben we na 
de geboorte van onze eerste twee dochters toch de 
knoop doorgehakt om naar Eindhoven te verhui-
zen.” In Eindhoven zijn nog twee dochters gebo-
ren. Ze zijn inmiddels 27 en 25 jaar en de tweeling 
is 23 jaar. Roeland: “Het fijne is nu dat we tussen 
onze dochters inwonen. Twee wonen in Utrecht 
en de andere twee in Amsterdam.”

De Gooi- en Eemlander
We willen graag weten hoe Marion en Roeland in 
Vreeland terecht zijn gekomen. Marion vertelt: 
“Ik was op bezoek bij mijn moeder in Huizen en 
daar las ik een advertentie in de Gooi- en Eemlan-

der over het Vreelandse bouwproject. Toen onze 
meiden het huis uit waren besloten we al om te 
verhuizen. We zijn vervolgens naar de makelaar 
gegaan en hebben de locatie bezocht. We waren 
direct enthousiast over het prachtige Vreeland. En 
toen de buitenste ring van het project in de ver-
koop kwam – dat was op 4 april 2020 tijdens de 
eerste lockdown – hebben we meteen actie onder-
nomen. We zijn bewust niet kleiner gaan wonen. 
Als onze dochters – wellicht met hun partners en 

misschien later ook kleinkinderen 
– bij ons komen, willen we genoeg 
ruimte hebben om ze te ontvangen.” 

Oude bekenden
Nederland is klein. Je komt overal 
wel een bekende tegen. Dat over-
kwam ook Marion en Roeland toen 
ze eenmaal in Vreeland woonden. 
Marion: “Ik kwam op een bijeen-
komst van Martinair een oud-col-
lega tegen die in Vreeland woont.” 
Roeland vult aan: “Ik kwam weer 
een hockeygenoot tegen van lang 
geleden. Ik werk alweer 12 jaar in 
Nieuw-Vennep. Het woon- werkver-
keer is weer aanzienlijk minder ge-
worden sinds ik in Vreeland woon. 
Wij produceren vliegtuigmodellen 
voor de Aerospace industrie. Mari-
on werkt ook binnen het bedrijf en 
is verantwoordelijk voor de marke-
ting.”  

Schaatsen, varen en fietsen
Inmiddels hebben Marion en Roeland tijdens Ko-
ningsdag en het Dorpsfeest meer Vreelanders le-
ren kennen. Ze vinden de sfeer in ons dorp gemoe-
delijk, genieten van de rondfietsende en spelende 
kinderen en hebben vorig jaar heerlijk geschaatst 
op de nabijgelegen ijsbaan. En natuurlijk hebben 
ze ook een boot in de haven liggen. Ze hebben al 
veel nieuwe Vecht en Veld buren ontmoet. Mari-
on: “Het is zo’n prachtige omgeving dat we deze 
zomer lekker thuis zijn gebleven. Nu overweeg ik 
om lid te worden van de tennisclub in Loenen.” 
Roeland is weer aan het hockeyen in Loenen. Als 
we naar hun toekomstplannen vragen zijn beiden 
het erover eens dat ze lekker nog een tijdje blijven 
werken maar vooral veel willen genieten van de 
omgeving en mooie reizen maken.                     C.L.

Begeleide samenkomst voor mensen met 
een achtergrond van seksueel misbruik

Veilige en professionele begeleiding 
door Jos Wolfs en Monique Ansia

‘Samen zijn in een veld van 
openheid en gedragenheid’

27 okt. Dorpshuis, 18.00-22.00 uur, € 75,-.

Meer info: 06-12862592 (Jos) 
of 06-37416213 (Monique)

Nieuwe buren
Marion Starreveld en Roeland de Wolf: 
“Wonen in Vreeland voelt als thuiskomen”

Het aantal mentale problemen van jongeren 
neemt alsmaar verder toe. Tieners krijgen de afge-
lopen jaren veel voor hun kiezen en helaas slagen 
we er met elkaar onvoldoende in om hen te hel-
pen bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld 
en de sociaal emotionele vaardigheden die zij in 
deze tijd zó nodig hebben. 
Teens on Fire organiseert tijdens de herfstvakan-
tie op 24 en 25 oktober evenementen voor jon-
geren (klas 1,2 en 3) die hen hierbij helpen. Eve-
nementen die leuk én leerzaam zijn, zodat onze 
tieners zekerder worden en samen nóg meer zich-
zelf kunnen zijn.

In kleine groepen van tien tot twaalf kinderen 
volgen de jongeren twee dagen lang een program-
ma vol energieke, ervaringsgerichte spelvormen, 
waarbij zij worden begeleid door twee ervaren jon-
gerencoaches. Tijdens de dagen wordt veel lol ge-
maakt en over en weer worden veel complimenten 
uitgedeeld. Locatie is Stayokay Utrecht-Bunnik, 
midden in de natuur van landgoed Rhijnauwen. 
Ouders kunnen hun kind aanmelden via  www.
teensonfire.nl. Met de kortingscode MDRU2210 
betalen zij, in plaats van €189, slechts €119 voor 
dit 2-daagse evenement (van 9.00 tot 17.30 uur), 
inclusief gezonde lunch.
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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

Van de Kidsredactie 

Kamp groep 8 2022 Dag 1
Hoi allemaal wij zijn Dwayne en Max en wij gaan het 
hebben over kamp groep 8 dag 1 en dag 2 wordt ver-
telt door Betty en Sarah. 
We gingen eerst naar het schoolplein om te verzame-
len.  En zodra iedereen er was, gingen we vertrekken 
naar het kamp. We kwamen eindelijk er aan. kwamen 
de koffers uit de auto. Eindelijk was de tijd aangekomen 
om naar het kampterrein te gaan. De hutten zagen er 
goed uit aan de binnenkant net zoals de mooie, warme 
kas. Na een tijdje gingen wij naar het hoogteparcour. 
De hoogte was 5 meter hoog en je had verschillende 
niveau’s. Je had de mogelijkheid om te kiezen uit: easy, 
medium en hard. Het eindigde met een 50 meter lange 
zipline. Jammer genoeg was het na ongeveer 4 keer 
tokkelen afgelopen. Ten slotte gingen we terug naar 
ons kampterrein. ‘S avonds gingen wij met z'n allen 
naar de barbeque om heerlijk te eten. Je kon kiezen uit: 
pasta, stokbrood, stukjes vlees en nog veel meer. Voor 
de rest gingen we ook nog een kampvuur maken van 
takken. En daarbij de lekkerste marshmallow’s ooit! Dat 
was lekker, nu lekker naar de tent en slapen. Dit was 
ons kamp groep 8 verhaal 2022

In deze Kidsredactie lees je alles over het groep 8 kamp 
en de leukste feesten van het jaar! Wij wensen alle 
kinderen van groep 8 een geweldig jaar toe, vol met 
feestelijke momenten. Want kamp is nu achter de rug, 
maar er staat hun natuurlijk nog veel meer leuks te 
wachten, zoals de musical, het eindfeest, etc. etc. Heel 
veel plezier!!!
Weet je nog dat in de vorige Vreelandbode de verha-
lenwedstrijd werd aangekondigd? We hoorden dat 
veel kinderen op school al heel hard aan het werk zijn 
gegaan met hun verhaal. En kregen al een boel mooie 
en vooral hele spannende verhalen opgestuurd. Wat 
ontzettend leuk dat jullie zo enthousiast zijn! Ben je 
nog niet klaar met je verhaal, maar wil je wel kans ma-
ken op die mooie boekenbon, je hebt de hele herfstva-
kantie nog de tijd om verder te schrijven. Inzenden kan 
tot 24 oktober naar info@vreelandbode.nl  
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Beleef het kamp groep 8 met ons!
De eerste dag wordt verteld door Dwayne en Max. 
Wij vertellen de tweede en derde dag.
Veel plezier met lezen!
De tweede dag begonnen we met ontbijten en ochtend-
gymnastiek. Na het ontbijt moest je jezelf gaan verma-
ken. Rond 12 uur gingen we lunchen. Eenmaal klaar met 
de lunch gingen we een leuk spelletje spelen. Dat was 
het bomenspel dat ging zo: je had een tweetal daarmee 
moest je A4'tjes zoeken met vragen er op. Op elk blaad-
je stonden twee vragen wie als eerst alle vragen goed 
hadden beantwoord had gewonnen en die kregen een 
Mars. Om half vier gingen we survivallen daar gaan we 
het nu veel over vertellen. 
We begonnen met onze spullen pakken voor na het 
survivallen om meteen te douchen want je wordt heel 
koud en nat. Als eerst deden we parcours op de grond 
zodat je niet de hele tijd met natte kleren rondloopt. De 
meneer zei dat we in twee rijtjes moesten staan. Eerst 
moest je onder een  net door kruipen vervolgens moest 
je via balken naar boven klimmen dan via een brand-
weerpaal naar beneden glijden en daarna balanceren 
op een dikke brandweerslang. Vervolgens door een be-
tonnen buis van ongeveer vijf meter kruipen. Nog twee 
hele leuke kleine parcourtjes en toen eindelijk op weg 
naar het water!!! 

We kregen een uitleg hoe je alle parcours moest doen 
bijv: de V brug daar moest je rustig op lopen. Dat deden 
we ongeveer 15 minuten. Vervolgens nog drie andere 
parcours die hij uitlegde. Ook ongeveer 15 minuten. En 
dan op naar het touw springen!! Er waren twee touwen 
boven het water het water was best ondiep dus je kon 
daar gewoon staan. Hij legde uit dat je het touw hoog 
vast moest houden maar niet bij iedereen ging het goed. 
Het tweede touw was ietsjes moeilijker, want bij het eer-
ste touw was een plateau waar je op belandt maar bij 
het tweede touw balande je een stuk lager dus had je 
minder balance. Daarna waren er drie parcours die je 
met z'n tweeën kon doen. Daarbij was nog een V brug 
die wel negentig graden kon draaien. En toen het laatste 
onderdeel waar iedereen het meest naar uitkeek was…. 
de glijbaan!!!! Je belandde daar in het ijskoude water. En 
daarna lekker warm douchen! 

Dat was dag twee op naar dag drie!!
Om 8 uur moest je je spullen inpakken een ontbijtje een 
een lunch voorbereiden en hop op weg naar Buren! We 
gingen over een leuk pad langs het weiland naar Buren. 
Daar deden we een vossenjacht dat was een leuke er-

Sint Maarten 11 november
Dit jaar vieren we Sint Maarten, een van de allerfavo-
rietste feesten van het jaar, weer als vanouds samen. 
Dus maak een mooie lampion, hol een pompoen uit 
en versier hem zo origineel als je kan. En als je het tij-
dens het zingen koud hebt gekregen, dan kun je tus-
sen 17.00 en 19.00 uur opwarmen bij een vuurtje bij de 
Peuterspeelzaal. Er is warme chocolademelk, gluhwein 
en iets lekkers. De opbrengst van de inzamelingsactie 
gaat naar een mooie houten winkeltje voor de peuters. 

Sinterklaas komt!
Oh wat hebben we de intocht van Sinterklaas de af-
gelopen twee jaar gemist! Want ook al was het ge-
weldig dat hij vorig jaar toch een rondje door het dorp 
reed in zijn mooie cabrio en jullie allemaal een lekker 
handje pepernoten van de Pieten kregen. We willen 
natuurlijk het liefst dat Sinterklaas per schip aankomt 
en dat we de Sint en de Pieten daarna allemaal naar 
het Dorpshuis kunnen volgen om hem een handje te 
geven en pepernoten te eten, en als je echt geluk hebt 
een cadeautje te krijgen. Maar wij hebben heel goed 
nieuws. De Kidsredactie heeft namelijk uit betrouwba-
re bron (helemaal uit Spanje) gehoord dat Sinterklaas 
dit jaar weer als vanouds per schip, over de Vecht aan-
komt in Vreeland! En wel op 19 november. Teken op 
die datum dus vast een mooie mijter in de agenda van 
je ouders. Oefen vast een beetje met Zie ginds komt de 
stoomboot zingen. En leg je pietenpak vast klaar (als je 
die nog past;-). Want 19 november is het zo ver, dan 
gaan onze harten sneller kloppen en verwelkomen wij 
de goede Sint weer helemaal in stijl, op de kade voor 
De Nederlanden in ons dorp. 

De grote Sinterklaasfilm 
Zet de pepernoten maar klaar! Om alvast helemaal 
in de feeststemming te brengen, vertoont Filmhuis 
Vreeland op 11 november in de middag De grote Sin-
terklaasfilm. Sinterklaas en de Pieten zitten met een 
groot probleem, het kasteel van Sinterklaas staat op 
instorten en moet gesloopt worden. Daarom moeten 
Sinterklaas en de Pieten noodgedwongen op de cam-
ping logeren. En dat bezorgt Sint de nodige grijze ha-
ren! Aanvang 15.00 uur in het Dorpshuis, entree 5 euro. 

varing. Onze ouders waren verkleed als verschillende 
beroepen. Er waren negen ouders en ze hadden voor 
ieder groepje een letter. Wie als eerst alle letters hadden 
gevonden die won. Daarna naar huis en de hele dag sla-
pen!!!! Dit was ons kamp verhaal het was super leuk we 
hadden er van genoten!!!

Sarah & Betty doeiiii 
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Na een lange, warme en bovenal droge zomer 
zijn op 8 oktober de toegangspoorten van de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam weer los gegaan. Einde-
lijk kunnen de leden van schaatsvereniging De 
Vijf Dorpen (Kortenhoef, ’s Graveland, Neder-
horst den Berg, Ankeveen en Vreeland) de schaat-
sen weer onderbinden. 

Nieuwe leden welkom
Er is bij De Vijf Dorpen nog plaats voor nieuwe le-
den! Wekelijks is er schaatsles voor jeugdleden (6-
12 jaar) op de Jaap Edenbaan. De trainingen zijn 
van 16.55 tot 17.55 uur en worden gegeven door 
enthousiaste en deskundige vrijwilligers van de 
schaatsclub. De indeling van de groepen gebeurt 
zoveel mogelijk op niveau en leeftijd. Samen met 
ongeveer 15 andere kinderen doe je oefeningen, 
spelletjes en schaats je rondjes op de grote baan. 
Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld de Elfstedentocht en de Jager-
meester. Aan het einde van het seizoen kun je een 
proef afleggen, waarna je een KNSB-schaatsvaar-
digheidsdiploma ontvangt. 

Meld je aan: Ben je enthousiast geworden en lijkt 
het je leuk om mee te doen of wil je een gratis 
proefles? Kijk dan op onze site www.de5dorpen.nl. 
Hier is ook alle informatie te vinden voor de trai-
ningsmogelijkheden voor volwassenen.

40 jarig jubileum schaatsvereniging De Vijf Dorpen

Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

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

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 

Kom naar de informatieavond op 
3 november in het Dorpshuis 
Energiestress, energierekening, energiearmoede, 
energietoeslag. Als je het nieuws een beetje volgt, 
kan er maar één thema centraal staan: Besparen! 
Daarom organiseert Stichting Duurzame Vecht 
in het Dorpshuis van Vreeland een informatie-
avond. “Op 3 november vertellen we alles over 
energie besparen. De wijkavond is bedoeld voor 
zowel huurders als huiseigenaren. Ook zijn onze 
experts aanwezig die je meer kunnen vertellen 
over isolatie, zonnepanelen en (hybride) warmte-
pompen. Wil je niet wachten tot 3 november met 

vragen over verduurzaming van je huis? Stichting 
Duurzame Vecht heeft een energieloket waar je 
terecht kunt met vragen over het verduurzamen 
van je woning”, zo vertelt Sara Gerritse, coördina-
tor bij de stichting. Aanmelden voor de buurtbij-
eenkomst op 3 november 
20.00 in het Dorpshuis 
van Vreeland kan via 
duurzamevecht.nl/vree-
land/. De QR code is ook 
de link naar de website! 

Verlaag de energierekening!

Het 40 jarig jubileum in maart werd 
met een groot feest gevierd.  

Op 27 oktober organiseren Jos Wolfs en Mo-
nique Ansia in het Dorpshuis een samenkomst 
voor mensen die te maken hebben gehad met 
seksueel misbruik o.a. in de huiselijke sfeer. Mo-
nique begeleidt familieopstellingen en Jos heeft 
veel ervaring met groepswerk als oud topsporter 
en topsport-basketballcoach. “Doordat we onze 
persoonlijke verhalen en leven deelden met el-
kaar hadden we een stroom van herkenning over 
het dogma, en stigma, schuld & onschuld, dader 
& slachtoffer en vele dingen meer die er nog zijn 
in de wereld en welke invloed dit onbewust heeft 
op ons als mens in ons dagelijks leven. We hoe-
ven niks te fixen of oplossen .... het enige wat ons 
lijf, ons veld nodig heeft is dat het ruimte krijgt 

om gezien, gehoord en doorvoeld te worden... dat 
het er mag zijn. Voel jij dat je 27 oktober aanwe-
zig wilt zijn en in een veilig veld van samenzijn, 
openheid en gedragenheid wilt stappen met ons, 
wees welkom met alles wie je bent. Je mag iets 
meenemen voor het altaar wat dierbaar voor je 
is... 18.00-18.15 uur inloop, 18.30 start, eind 22.00 
uur. Kosten 75 euro incl koffie, thee, water en lek-
kers.” 
Er is plek voor 20 mensen. Aanmelden kan via 
directe betaling en mailen gegevens. Vragen? 
Mail of bel joswolfs@hotmail.com, 06-12862592 
of moniqueansia@hotmail.com, 06-37416213. 
J.C.H.M Wolfs NL15INGB0008198675 (Lupus 
uit Voerendaal).

Bijzondere samenkomst in Dorpshuis
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UITtips:Interview met Margot Reukers, de nieuwe 
directeur van CSV Ridderhof

Allerzielen
Woensdag 2 november 
is het Allerzielen. Op die 
dag gedenken we onze 
dierbaren die zijn over-
leden.
In de kerk is gelegenheid stil te zitten, te luisteren naar 
muziek en teksten of een kaarsje aan te steken. Om 
19.00 uur zal onze dorpsgenoot Inger van Nes een me-
ditatief moment verzorgen. De begraafplaats aan de 
Nigtevechtseweg wordt met kaarsen verlicht. U kunt 
daar ook een zelf meegenomen lichtje bij het graf zetten.
De kerk en begraafplaats zijn open van 17.30 tot 20.00 
uur. U bent er van harte welkom met familie, bekenden 
en lotgenoten!

 “Veiligheid is de basis waarvan uit je werkt. 
Als een kind of leerkracht zich niet veilig 
voelt, dan het is het heel moeilijk om te 

leren of te onderwijzen."

Op woensdag 26 oktober is iedere alleengaande uit Loe-
nen a/d Vecht, Vreeland, Nieuwersluis, Loenersloot en 
Nigtevecht van harte welkom bij Aan tafel In Studio 
Idee. Aan Tafel is een initiatief van de Raad van kerken 
Loenen/Vreeland. Om 17.30 uur starten we met het di-
ner verzorgd door Maya Kookt. U kunt zich opgeven 
(en afmelden) tot zaterdag 22 oktober bij Maaike van 
Schaik (tel 0294 233385). Bij Maaike kunt u ook eventu-
ele dieetwensen aangeven en melden dat u niet zelfstan-
dig kunt komen. Wij zorgen dan voor vervoer. 

Aan Tafel in Loenen

Vreeland viert kerst

Op 23 december wandelend door het Kerstverhaal
Aankomende kerst wordt er naast de kerstviering op 
10 december ook een wandel-theatervoorstelling in 
Vreeland georganiseerd  op 23 december. Aangezien 
de Vreelandse toneelclub al een tijdje gestopt was en 
wij uit verschillende hoeken merkten dat er behoefte is 
aan theater, leek ons dit een leuk initiatief. Op 23 de-
cember kun je vanaf 18.30 uur het kerstverhaal in een 
modern, muzikaal jasje beleven tijdens een wandeling 
door Vreeland met verschillende episodes uit het kerst-
verhaal in kleine voorstelling die je onderweg beleeft.
In de volgende Vreelandbode maken we meer bekend 
over de route, de tijden en het aanmelden hiervoor.
Wel alvast deze oproep: We zijn op zoek naar vrijwil-
ligers en acteurs, zou je graag mee willen spelen (kin-
deren vanaf 10 jaar, jongeren en volwassenen) of wil je 
meehelpen achter de schermen of als begeleider voor de 
route stuur dan een mail naar musicalvreeland@gmail.
com en meld je aan. We verheugen ons op dit mooie, 
Vreelandse kerstproject!

Daisy van Breukelen, Annebel van der Paauw 
en Ulrike Bürger-Bruijs

Het mag bekend zijn dat er momenteel een groot 
landelijk tekort is aan pedagogische medewerkers 
in de kinderopvang. Helaas hebben we daar op 
onze mooie BSO in Vreeland ook last van. 
Dus ken je iemand met interesse? 
Iemand die in de kinderopvang werkt, heeft ge-

werkt of die zich wil laten omscholen of oplei-
den tot pedagogisch medewerker? Meld je dan 
bij Vanesse van der Schaar, clustermanager van 
de BSO:    v.vanderschaar@kindenco.nl  of bel 06-
25088939. De OuderCommissie, Mirjam de Brave, 
Wendy Kee en Roos van Enter 

BSO-begeleiders gezocht

Jarenlang werkt Margot Reukers al in het onder-
wijs. Eerst in de gezondheidszorg, als opleider in 
de verpleegkundige zorg, daarna als leerkracht in 
het basisonderwijs en later als schoolleider/direc-
teur, onder andere op een grote basisschool in de 
Utrechtse wijk Overvecht. Dit schooljaar trad zij 
aan als directeur van CSV Ridderhof. Daarmee 
ruilde zij de dynamiek van een multiculturele gro-
te stadswijk in voor onze dorpsschool. 

Een bewuste keuze: Margot: “Ik 
kwam uit een hele grote organi-
satie en merkte dat er in zo’n 
groot bestuur onderling veel 
competitie was: wie krijgt 
zijn formatie rond. Daar 
voelde ik mij niet prettig 
meer bij. Kalisto is een wat 
kleiner bestuur, er is meer 
verbinding, de lijnen zijn 
korter. Daar voel ik mij meer 
in thuis. Binnen ons cluster kun-
nen wij heel fijn samenwerken met 
de scholen in Loenen en Abcoude, bij-
voorbeeld op het gebied van onderwijskwali-
teit.” Op de Ridderhof gaat het lerarenteam dit jaar 
hard aan het werk om het rekenonderwijs naar een 
hoger niveau te brengen. De school werkt vanaf dit 
jaar met een nieuwe methode. Margot: “Maar al-
leen een nieuwe methode is niet genoeg, het gaat 
echt om goed rekenonderwijs. Daar betrekken wij 
ook experts bij van buiten de school. Zo komen tij-
dens de studiedag op de vrijdag voor de herfstva-
kantie twee rekenspecialisten van de uitgeverij die 
de methode hebben gemaakt. De hele studiedag is 
gewijd aan rekenonderwijs: Wij gaan kijken naar 
analyses van de rekenresultaten, bespreken waar de 
knelpunten zitten. Wat zie je, waar blijkt dat uit en 
wat gaan we daarmee doen? Op die manier kunnen 
we echt stappen gaan maken om samen het reken-
onderwijs te verbeteren.”

Dat er op een basisschool meer speelt dan onder-
wijszaken alleen, zal voor niemand een verrassing 
zijn. Zo noemt Margot veiligheid als allerbelang-
rijkste voorwaarde voor een goed leerklimaat. 
“Veiligheid is de basis waarvan uit je werkt. Als een 
kind of leerkracht zich niet veilig voelt, dan het is 
het heel moeilijk om te leren of te onderwijzen. Al-
leen als leerkrachten en kinderen zich lekker voe-
len, dan gebeurt er iets. Daarom is het belangrijk 
om daar constant aan te werken. Kinderen kunnen 
het thuis moeilijk hebben en die problemen mee 
naar school nemen. Soms is er geen vertrouwen 
tussen leerkrachten en ouders, of er is iets anders 
aan de hand. Ouders stellen hoge eisen, leerkrach-
ten stellen te hoge eisen, of ik stel te hoge eisen. Die 
signalen moet je opvangen door met elkaar in ge-

sprek te gaan. Alleen dan kun je dit soort proble-
men oplossen. Daarom wil ik ook echt in het team 
staan en het samen met het team doen. Ja, ik ben de 
directeur, maar dat vind ik niet zo interessant. We 
gaan samen de berg op.” 
Dat gevoel van samen werken en samen leren is 
voor Margot een heel belangrijk onderdeel van 
de professionele cultuur op school. “We zorgen 

dat stagiaires goed worden opgeleid en zijn 
nu ook bezig om te proberen om een 

zij-instromer in school krijgen. 
Ik zou het heel leuk vinden als 

mensen uit Vreeland die de 
Pabo willen doen binnen 
onze school een plek kunnen 
krijgen als leerkracht, of als 
pedagogisch medewerker. 
Ook bij de peuterspeelzaal 
en de buitenschoolse opvang 

is een schreeuwend te kort 
aan personeel. Het zou heel 

mooi zijn als mensen in Vree-
land die de ambitie hebben om nog 

een opleiding te doen binnen Kalis-
to aan het werk kunnen.” Naast de prioriteit 

voor rekenonderwijs is er vanuit de ouders ook be-
hoefte aan meer aandacht voor verbreding van het 
curriculum, zoals beeldende vorming als structu-
reel onderdeel van het lesprogramma. Margot: “Ja, 
dat is wel iets dat moet gaan komen en ik heb daar 
zeker ideeën over, maar ik ben net startend. In het 
voorjaar van 2023 gaan we een schoolplan maken 
voor de komende vier jaar en dan zal dit iets zijn 
dat ook ongetwijfeld aan bod zal komen. En ook 
het meer thematisch werken, of meer uitgebreidere 
vorm van atelieronderwijs, of unitonderwijs zal on-
der de loep worden genomen met het team.” 

Voor nu is Margots eerste indruk van de school er 
een van gemoedelijkheid en kleinschaligheid. Waar 
in Overvecht kinderen die om de hoek woonden 
vaak met grote auto’s werden gebracht, wat druk-
te en gevaarlijke verkeerssituaties opleverde, ziet 
zij hier dat iedereen rustig naar school wandelt of 
fietst. Toch heeft iedere plek weer zijn eigen uit-
dagingen. Wat die uitdagingen op CSV precies 
zijn moet Margot nog ontdekken, ze is nog maar 
net begonnen, “maar wat mij hier opvalt is dat er 
heel veel verzoeken zijn voor extra verlof en dat ik 
die niet allemaal kan honoreren. Dat is bij andere 
scholen niet zo extreem als hier.” En dan lachend: 
“Iedereen denkt natuurlijk dat hij een goede reden 
heeft, maar of die legitiem is, is weer een tweede.” 

Afsluitend vertelt Margot dat ze haar werk in het 
onderwijs gewoon heel erg leuk vindt. “Soms heb 
je een heftige dag, maar ik zou niets anders willen 
doen. De afwisseling tussen bestuurlijke taken en 
het werken met kinderen maakt het mooi. Ik lunch 
een keer bij de kleuters, doe pleinwacht. Laatst 
kwam er een jongetje naar me toe en vroeg: ‘Hoe 
heet je ook alweer?’ dat vind ik leuk. Want in mijn 
werk gaat het mij vooral om de kinderen.”       C.W.
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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 

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

Bas Schuurmans is bedrijfseconoom en Master in Financial 
Planning. Hij heeft financiële dienstverleners in Nederland en 
daarbuiten geadviseerd over klantgerichtheid. In zijn proef-
schrift heeft hij onderzocht hoe financieel advies voor ieder-
een toegankelijk is te maken. Uiteindelijk heeft hij zijn kennis 
en ervaring beschikbaar gesteld aan het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting. Nu geniet Bas van zijn pensioen in 
Vreeland. Zijn conclusie: Iedereen moet tegenwoordig een 
goed financieel plan maken, want inkomsten en uitgaven zijn 
steeds vaker aan grote veranderingen onderhevig.
 
Geld en geluk
Geld en geluk hebben wat met elkaar. Maar wat?
Geld maakt niet gelukkig. Maar of je geld hebt, is 
afhankelijk van geluk.
Je financiële situatie wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door je geboorteplaats; het land, de 
stad of de wijk, maar ook de karaktereigenschap-
pen en de spaarpot van je ouders. Rijkdom wordt 
lang niet alleen door hard werken verkregen. Be-
denk eens hoe je leven eruit zou zien als je in So-
malië zou zijn geboren.

Schulden daarentegen worden ook lang niet altijd 
door eigen schuld veroorzaakt. Gebrek aan ge-
luk of puur ongeluk brengt mensen in financiële 
nood, zoals door ziekte, een ongeval of fouten bij 
de belastingdienst. Mensen met financiële pro-
blemen hoeven zich dan ook niet zo te schamen 
en anderen kunnen hen beter de helpende hand 
reiken, dan wegkijken.
Lang niet iedereen heeft gelijke kansen en als ge-
volg daarvan is rijkdom scheef verdeeld. Door 
inflatie en energielasten zijn meer mensen in 
problemen geraakt. De steunmaatregelen helpen 
niet iedereen uit de brand. Dat biedt degenen die 
er nog warmpjes bijzitten een extra kans om an-
deren tot steun te zijn. Geld maakt niet gelukkig, 
maar anderen helpen wel.

Dat brengt ons van “geluk hebben” naar “geluk-
kig zijn”. Mensen kunnen gelukkig zijn met wei-
nig geld, maar geldzorgen dwingen om voortdu-
rend op zoek te gaan om gaatjes te vullen. Dan 
ontbreekt het aan tijd, geld en energie om dingen 
te doen waar je blij van wordt. 

Het is dan ook van 
belang inkomsten en 
uitgaven in balans te 
brengen en te houden. 
En aangezien er altijd 
onverwachte tegenval-
lers optreden, is het slim een flinke buffer op te 
bouwen. Maar hoe doe je dat?
Mensen (ook ondernemers) die hun rekeningen 
niet meer kunnen betalen kunnen het best zo 
snel mogelijk hulp vragen via de pagina “Hulp bij 
geldzaken en schulden” van de gemeente Stichtse 
Vecht. Wacht niet totdat de schulden oplopen, 
maar meld je meteen aan.

Als je (nog) geen betalingsachterstanden hebt of 
zelfs (af en toe) geld over, dan kan je zelf aan de 
slag. Indertijd heb ik het Nibud geholpen bij het 
maken van online geldplannen. Kijk bijvoorbeeld 
op www.startpuntgeldzaken.nl/utrecht. Er zijn 
daar geldplannen voor mensen in verschillende 
situaties:
• Als je moeite hebt rond te komen 
•  Als je uitgaven voor kinderen niet meer kan be-

talen 
•  Als je als (startende) ZZP’er vragen hebt over je 

geldzaken
•  Als je geld over houdt en je afvraagt: Sparen, af-

lossen of beleggen?
•  Als je een aanvulling op je pensioen wil opbou-

wen 
•  Als je binnenkort 18 jaar wordt en het nodige 

hebt te regelen
•  Als je geld opzij wil leggen voor de (klein)kin-

deren
• Als jullie (overwegen om te) scheiden
• Als je werkloos bent of dreigt te worden.

Je kan zo’n geldplan anoniem invullen, opslaan 
en later verder gaan. Sommige geldplannen kos-
ten de nodige inspanning. Maar stap voor stap 
werk je aan je financiële slagkracht. Wellicht dat 
gemeente Stichtse Vecht de geldplannen ook op 
hun website voor hun inwoners beschikbaar wil 
stellen
Ik wens een ieder voldoende geld en veel geluk.

Geldzaken    
Column door Bas Schuurmans, financieel adviseur 

Iedere eerste en derde donderdag van de maand 
houdt de Foto- en Videoclub Loenen een clubavond 
in ’t Web. Op de avond van 3 november wordt be-
kend wie van de clubleden zich een jaar lang de 
trotse eigenaar mag noemen van de Wim Kuij-
per-trofee.

Wie was Wim Kuijper? Deze Loenenaar was een 
van de oprichters van de fotoclub in 1958 en is 
daarna 50 jaar lang enthousiast en stimulerend lid 
gebleven. Na zijn overlijden in 2008 is een jaarlijkse 
wisseltrofee (bestaande uit een van zijn oude came-
ra’s) in het leven geroepen als herinnering aan hem. 
Vorig jaar was het thema “Water of waterdruppels” 
en met bijgaande foto was Ron Noordenbos de ge-
lukkige winnaar. Het thema van dit jaar is “Snel-
heid en beweging”. Op 3 november zullen we dus 
weten wie van de clubleden de trofee voor een jaar 
mee naar huis mag nemen.
Ben je geïnteresseerd in fotografie of wil je hier 
meer over leren, loop dan gerust eens vrijblijvend 

binnen op een van de clubavonden, aanvang 19.45 
uur. Kijk voor meer informatie over clubavonden 
en andere zaken op de website 
www.fotovideoclubloenen.nl.

Fotoclub Loenen strijdt om Wim Kuijper-trofee
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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

Ook in de gemeente Stichtse Vecht zijn er veel 
gezinnen in financiële problemen. Dit kan zo nij-
pend zijn dat deze gezinnen voor hun wekelijkse 
boodschappen een beroep moeten doen op de 
voedselbank. 

Daarom zal de kerk van Vreeland samen met 
CSV Ridderhof, zoals ieder jaar, een inzameling 
houden voor de voedselbank. En wel in de week 
van maandag 31 oktober t/m zondag 6 november. 
Zoals altijd kunnen de kinderen de boodschappen 
meenemen naar school en u kunt de boodschap-

pen inleveren op zaterdagmiddag tussen 13.00-
15.00 uur en op zondagmorgen (voorafgaand aan 
de kerkdienst van 10.00 uur) bij de ingang van de 
kerk. Doet u ook mee?
De voedselbank heeft vooral behoefte aan lang 
houdbaar voedsel. Denk hierbij aan rijst, pasta, 
mie, couscous, aardappelpuree, groente of fruit in 
blik, pastasaus, roerbaksaus, bami- en nasikruiden 
en maaltijdsoep. 
Voor informatie over (het financieel steunen van) 
de voedselbank kunt u terecht op de site 
www.voedselbankstichtsevecht.nl.

Vreeland voor de voedselbank

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

Hart & Ziel: 
Ade Linda Boelhouwer
Hart & Ziel:  
Ade Linda Boelhouwer

Van buiten valt het niet zo op, maar als je door 
het tuinhek loopt, kom je in een prachtige bloe-
mentuin, en via de keuken in aanbouw stap je in 
een andere wereld: er hangen bloemenslingers, 
grote boeketten staan op tafel, aan de muren han-
gen posters en spiegels; alles is kleurig, feestelijk, 
warm en vrolijk. Het is Ade Linda die deze sfeer 
maakt, en je een welkom gevoel geeft. Met een kop 
thee gaan we aan tafel zitten en dan vertelt ze in 
rap tempo haar levensverhaal.

Ade Linda is in 1966 geboren op Java, in een isla-
mitisch gezin. Op haar 19e vertrok ze naar Neder-
land met haar aanstaande man, met wie ze na drie 
maanden is getrouwd. Ze wilde wel zelfstandig 
blijven, dus pakte ze allerlei baantjes aan en zorg-
de dat ze de taal leerde. Ze kreeg twee dochters: 
Indah (36) en Dewi (27), die een autistische stoor-
nis heeft. Het was een moeilijke periode: ze kreeg 
een ongeluk op haar 21e en toen Dewi nog een 
baby was werd Ade Linda ernstig ziek. Een nare 
scheiding volgde, en net toen ze dacht haar leven 
met haar dochters te kunnen oppakken, werd ze 
in Frankrijk opgepakt met heroïne in haar koffer, 
waar ze zelf geen weet van had. In de gevangenis at 
en dronk ze niet meer van verdriet en was ze vaak 
ziek. Via de ambassade kreeg ze hulp, en - ook 
door haar goede gedrag - na 21 maanden werd 
ze vrijgelaten en met haar kinderen herenigd. Ze 
kon weer terugkomen bij haar werkgever en met 
hulp van de regering kon ze haar leven nogmaals 
opbouwen. 

Gerrit en geloof
Intussen was Ade Linda in aanraking gekomen 
met de Pinkstergemeente. In 1987 heeft ze zich 
laten dopen, “maar,” vertelt ze, “toen voelde het 

nog niet zoals nu”. Ze leerde Gerrit kennen 
in 2003, in een afhaalrestaurant, waar ze al-
lebei in de rij stonden. “Ik wilde helemaal 
geen man meer, maar ineens was Gerrit 
daar, hij vroeg mijn telefoonnummer en 
ik gaf hem gewoon mijn kaartje! Toen hij 
na twee dagen belde, wist ik helemaal niet 
meer wie hij was, maar we hebben elkaar 
ontmoet. God heeft hem op mijn pad ge-
bracht, en door mij is ook Gerrit bij het 
geloof gekomen. Nu begrijp ik dat het de 
bedoeling van God was dat het zo zou lo-
pen.” Ze gingen samen verder. De eerste ja-
ren waren niet makkelijk: er was weerstand 
bij hun omgeving, en samen zaten ze niet 
altijd op een lijn. Ook de verhuizing van 
de stad naar Vreeland viel niet mee, ze had 
een druk leven met veel kennissen, het was 
haar te stil in het dorp. Na een jaar trouw-
den ze traditioneel op Java, en twee jaar la-
ter in Nederland. In 2010 werden ze samen 
uitgenodigd om mee te gaan naar Moskou. 
“Ik kende Jimmy Oentoro, en hij vroeg of 
we mee kwamen. We wisten niet waarom, 

en we dachten, ‘nou leuk, we gaan gewoon mee’. 
Ineens zaten we aan een tafel met 46 mannen van 
over de hele wereld. Het bleken de leiders van 
World Harvest en ook van de Pinkstergemeen-
te. ’s Nachts vertelde Gerrit dat hij gedoopt wilde 
worden. We zijn toen allebei gedoopt, door vijf 
Apostels, in de Pinkstergemeente. En dat voelde 
heel anders! Nu weet ik zeker dat God mij stuurt, 
alles wat ik doe is in opdracht van God. Mijn geest 
is van God.” 

Delen
Ade Linda werd gevraagd World Harvest Europa 
op te zetten. Een stichting die geld inzamelt om 
vooral in Indonesië maar ook in andere landen te 
zorgen dat kinderen voedsel en scholing krijgen. 
“Als kind gaf ik al veel weg, en dat ben ik altijd 
blijven doen. Vanuit Nederland heb ik altijd ge-
probeerd mijn dorp en familie op Java te onder-
steunen. Ook daarna ben ik altijd blijven delen, 
daar word je gelukkig van. Van ons inkomen ge-
ven Gerrit en ik 10% aan World Harvest, en ons 
huis staat open voor iedereen die wil mee eten.” 
In coronatijd is Ade Linda haar catering gaan uit-
breiden. Inmiddels is dat behoorlijk professioneel 
geworden, zoals op Koningsdag en het dorpsfeest 
te zien was. Ze heeft een groot team van vrijwilli-
gers om zich heen. Iedereen doet dit voor World 
Harvest. Ze is blij dat ze steeds meer geaccepteerd 
wordt in Vreeland. “In het begin was dat niet zo. 
En toen was er op het Sluisje veel ruzie. Maar nu 
is het hier heel goed, iedereen kan goed met elkaar 
omgaan. Als je goed blijft doen, komt het vanzelf 
goed om je heen. God wil dat zo.” En ze straalt als 
ze dat zegt. Ade Linda is dankbaar voor haar plek 
in Vreeland en de wereld. 

M.S.
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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

Al een tijdje kijk ik naar onze 
tuin en denk ik: daar moet ik 
wat aan doen. Het kan wel 
een herfstbeurt gebruiken. 
De herfstbladeren - die nog 
wel even zullen blijven val-
len - horen er natuurlijk bij, 
maar het gras kan worden ge-
maaid, er mag wat gesnoeid 

worden. Van tuin gaan mijn gedachten onwillekeurig 
verder naar schuur: die kan een flinke opruimbeurt 
gebruiken. En dan denk ik aan alle spullen die op zol-
der liggen. En m’n kledingkast die uitgezocht moet 
worden. Terwijl ik wik en weeg waar te beginnen, 
blijven schuur, zolder en kledingkast ondertussen 
onaangeroerd. 

Een tijd geleden was Marie Kondo ‘in’, de Japanse 
opruimgoeroe. Misschien nog steeds wel overigens, 
maar ik hoor er niet zoveel meer van. Haar filosofie is: 
opruimen is de weg naar geluk. Rommel zit ons ge-

luk in de weg, dus het is zaak je huis categorisch op 
te ruimen en jezelf bij alles wat je hebt af te vragen: 
word ik hier blij van? Je bewaart alleen dat wat je écht 
gelukkig en blij maakt. 

Ik voel nog niet zo’n urgentie om op die manier met 
de schuur, zolder, en de rest van het huis aan de slag 
te gaan – ik ben ook wat sceptisch wanneer iets een 
hype is – maar er zit natuurlijk wel wat in. Rigoureus 
opruimen is ook de confrontatie met jezelf aangaan. 
Een opgeruimd huis, een opgeruimd bureau, het 
schept ook ruimte en rust in het hoofd. Over het al-
gemeen dan. 

Het kan geen kwaad eens stil te staan bij wat nou 
echt belangrijk is in het leven. Wat heb ik écht no-
dig en waarmee zou ik wel zonder kunnen? Van een 
collega in Zuid Afrika kreeg ik misschien nog wel het 
beste advies: If you can’t carry it on your head, you can 
probably live without it.

Opruimen
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Op zaterdag 5 november a.s. organiseert OrVeO 
(Orkest Vecht en Omstreken) de jaarlijkse rom-
melmarkt van 10.00 tot 14.00 uur in Cultureel 
Centrum ’t Web, Spinnerie 15 te Loenen aan de 
Vecht. Tijdens deze rommelmarkt worden veel 
leuke spullen verkocht, waaronder curiosa, vintage 
artikelen, kleding, door leden gebakken lekkernijen 
en zelfgemaakte cadeau-artikelen en wenskaarten. 
Draagt u OrVeO een warm hart toe? Kijkt u dan bv. 
eens op uw zolder of in uw kasten of er nog bruik-
bare spullen liggen, zoals serviesgoed, pannen, 
schilderijen, speelgoed, kleine meubelen, lampen, 
radio’s, schone hele kleding & schoeisel, sieraden, 
sjaals e.d. U kunt uw spullen afleveren op vrijdag 
4 november tussen 11.00 en 19.00 uur in Cultureel 
Centrum ’t Web. Als u het niet zelf kunt brengen 
kunnen eventueel uw spullen worden opgehaald 

op vrijdag 4 november of op afspraak. Dan graag 
uiterlijk woensdag 2 november even een telefoon-
tje naar Joke Meijers (06-47554191), Marjan Prins 
(0294-293221) of Lida Boelhouwer (0294-233617). 
De opbrengst is bestemd voor het nieuwe leerlin-
genorkest en het instrumentarium.

Rommelmarkt OrVeO voor nieuwe muziekinstrumenten

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

Sterren van Vreeland
Verbindt de Talenten 
van Vreeland
Muziek, kunst, film,
gezondheid en verhalen

Op 1 oktober jl. was er een mini-modeshow in ons 
Dorpshuis. Kunstenares Milena Grajewska maak-
te naar aanleiding van haar schilderijen - met als 
thema Sterrenbeelden - ook kledingontwerpen. 
Joke Stapper ging vervolgens met de stoffen aan de 
slag en naaide drie mooie jurken geïnspireerd op de 
Steenbok, de Leeuw en de Weegschaal. 

Milena leerde Joke kennen tijdens een cursus enne-
agram die Joke gaf. Milena: “We deelden onze be-
langstelling voor kunst en persoonlijke ontwikke-
ling. We inspireerden elkaar, wat heeft geleid tot dit 
project. Ik maakte de ontwerpen en Joke ging achter 
de naaimachine aan de slag.” Joke vult aan: “Ik heb 
de kleding in maat 40 gemaakt. Wie interesse heeft 
kan contact met mij opnemen. Andere maten zijn 
ook mogelijk. De prijs van een jurk is 300 euro.” 

Haute couture van Joke Stapper en Milena Grajewska 

Op maandag 14 november is er een Sinterklaas 
bingo van Welzijn Stichtse Vecht. Dit keer met 
veel snoepgoed en allerlei Sinterklaas lekkernijen. 
Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom in 
het Dorpshuis van Vreeland. Rond 14.00 uur gaat 
de bingo van start. Er worden 8 rondes gespeeld 
en na de bingo is er nog een loterij. 

Deelname is 7 euro voor twee boekjes en twee con-
sumpties (koffie of thee) met iets lekkers. Voor de 
loterij zijn de kosten 50 cent per lot.  De laatste 
ronde spelen we voor een mooie hoofdprijs. Wie 
naast iemand zit die die bingo heeft voor de volle 
kaart, krijgt de inmiddels welbekende buurman/
buurvrouw prijs.

Sinterklaasbingo in Dorpshuis
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In de gevel van Klapstraat is een gevelsteen inge-
metseld met een huisje, een kerk en een ophaal-
brug en de tekst ‘In Vreelant’. Eenzelfde steen, 
maar dan in kleur, is onlangs opnieuw ingemet-
seld in het pand Bickersgracht 22 in Amsterdam. 
Wat is het verhaal achter deze twee vrijwel iden-
tieke stenen?

Op 10 augustus werd de gevelsteen In Vreelant 
ingemetseld op de plek waar hij van de 17de eeuw 
tot de jaren ’70 van de 20ste eeuw gezeten had. 
Dit gebeurde door de Stichting Amsterdamse Ge-
velstenen (VVAG), die zich inzet om gevelstenen 
op te sporen, te restaureren en terug te plaatsen 
op hun oorspronkelijke plek. Uit hun onderzoek 
bleek dat in de 17de eeuw de eigenaar van de 

Bickersgracht 22 beurtschipper Theunis Dircksz 
Vreelandt was. In de Verpondingskohieren (1677-
1679) is te vinden dat hij het 200 meter diepe erf, 
dat hij in 1651 had gekocht, in 1664 bebouwd had 
met twee panden. Deze buurt, het Bickerseiland, 
moet voor een beurtschipper erg interessant zijn 
geweest, want hier werden schepen gebouwd en 
gerestaureerd en er woonden mensen met aanver-
wante beroepen zoals houtbewerkers, mastenma-
kers, spijkermakers etc. Theunis Vreelandt bracht 
aan het pand aan de grachtzijde een gevelsteen 
aan met een gezicht op het dorp Vreeland, mis-
schien dus zijn geboortedorp.

‘Waar Vreelant in de gevel staat’
In 1686 verkocht hij het huis voor fl.1600,-. In 
de koop/verkoopakte luidt de omschrijving: 'een 
huis en erf, op het Bickerseiland, op de burgwal, 
waar VreeLand in de gevel staat'. Het wordt dan 
eigendom van ene Ermpje Arents, weduwe van 
de spijkerkoper Jacob Claesz Dom. Het pand wis-
selde hierna nog enkele malen van eigenaar maar 
bleef steeds bekend staan als het huis ‘In Vreelant’.
Met het verdwijnen van de scheepsbouwactivitei-
ten eind 19de, begin 20ste eeuw verpauperde de 
buurt en werden veel huizen gesloopt. In de jaren 
’70 verhinderden buurtprotesten dat er nóg meer 
verloren zou gaan, en een aantal huizen werd ge-
restaureerd in plaats van gesloopt. Bij de restau-
ratie van nr. 22 werd de gevelsteen uit de gevel 
verwijderd en verkocht aan de Vreelandse Jello 
Jongsma, die net zijn huis aan de Klapstraat 13 
opnieuw opgebouwd had. Toen hij de steen kwam 
ophalen was deze plots verdwenen. Hij heeft toen 
aan de hand van een foto eenzelfde steen laten 
hakken door zijn dorpsgenoot, kunstenaar Joop 
van Huisstede. 

Gestolen origineel duikt weer op
Het origineel bleef zoek tot de VVAG in 2020 be-
naderd werd door een particulier, een tandarts 
in Moordrecht. Zij ging verbouwen en vroeg of 
de VVAG interesse had in een gevelsteen die de 
vorige eigenaar jaren geleden bij een antiquair 
had gekocht en in zijn huis (op ooghoogte) had 
gemetseld. Ja hoor, het bleek de verdwenen In 
Vreelant-steen te zijn! De VVAG heeft de steen 
gerestaureerd en op 10 augustus jl. officieel her-
plaatst op zijn historische plek. 
Nu zijn Vreeland en Amsterdam, naast de vele 
banden die er al zijn, op weer een unieke manier 
verbonden, door dezelfde gevelsteen op twee bij-
zondere panden. 

(bron: www.gevelstenenvanamsterdam.nl)

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

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

Gevelsteen In VreeLant
door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:
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Pepernoten bakken, cadeautjes inpakken en nog 
een keer naar de pietenschool. Een paar nachtjes 
dan vertrekt de boot uit Spanje. Zaterdag 19 no-
vember komt Sinterklaas aan in Vreeland. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om de Sint en 
zijn Pieten luidkeels toe te zingen op de kade aan 
de vecht. De Nederlanden zorgt voor warme cho-
colademelk en voor de volwassenen wellicht nog 
een kleine toevoeging. Na het ontvangst gaat de 

Sint het dorp in om de kinderen persoonlijk te 
begroeten. We proberen bij iedereen thuis in de 
buurt langs te komen zodat we voor iedereen vol-
doende tijd hebben.  
15.00 uur: Aankomst met de boot 
 aan de Duinkerken
15.30 uur: Lion Cachethof
15.50 uur: Maartenplein
16.20 uur: Jan van Nassaustraat / 
 Graaf Floris de V straat
16.45 uur: Kerkplein
17.15 uur: Vecht en Veld

Intocht Sinterklaas

Vreelanders in de pers
Afgelopen weekend en maandag haalde een 
aantal Vreelanders paginagroot de pers. 

Rogier Sluijter stond in de Gooi en Eemlander 
over zijn passie: gezond koken - vaak voor het 
goede doel - en gasten verwennen. Dit in het ka-
der van het project Vreeland gelukkigste dorp 
van Utrecht, waar hij op sportief en culinair ge-
bied aan bijdraagt. 

De aftrap van dit project, naar idee van Her-
man Poos, in de Grote Kerk, stond maandag 
paginagroot in de Gooi en Eemlander. 

Kees Beelaerts van Blokland stond op de voor-
pagina van het Financieele Dagblad (en op drie 
pagina's in het katern Leven) over de uitdagin-
gen waar monumenteneigenaren tegen aan lo-
pen bij het verduurzamen van hun huis. 


