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Van de redactie
’s Ochtends is het vaak nog ruiten krabben door de nacht-
vorst, terwijl het hele dorp al bezaaid is met sneeuwklokjes 
en krokusjes die krachtig uit de bevroren grond opkomen 
en ons dorp opvrolijken. … Er zit schot in de lente! Schot 
zat er ook in de restauratie van het centraal gelegen pand op 
de hoek van de Breedstraat en de Lindengracht, waarvan 
de façade teruggebracht is naar haar oorspronkelijk vorm. 
Ook de kerkklokken zijn voortvarend aangepakt en ver-
nieuwd, waardoor Vreeland weer letterlijk bij de tijd kan 
zijn. Waarom trouwens de kerk zelf deze en andere res-
tauraties aan de toren ter hand neemt en niet de gemeente, 
leest u in Vroeger en Nu. Ondanks de nog winterse kou 
suppen ‘nieuwe buren’ Jordy en Froukje regelmatig over 
de Vecht. Zij zijn net zo gek op hun valkparkiet Goofy als 
Dorpsgenoten Anton en Rebecca zijn op hun hond Chi-
ko. Door de maandelijkse interviews met nieuwe en ‘oude’ 
Vreelanders leren wij hen kennen, waardoor een weder-
zijdse kennismaking gemakkelijker kan plaatsvinden. Dat 
verbindende aspect zien we ook bij alle Sterrenactiviteiten, 
zoals de Buurtkamer, het Filmhuis, de vele lezingen en 
concerten of het Repaircafé. Boeiende, gezellige, nuttige 
en interessante evenementen voor iedereen, u leest er weer 
over in dit nummer. Wat ook verbindend gaat worden is 
de Vreeland-Pubquiz, die de redactie op vrijdag 12 mei or-
ganiseert om het 15-jarig bestaan van de Vreelandbode te 
vieren. Zet de datum vast in uw agenda! 
Wij realiseren ons hoe fijn het is om hier te wonen, een ge-
voel dat extra opleeft bij het zien van de desastreuze gevol-
gen van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. 
Wij leven mee met alle betrokkenen en met onze dorpsge-
noten die afkomstig zijn uit deze landen.
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Impasse brug Bergseweg
Er is nog steeds geen oplossing voor de situa-
tie rond de brug op de Bergseweg. Hoewel er al 
maanden concrete plannen liggen is er nog geen 
overeenkomst over de aanpak van de situatie. De 
SP in de gemeenteraad heeft nu een motie inge-
diend met een eigen plan om de brug veilig open 
te kunnen stellen voor al het verkeer. Daarvoor 
moeten volgens de partij aanpassingen aan de 
constructie van de brug worden gedaan. De frac-
tie van de SP stelt voor de brug te verlagen met 85 
cm., waardoor de helling minder steil wordt en de 
weg niet veranderd hoeft te worden. 
De sloepenhaven blijft dan gewoon 
bereikbaar voor de meest gangbare 
sloepen, waarvoor de haven ook be-
doeld is. Maar volgens de gemeente is 
deze oplossing juridisch niet haalbaar. 
De gemeente wil € 250.000,- uittrek-
ken om de brug weer toegankelijk te maken voor 
bewoners en hulpdiensten door middel van spe-
ciale paaltjes die naar beneden kunnen. Maar de 
SP vindt dat een lapmiddel. Want de brug wordt 
er niet minder steil en dus ook niet veiliger van, 
en is in dat geval ook niet open voor al het ver-
keer. De SP vindt het geld dat de gemeente uit 
wil geven teveel voor iets dat geen permanente 
oplossing is. De partij vindt dat er een structurele 
oplossing moet worden gezocht die de brug veilig 
en begaanbaar maakt voor iedereen. De Dorps-
raad deelt die opvatting. Tegelijkertijd moeten we 
ook erkennen dat de situatie zeer complex is en 
de mogelijkheden beperkt. Toch hopen wij dat de 
gemeente nu door gaat pakken met een haalbare 

oplossing die de brug veilig en begaanbaar maakt 
voor Vreelanders. Wordt vervolgd.  

Zorgen hoogte nieuwe gymzaal
De aanwonenden van de gymzaal maken zich 
zorgen over de nieuwbouwplannen. De nieuwe 
gymzaal wordt volgens de plannen 2,5 meter ho-
ger dan de huidige hal en dat heeft gevolgen voor 
de mensen die daar omheen wonen. Ze hebben 
hun zorgen duidelijk gemaakt bij de gemeente, 
die met de bewoners in gesprek is. Maar de amb-

tenaren geven daarbij wel aan dat de 
nieuwe gymzaal wat hen betreft niet 
lager kan. De minimale vrije hoogte 
van een sportzaal is 7 meter. Als je de 
hal lager maakt is het geen sporthal 
meer maar een gymzaal en kan er of-
ficieel niet door andere verenigingen 

dan een basisschool in worden gesport. De ge-
meente wil een sporthal die breed inzetbaar is. De 
Dorpsraad zal ook verder in gesprek gaan met de 
gemeente over de situatie. 

N201
Nu Provinciale Staten afgelopen december de 
plannen voor de aanpak van de N201 heeft aan-
genomen is de provincie bezig met het maken van 
een planning voor de werkzaamheden. Daarvoor 
moet nu eerst worden berekend hoeveel stikstof 
daarbij wordt uitgestoten. Die berekening is naar 
verwachting in mei klaar en dan kan er verder ge-
keken worden. Voor alle plannen en meer infor-
matie kunt u terecht op: www.toekomstN201.nl.

Bericht 
van de 

dorpsraad

Over 2 maanden is het zover: 15 jaar Vreelandbode!

Duizenden krokusjes bloeien in het dorp, onder andere op het grasveldje bij de Floraweg. 
Zij doorstaan dapper de vrieskou en laten zien dat de lente onderweg is.

Let op! Snelheid verlaagd op Rijksstraatweg
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Colofon

Agenda
17 febr. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
18 febr. Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
21 febr. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
24 febr. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
24 febr. Sjoelen met toelichting Wim Voorbij,  
 Dorpshuis, 20.00 uur 
28 febr. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
3 mrt. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
7 mrt. Buurtkamerpraatje Wendela Sandberg,  
 Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
9 mrt. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 20.00 uur
10 mrt. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
10 mrt. Filmhuis kids, The Addams Family,   
 Dorpshuis, 15.00 uur
13 mrt. Lentebingo, Dorpshuis, 14.00 uur
13 mrt. De Vreelander creëert, 
 Herman Poos, 20.30 uur
14 mrt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
15 mrt.  Verkiezingen Prov. Staten en Waterschap
17 mrt. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
18 mrt.  Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
25 mrt. Matthäuspassion KCOV-koor, 
 Concertgebouw Amsterdam
27 mrt. ALV IJsclub Voorwaarts, 
 Dorpshuis, 20.00 uur
3 april  Paasbingo, Dorpshuis, 14.00 uur 
12 mei Dorpsquiz - Viering 15 jaar 
 Vreelandbode, Dorpshuis, 20.00 uur

19 febr. Dhr. C. Boers
26 febr.  Ds. Burret Olde
5 mrt. Ds. C. van Dorp – 40 dagentijd
12 mrt. Ds. R. van Ginkel – 40 dagentijd-biddag
19 mrt. Ds. K. Holwerda – 40 dagentijd
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

MOmenz (v.h. Welzijn Stichtse Vecht)
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of  team@momenz.nl
www.momenz.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 dagelijks van 07.00 uur tot 20.00 uur, 
service-uren met medewerker: vrijdag van 
14.00-17.00 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!

De Buurtkamer
Op dinsdagochtend 7 maart komt Wendela Sand-
berg ons bij het Buurtkamerpraatje iets vertellen 
over de ontwikkelingen rondom de Loenderveen-
se Plas Terra Nova. Deze bijzondere en bij tijden 
kraakheldere plas ligt pal naast de drinkwaterplas 
voor de Gemeente Amsterdam en maakt onder-
deel uit van een Natura2000 gebied. Er leven vele 
soorten vissen, wieren, eenden, ganzen en wild. Er 
wordt door Waternet hard gewerkt om de stinken-
de blauwalg te beteugelen en er is een nieuw plan in 
de maak. Als bewoonster van de Alambertszkade 
en lid van de Vechtplassencommissie volgt Wen-
dela de ontwikkelingen met interesse en vertelt ze 
jullie graag over de mysterieuze palingsterfte en 
schoonheid van dit gebied.

Sjoelen!
Er zijn al diverse sportieve en verbindende work-
shops georganiseerd in het kader van het project 
‘Vreeland het gelukkigste dorp van Utrecht’. Vrij-
dagavond 24 februari (in het Dorpshuis om 20 uur) 
krijgen de activiteiten een vervolg met een demon-
stratie sjoelen. Wim Voorbij uit Wateringen komt 
ons dan bijpraten over de magie van deze oer Ne-
derlandse sport. Wim hoort tot de mondiale top.
Die avond is er ook gelegenheid verschillende bak-
ken uit te proberen. Organisator Jan Hos zal dan 
ook de opzet van de competitie bij de mensen thuis 
toelichten. Sjoelen wordt vooral gezien als een ac-
tiviteit om verschillende mensen bij elkaar te bren-
gen. Meedoen kan door het sturen van een mailtje 
naar  info@broccori.nl. Vermeld daarbij ook of je 
zelf een sjoelbak hebt.

De Vreelander creëert
Maandagavond 13 maart verzorgt Herman Poos 
een praatje over Positieve Gezondheid, een bewe-
ging die inmiddels al door vele huisartsen is om-

armd. Positieve Gezondheid gaat uit wat een burger 
nog wèl kan, in plaats van wat niet meer mogelijk 
is. Ook de overheid stimuleert deze beweging nu 
de kosten voor de zorgen schrikbarend stijgen en 
de nadruk steeds vaker komt te liggen op preventie.
Bij Positieve Gezondheid ligt de nadruk niet op 
het voorschrijven van medicijnen, maar meer op 
zelfredzaamheid. Gezonder en bewuster eten maar 
ook vaker wandelen in de natuur zijn pijlers van 
Positieve Gezondheid. Ook het bevorderen van so-
ciale cohesie staat centraal in deze aanpak. 
Het plan om van Vreeland het gelukkigste dorp 
van Utrecht te maken, is mede gebaseerd op de fi-
losofie van Positieve Gezondheid. De presentatie in 
het Dorpshuis start om 20.30, inloop vanaf 20.00 
uur. Entree € 5,-, koffie/thee gratis. 

Peuterleut
Met succes draait Peuterleut al een aantal weken, 
bedoeld voor alle ouders, verzorgers, opa's en oma's 
van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Op iedere vrijdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur 
ben je welkom. Leer andere dorpsgenoten kennen 
of heb een gezellig gesprek met ouders die je al 
kent. De kinderen vermaken zich met elkaar en het 
speelgoed dat is uitgestald. Lekkere koffie of thee, 
en fruit gesponsord door onze Dagwinkel. Wil 
je meer weten of meedraaien kom langs of mail 
naar: info@sterrenvanvreeland.nl.

Concerten in de Nicolaaskerk
Omdat het voor zowel voor de musici, het publiek 
als de instrumenten ondoenlijk is in een kerk van 
15 graden muziek te maken en te genieten, hebben 
we besloten de laatste Podium Vreeland concerten 
uit te stellen naar de late lente. Noteer 14 mei Moe-
derdag en 18 juni Vaderdag voor de herkansingen. 
Meer info volgt; houdt onze website in de gaten: 
www.sterrenvanvreeland.nl.

Het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, 
Frederike, Herman, JaapJan en Kees

Sterrennieuws

Let op! Avondvoorstelling 
Filmhuis Vreeland in maart 

op de donderdag (9 maart)
Omdat de vrijdagavond niet voor iedereen een 
handige avond is, houden we de filmavond een 
paar keer op de donderdagavond zodat ook ande-
re dorpsgenoten een kijkje kunnen nemen.
 
Donderdagavond 9 
maart om 20.00 uur 
in het Dorpshuis: 
Youth.  Een  film 
uit  2015 van Paolo 
Sorrentino. De film 
draait om twee oude 
vrienden (Michael 
Caine en Harvey 
Keitel), ooit gevier-
de muziek- en film-
makers, die nu hun 
dagen slijten in een 

luxe kuuroord in Zwitserland. Het verhaal gaat 
over hoe zij – al dan niet cynisch – omgaan met 
ouder worden, maar ook over de andere, veelal 
vreemde badgasten van het kuuroord.
 
Vrijdagmiddag 10 maart om 15.00 uur de film 
voor kinderen: The Addams Family. Een fami-
lievriendelijk avontuur dat ooit is bedacht om de 
draak te steken met het ideale Amerikaanse ge-
zin. Dus vader laat zijn 
hoofd graag vastklem-
men in een bankschroef, 
moeder gebruikt de as 
van haar overleden ou-
ders als make-up en 
broer en zus staan elkaar 
dagelijks naar het leven 
met messen, kruisbogen 
en explosieven. Des-
ondanks blijft iedereen 
goedgemutst. 

Filmhuis Vreeland

Op zaterdag 18 februari kunt u, zoals elke derde 
zaterdag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur 
terecht bij het Repaircafé in het Dorpshuis. Er zijn 
dan vrijwilligers aanwezig om mensen te helpen 
met reparatie van kapotte spullen; broodroosters, 
stofzuigers, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
houten meubels, knuffels, printers, laptops etc. 

Vanuit Duurzame Vecht is Bob aanwezig voor 
vragen over duurzaamheid, isolatie en energie 
transitie. 

Iedereen die iets te repareren heeft, wil helpen met 
repareren of vragen aan Duurzame Vecht heeft, is 
van harte welkom.
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Inmiddels woont Pim van Rossum-Rengelink met 
zijn vrouw in Loenen. Toen het stel trouwde heeft 
Pim ervoor gekozen ook de achternaam van zijn 
vrouw te gebruiken. Hij vertelt: “Dat is leuk als we 
kinderen krijgen, die hebben dan ons beider ach-
ternamen.” We praten met oud-Vreelander Pim 
over de naderende verkiezingen voor de Provin-
ciale Staten en het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV). Als fractievoorzitter van het CDA 
in Stichtse Vecht hoopt hij uiteraard dat ook veel 
Vreelanders gaan stemmen. Bovendien staat Pim 
zelf op de lijst om te worden gekozen in het be-
stuur van het Waterschap. 

Pim: “Er staat overigens ook een Vreelander op de 
lijst van het Waterschap, namelijk René Nijland, 
ook van het CDA. En Mieke Hoek van 50-Plus 
staat op de lijst van Provinciale Staten.” Pim wil 
vooral het belang van het Waterschap benadruk-
ken: “Het Waterschap gaat over de bodemdaling, 
de kwaliteit van stilstaand water in bijvoorbeeld 
het zwembad in Nieuwersluis, over de Vecht of 
over de afvoer van water bij te veel neerslag door 
de gemalen. Allemaal belangrijke zaken die ook 
met de klimaatverandering te maken hebben. 
Binnenkort staat de stemwijzer van het Water-
schap online en dan kun je erachter komen wel-
ke partij bij jouw visie past. Vaak ken je die partij 
misschien niet eens, dus daarom is het goed om de 
Stemwijzer in te vullen.”

Laat je stem horen
De stemwijzer is ook beschikbaar voor de Provin-
ciale Statenverkiezing. Pim: “Het maakt mij niet 
uit op wie mensen gaan stemmen, als ze maar 
hun stem laten horen. Provinciale Staten Utrecht 
is ook belangrijk voor Vreeland. Hier worden de 
komende tijd belangrijke beslissingen genomen, 
bijvoorbeeld over dossiers op het gebied van 
natuur en landschap. Denk aan woningbouw, 
energietransitie, stikstof en klimaatverandering. 
Gelukkig hebben jullie de Dorpsraad, die zich 

op een positieve manier met de N201 bemoeit 
en dingen voor elkaar heeft gekregen. Ik noem 
de uitbreiding van de geluidswal in Vreeland bij-
voorbeeld. Een ander voorbeeld is de problema-
tiek rondom het aanleggen van boten buiten de 
bebouwde kom, die groter zijn dan twaalf meter. 
De gemeente Stichtse Vecht is inmiddels soe-
peler dan de provincie, maar de wens is dat de 
provincie dit aanpast. De Provinciale Staten gaat 
ook over bestemmingsplannen en milieumaatre-
gelen, die vervolgens weer worden opgelegd aan 
de gemeente. Provinciale Staten kan gemeenten 
dus bijvoorbeeld opdragen zonneparken en/of 
windmolens aan te leggen. Logisch dus dat ieders 
stem belangrijk is. De Provinciale Staten en het 
Waterschap hebben écht invloed op onze lokale 
leefomgeving!”  

C.L.

Op www.agv.nl vindt u hoe alle partijen aankij-
ken tegen onderwerpen als schoon water of waar 
te bouwen. 

Schema Buurtbus 522

Anton Lamphen

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Pim van Rossum-Rengelink: 
“Breng 15 maart vooral je stem uit”

De route van de Buurtbus, die rijdt tussen Vree-
land, Loenen, Nigtevecht en Weesp, is te vinden 
in de openbaar vervoersapp 9292. Maar een sche-
matisch overzicht op papier is wel zo handig om 
een tijd op te zoeken waarop de bus vertrekt van-
af het Dorpshuis. Maak er vooral gebruik van, de 

bus rijdt ieder uur. 
Al tien Vreelanders zijn inmiddels vrijwillig bus-
chauffeur, maar de poule moet nodig worden 
uitgebreid, om ziektes of vakanties op te vangen. 
Meld u voor meer informatie op: www.syntus.nl/
vacatures. 

“Provinciale Staten neemt beslissingen 
over o.a. woningbouw, energietransitie, 

stikstof en klimaatverandering”



Februari 2023  5 De Vreelandbode

LEKKER LUNCHEN

Donderdag tot en met zondag kun je 
heerlijk uitgebreid lunchen. 

Er is een 4 gangen lunchmenu
á 85,- per persoon of je kiest 

een van de grote menu's.

Wees welkom!

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

Anton Lamphen

In april bestaat de Vreelandbode alweer 15 jaar! 
Om dat te vieren organiseren wij, net als vijf jaar 
geleden, een Dorps-pubquiz in het Dorpshuis, en 

wel op vrijdag 12 mei om 20.00 uur. Zet vast in de 
agenda, want het belooft een vrolijke, verbindende 
avond te worden!

Vreelandbode 15 jaar!

Een bel is niet nodig als je bij Anton (61) en Re-
becca (31) wilt langs gaan. Chiko (bijna 3,5) heeft 
direct in de gaten als er bezoek is en kondigt je aan 
met flink geblaf. Na binnenkomst begint Anton 
meteen enthousiast te vertellen over Chiko. De 
Mechelse herder is zijn trots, dat is duidelijk. 

“Chiko was nog maar een puppie toen hij bij 
ons kwam, ik ben met hem naar puppietraining 
geweest, en daarna naar veel andere trainingen. 
Hij is ook naar de hondenclub geweest, daar kreeg 
hij trainingen die politiehonden ook krijgen. En 
dat doe ik nog steeds. Daardoor is hij heel gehoor-
zaam, waaks en sociaal. Hij kan speuren en aller-
lei commando’s volgen. 
Chiko is niet bang voor 
wapens of vuurwerk, en 
heeft ook geleerd om 
mensen aan te vallen als 
ik dat zeg.” Anton ver-
telt over de verdachte 
personen die hij in het 
dorp heeft gezien. Hij 
doet paktrainingen met 
Chiko, dat betekent dat 
hij op commando ie-
mand bij bovenarm of 
kuit grijpt zodat de hond 
iemand tegen de grond 
kan werken. Zo heeft 
Chiko een inbreker aan-
gehouden waarna hij aan 
de politie kon worden 
overgeleverd. Vaak laat 
hij zijn hond verdachte 
personen wegjagen. Re-
becca voegt toe dat Chiko 
in zijn vrije tijd ook kan 
spelen, hij is dol op ballen 
bijvoorbeeld. Tegen kin-
deren is de hond heel lief, ze mogen hem aaien, 
maar Anton vindt het wel veiliger als de kinde-
ren niet met hun gezicht dichtbij de hond komen. 
Ook mogen ze niet aan de kop van Chiko komen. 
“Het blijft toch een dier, en die kunnen onvoor-
spelbaar zijn.”
Sinds drie en een half jaar wonen ze op de Flora-
weg, met veel plezier. Daarvoor hebben Anton en 
Rebecca in Nieuwegein gewoond. Rebecca vertelt 
open over hoe het zit. “Anton is mijn stiefvader. 
Hij was ruim zestien jaar met mijn moeder samen. 

Zij is ziek geworden, kreeg binnen een jaar suiker-
ziekte en daarna een hartaanval. Daardoor kreeg 
ze psychische problemen. Ze was zó depressief dat 
ze zelfmoord heeft gepleegd, zes jaar geleden; ik 
heb haar zelf gevonden in het huis waar we met 
ons drieën woonden. We konden daar niet blij-
ven, het was té traumatisch. Eerst zijn we naar een 
flat in Nieuwegein verhuisd, en uiteindelijk kon-
den we van huis ruilen met het Syrische gezin dat 
hier woonde. Kort daarna kwam Chiko.” Ze gaan 
al twaalf jaar naar dezelfde camping in Frankrijk 
op vakantie. Na het overlijden van haar moeder 
heeft Rebecca hun Franse vrienden geschreven 
over wat er was gebeurd. De vakantie daarna 

hebben ze de as van haar 
moeder meegenomen, 
en haar samen met hun 
Franse vrienden uitge-
strooid. “We hebben zelfs 
een stille tocht met hen 
gemaakt, het was heel erg 
mooi.”
Rebecca werkt met veel 
plezier in de zorg bij Ca-
reyn. Ze is trots op haar 
bonus die ze binnenkort 
krijgt, want dan is ze 12,5 
jaar in dienst. En Anton 
heeft altijd in de schoon-
maak gewerkt, “maar nu 
ben ik half met pensi-
oen”. Half, want hij werkt 
als schoonmaker bij het 
pannenkoekenhuis, en 
doet allerlei klussen, 
bijvoorbeeld in tuinen. 
In december verkoopt 
hij kerstbomen en zelf-
gemaakte kerststukken 
voor het Dorpshuis. 

Voor Anton was Vreeland bekend. Hij is in Hil-
versum opgegroeid en kwam toen al veel in het 
dorp. Hij vindt het heerlijk hier te zijn en veel 
mensen te kennen van vroeger. Voor Rebecca was 
alles nieuw, en dat is goed. Het is een nieuwe start 
voor allebei. Anton hoopt samen met Chiko het 
dorp veiliger te maken. Mensen die bang zijn voor 
zijn hond wil hij gerust stellen: als je rustig blijft 
en geen onverwachte bewegingen maakt is het een 
heel lieve hond! 
En oja, Chiko houdt niet zo van de camera!   M.S.
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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

Het is weer bijna zover: Alpe d’Hu-
Zes staat voor de deur, het evene-
ment waarbij geld ingezameld wordt 
voor onderzoek naar kanker door 
de Franse berg de Alpe d’Huez op te 
fietsen. Dit jaar ga ik samen met Mi-
lou en Kiek Sluyter, Joep Kaandorp 
en Rosa Mulder de berg beklimmen. 
Lopend of fietsend. Super trots dat 
de jonge garde het stokje oppakt!
Voor we naar de Frankrijk afreizen 
moeten we wel actie ondernemen 
om geld in te zamelen. We hebben 
inmiddels op twee markten zo’n 
2000 oliebollen gebakken en nu 
gaan we vijf benefiet diners organi-
seren. 
Eigenaren Agung Rodermond en Lisette Groe-
ninx van Zoelen hebben belangeloos hun res-
taurant De Proeverij beschikbaar gesteld. We 
zijn Agung en Lisette daar heel dankbaar voor! 
Natuurlijk ga ik samen met Agung een aantal 
heerlijke gerechten koken. Frans-Balinese-Fusi-
on avonden gaan het worden. 
Per avond hebben we maximaal 22 gasten waar-
voor we exclusief gaan koken. Amuse, viergan-
gen menu met welkomstaperitief, 

heerlijke wijnen bij de gerechten en friandises bij 
de koffie. De prijs per persoon is € 100,-. Niet 
goedkoop, maar we doen het voor het goede 
doel.

De diners zijn op 5 en 12 maart, 23 en 30 april en 
14 mei. Wil je er zeker zijn van zijn dat je er op 
één van de avonden bij bent reserveer dan snel.

Hartelijke groet, Rogier Sluyter
rogierensandra@gmail.com

Lezers schrijven: Benefiet diners in De Proeverij 
in Loenen voor Alpe d’HuZes

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

Kom kijken en luisteren!
 Lezing Hortense; 

de vergeten koningin van Holland 
op 6 maart in ’t Web (20.00 – 22.00 uur)

                of
Lezing Syrië – Jordanië

op 16 maart in ’t Web (19.30 – 22.00 uur) 
Schrijf je in via de site. 

Je bent van harte welkom!

Vreeland weer bij de tijd

Op maandag 27 maart om 20.00 uur is er een alge-
mene ledenvergadering in het Dorpshuis.
Voor alle leden is deze ALV maar als u er over na-
denkt om lid te worden kom dan ook. U bent van 
harte welkom.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Tot maandag 27 maart.

Hartelijke groet,
Inge, Niels, Casper en Jeroen 

ALV IJsclub Voorwaarts

Op 23 januari zijn de vier motoren van de vier 
klokken op de toren van de kerk vervangen. De 
wijzerplaten zijn meegenomen naar de werk-
plaats om op de wijzerplaten en de wijzers de 
verlichting te vervangen door ledverlichting. In 
februari zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. 
Kortom: duurzaam en weer bij-de-tijd.

Dit project is mogelijk gemaakt door de opbreng-
sten van de welbekende plantenmarkt op de zater-
dag voor Moederdag. Een jaarlijks terugkerende 
activiteit die georganiseerd wordt door enthousias-
te kerkleden met groene vingers. De totale kosten 
zijn bijna € 11.000, - (inclusief hoogwerker).
In Vreeland zijn zowel de toren als het kerkge-
bouw eigendom van de Protestantse Gemeente van 
Vreeland. In vele andere plaatsen, zoals in Loenen, 
is de toren het eigendom van de gemeente Stichtse 

Vecht. Vreeland heeft ‘m ooit gekregen als cadeau! 
Maar dit betekent wel dat de kleine kerkgemeen-
schap verantwoordelijk is voor het onderhouden 
van de kerktoren.
De kerkgemeenschap telt nu zo’n 180 gezinnen. 
Met deze 250 leden proberen wij zo goed als het 
kan het kerkgebouw te onderhouden en te gebrui-
ken voor kerkdiensten, concerten, huwelijken, be-
grafenissen en andere activiteiten. 
In ieder geval hopen wij dat u belangrijke afspraken 
niet meer hoeft te missen nu de klokken weer de 
juiste tijd aangeven.
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Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV
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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

•  hoofdpijn
•  opgejaagdheid
•  een onrustig gevoel

•  een stijve nek
•  vastzittende schouders
•  pijn tussen schouderbladen

Mentale stress?

Effecten van mentale spanning zetten zich vast in je lichaam.
Heb jij vaak en langdurig last van:

Ik geef je graag een Body Stress Release zodat je 
weer rustiger wordt en pijnvrij kunt bewegen.

Heleen Kouwenhoven | 06-303 488 49
info@bsr-vechtstreek | bsr-vechtstreek.nl

Het verhaal achter de façade  

Nieuw gezicht achter herboren façade
Achter de façade van Breedstraat 2 huisde in de 
loop der jaren heel wat bedrijvigheid. Velen onder 
ons zullen zich nog herinneren dat firma Noorman 
hier kantoor hield of misschien zelfs wel dat daar-
voor de Rabobank hier was gevestigd? Er zullen 
echter niet veel dorpsbewoners meer zijn die hier, 
bij de manufacturenwinkel uit de jaren '20, nog 
hun garen hebben gekocht. Toch lijkt deze façade 
juist precies op die zaak, uit de tijd dat Vreeland 
nog bruiste van de winkels. Dit markante pand op 
de hoek van de Breedstraat en de Lindengracht 
heeft tot voor kort enige tijd in de steigers gestaan. 
Inmiddels is de verbouwing vrijwel klaar en het re-
sultaat mag er zijn. Nieuwsgierig als we zijn bellen 
we aan en we spreken met Carolien den Hartog, die 
vertelt over het hoe en waarom achter deze ‘herbo-
ren’ façade.  

“Na een zoektocht in deze omgeving zijn wij hier 
uitgekomen. Breedstraat 2 werd toen te huur aan-
geboden. Ondanks dat de voorkeur naar kopen 
uitging zijn we toch gaan kijken. We waren erg ge-
charmeerd van de plek. Met de voormalig eigenaar 
zijn wij toen in gesprek gegaan om deze unieke plek 
te kopen. Intussen waren we heel benieuwd naar 
de historie van deze plek. Helaas konden we maar 
weinig informatie en foto’s vinden. De enige foto 
die hebben kunnen achterhalen is deze. Die staat 
nu ook in een lijstje in de kast. Zodat iedereen kan 
zien hoe vroeger was.

Op internet konden wij er alleen één van matige 
kwaliteit vinden maar met jullie hulp hebben wij 
een foto van een hogere resolutie gekregen. Toen 
is het idee ontstaan om het pand weer de oude uit-
straling te geven. De winkelpui, een oude winkel-
deur met koperen greep. En als je eenmaal gaat be-

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.  

ginnen met ideeën om een oud pand zijn vroegere 
‘looks’ weer terug te geven dan ben je wel even zoet 
met het opzoeken van informatie in de archieven. 
We hebben zelfs de oude bouwtekeningen bij het 
gemeentelijke archief opgevraagd. We waren erg 
benieuwd hoe de vroegere afwerking was van de 
kroontjes op het dak. Helaas hebben we hier niets 
over kunnen vinden. Ook een oproep op Facebook 
heeft niet geholpen maar we wilden het pand weer 
in ere terugbrengen naar de looks die het verdient. 
Zeker ook omdat het een dorpsaanzicht is. 

De binnenkant is niet meer zoals het vroeger was 
hoor. We hebben de spanten van het dak en de bin-
nenmuur in ere gehouden. Verder is de binnenzij-
de van de huidige gemakken voorzien. 

Wat wij hier doen? Wij zijn een holding met een 
aantal bedrijven in de ‘material handling’. Deze be-
drijven zijn op verschillende locaties in Nederland 
gevestigd. Omdat Vreeland zeer centraal ligt zijn 
deze bedrijven vanuit deze plek goed bereikbaar. 
Wanneer wij gasten in Vreeland uitnodigen ho-
ren wij vaak dat het ook goed toegankelijk is. Oké, 
het parkeren wordt wel als een dingetje genoemd. 
Maar dat is één van de charmes van dit mooie dorp 
vinden wij. Je moet soms een rondje rijden om de 
auto kwijt te kunnen. Daarentegen biedt het dorp 
wel veel andere gemakken. Welk dorp kan haar in-
woners nu drie restaurants aanbieden, een dorps-
winkel en in de warme zomermaanden ook nog 
heerlijk ijs? Deze gemakken houden wij graag in 
ere. Bij de buurtwinkel doen wij de boodschappen 
en willen we met gasten uit eten, dan is er altijd wel 
plaats in één van de restaurants. Vanuit de holding 
ondersteunen wij onze bedrijven met z’n vieren en 
soms met mentale ondersteuning van de kantoor-
hond. 
Wij vinden Vreeland een mooi dorp. De levendig-
heid om het pand is gezellig. Wanneer je naar bui-
ten kijkt gebeurt er altijd wel iets. Soms denken de 
passanten dat ook wanneer ze bij ons naar binnen-
kijken - haha. Wij waarderen zeker de complimen-
ten die we krijgen over het eindresultaat. We hopen 
nog lang van deze plek gebruik te maken.”

Mooi toch hoe het heden en verleden hier met zorg 
zijn verenigd? Wij heten het team van M-Asset van 
harte welkom in Vreeland!

P.v.d.H.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

Kidsredactie
Kijken jullie ook reikhalzend uit naar de voor-
jaarsvakantie? Sommige van jullie gaan mis-
schien wel op wintersport, of zoeken een zon-
netje op in Zuid-Europa. Maar veel kinderen 
blijven natuurlijk in Nederland! Dat hier thuis 
een boel te doen is, dat zie je in deze Kidsre-
dactie. Wij zetten speciaal voor jullie de aller-
leukste uitjes in de omgeving (en soms ietsje 
verder weg) op een rijtje. 

Naar het theater! 
Heb je zin om naar het theater te gaan? In de 
stadschouwburg in Utrecht zijn bijna iedere 
dag van de voorjaarsvakantie wel voorstellingen 
voor kinderen, maar ook dichterbij, in Ankeveen 
en Baarn kun je naar het theater. 

Stamp Stop Sta Stil   
In ‘Stamp, Stop, Sta, Stil’ gaan peuters, kleu-
ters en hun ouders op ontdekkingsreis in de 
natuur. Aan de hand van hilarische, spannende 
scènes en mooie, vrolijke liedjes wordt onder-
zocht wat voor bijzonders er buiten allemaal te 
vinden is en hoe je de weg naar huis weer kunt 
vinden.

Ollie woont met haar ouders in een huisje aan de 
rand van het bos en vandaag gaat ze op ontdek-
kingsreis. Met haar regenlaarzen aan, een ver-
rekijker om haar nek en een vangnet bij de hand 
gaat ze naar buiten. Daar ontdekt ze de kleine 
beestjes in het gras, de bloemen in het weiland 
en nog veel meer mooie dingen.

Ze stampt door de plassen! Buiten ruikt het 
zo lekker! En alles maakt geluid. Al stampend 
dwaalt ze steeds verder het bos in. Maar in de 
schaduw van het bos is het best een beetje don-
ker en hoe vindt ze eigenlijk de weg terug naar 
huis?

Zondag 5 maart, 
aanvang 15.00 uur, 
tickets € 9,- via www.dedillewijn.nl

Kidsredactie voorjaarsvakantie!

Een magisch mooie, avontuurlijke 
en muzikale poppenvoorstelling 
Kikker voelt zich de laatste tijd een beetje 
vreemd. Hij moet lachen en huilen tegelijk en 
zijn hartje doet boem, boem, boem. Gelukkig 
staan zijn vrienden altijd klaar om hem te hel-
pen, maar wat zou er met Kikker aan de hand 
zijn? Heeft hij misschien honger, of is hij ziek? 
Samen met zijn bekende vrienden Varkentje, 
Eend, Rat en Haas doet Kikker er alles aan om 
antwoord te krijgen op die ene grote vraag: hoe 
komt het toch dat Kikker zijn hartje zo klopt?

In de spiksplinternieuwe, spetterende fami-
liemusical Kikker is verliefd! Duik je mee met 
Kikker en zijn vriendjes in een vrolijk, muzikaal 
avontuur! 
Te zien op donderdag 2 maart, 
aanvang 11.00 uur in Theater de Speeldoos Baarn. 
Tickets via www.speeldoosbaarn.nl 

De Schippers van de Kameleon de musical 
Daar is hij dan eindelijk. De snelste boot van 
heel Nederland. De Kameleon! Na meer dan zes-
tig boeken, vier speelfilms en een televisieserie 
razen Hielke en Sietse nu de theaters in. Een 
muzikaal spektakel en een huiveringwekkend 
avontuur. Onderschat het platteland en het 
groene water niet want de onbesuisde Tweeling 
zal altijd overwinnen. Boeren, burgers en bui-
tenlui... maak je borst maar nat. Anders doet de 
Kameleon dat wel.
De Schippers van de Kameleon De Kameleon: 
Met De Muziek Mee is een kolderiek muzikaal 
spektakel, geheel en al in de traditie van de 
boeken, de films en de TV-serie.
Vrijdag 3 maart, 
aanvang 15.00 uur in de Speeldoos in Baarn. 
Tickets via www.speeldoosbaarn.nl 
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Vreelandse poppenspeelster op tour!
Ga je in de vakantie op reis door Nederland en 
ben je bijvoorbeeld in Rotterdam, Eindhoven, 
Enschede, of Utrecht? Check dan www.dewitte-
pomp.nl. Want onze eigen allerleukste Vreeland-
se poppenspeelster Meike van den Akker treedt 
in deze steden op met haar prachtige voorstel-
ling De koning bakt een huis!

Nieuw Mediamuseum
11 februari 2023 was het zover; het meest in-
teractieve Mediamuseum ter wereld ging open!  
Het nieuwe Mediamuseum vind je in het prach-
tige gekleurde gebouw van Beeld & Geluid op 
het Mediapark in Hilversum. Ontdek de invloed 
van media op jou als persoon in een unieke erva-
ring. Tijdens je bezoek wijst de Museum-app je 
op leuke extra’s op basis van jouw interesses. 

Er zijn vijf thema’s: 
Delen: hier zie je hoe we lief en leed delen in me-
dia met elkaar. Wat mag wel en wat niet denk je? 

Informeren: jij bent zelf de nieuwsmaker. Je 
kunt op verschillende manieren aan de slag. 

Verkopen: wat zijn de dagelijkse verleidingen 
waar we mee te maken hebben. Maak hier je ei-
gen succesvolle campagne als influencer. 

Vertellen: ontdek met welke gereedschappen je 
een filmverhaal kunt vertellen. Je kunt je eigen 
speelfilm maken.

Spelen: race door de virtuele wereld van games, 
bouw je eigen game of ga de competitie aan op 
de interactieve spelvloer.

Zelf voor de Kidsredactie schrijven?
Wij zijn heel benieuwd wat jullie zelf allemaal te ver-
tellen hebben! Daarom willen we weer eens in de 
maand op maandagmiddag direct na school bij el-
kaar komen. We gaan dan samen stukjes schrijven, 
een interview maken, op reportage door het dorp, 
en fotograferen. Als echte journalisten voor de Ki-
dsredactie. Er hebben zich al een paar enthousiaste 
kinderen aangemeld. Zit je in groep 4-8 en lijkt het 
jou leuk om mee te doen? Stuur dan een mailtje 
naar info@vreelandbode.nl 

Kidsredactie voorjaarsvakantie!  Nova & de herinneringenmachine
Tijdens de voorjaarsvakantie kun je bij het me-
diamuseum een spectaculaire game spelen alleen 
of samen met je vriend(inn)en of familie. De 
11-jarige Nova zoekt vanuit de toekomst con-
tact met jou. Zij leeft in een wereld waarin alle 
herinneringen verdwenen zijn en alleen jij kan 
haar helpen deze terug te vinden. Speel alle op-
drachten, verzamel herinneringen uit onze tijd 
en zorg dat je de Herinneringenmachine weer 
aan de praat krijgt, want alleen zo kan jij de 
toekomst redden!

 
De Magische Media Goochelshow 
Een verbazingwekkende voorstelling van mees-
ter-goochelaar Lars van Tuijl over jouw Internet 
en (social) mediagebruik. Verwonder en verbaas 
je over zijn meest bizarre trucs! Hoeveel weet 
Internet van jou? Wat is het sterkste wacht-
woord? Wie of wat kun je online vertrouwen? 
Ontdek het op verrassende wijze tijdens deze 
grandioze goochelshow voor de hele familie!

Iedere dag naar de film
Heb je zin om naar de film te gaan? In de voor-
jaarsvakantie heeft het Filmtheater Hilversum 
iedere dag leuke kinderfilms! Check het actuele 
programma op www.filmtheaterhilversum.nl 

Met OeRRR de natuuR in!
Hou jij enorm van buitenspelen, door het bos 
struinen, uilenballen uitpluizen, een vaartocht 
over de plassen, broodjes bakken op een kamp-
vuurtje, of knutselen voor vogels? Kijk dan eens 
op de website van OERRR van Natuurmonumen-
ten. www.natuurmonumenten.nl 
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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! 

Er is de laatste tijd veel nieuws rondom ChatGPT, 
misschien wel de meest indrukwekkende AI (Arti-
ficial Intelligence) van dit moment. Deze slimme 
chatbot voert met gemak allerlei complexe op-
drachten uit. Bijvoorbeeld het schrijven van boek-
verslagen en profielwerkstukken. 

Dat lijkt een uitkomst voor leerlingen en studen-
ten, maar is het dat ook? We leggen de vraag voor 
aan Arie Boutkan, die dagelijks leerlingen vmbo 
tot vwo begeleidt. 
Boutkan legt uit: “Ik heb de chatbot zelf nog niet 
uitgeprobeerd, maar hoor wel de verhalen van 
mijn leerlingen. Echt enthousiast ben ik niet over 
deze ontwikkeling. De chatbot ontneemt de jonge-
ren oefening in zelf onderzoek doen en zelf schrij-
ven. De verleiding om Chat GPT te gebruiken is 
natuurlijk groot. Een voldoende krijgen voor een 
werkstuk waarvoor je alleen maar op een knop 
hoeft te drukken, klinkt aantrekkelijk. Maar hoe 
trots kun je dan nog op jezelf zijn? Misschien zou 
het ook helpen als middelbare scholen de beoor-
deling van werkstukken meer laten meetellen voor 
het eindexamencijfer.”

Werkstukken checken 
Middelbare scholen moeten zich gaan wapenen 
tegen deze chatbot, vindt Boutkan. Vooral om pla-
giaat te voorkomen. Hij legt uit: “Er moet software 

komen waar de teksten doorheen gehaald kunnen 
worden, zodat de leraar eenvoudig kan constate-
ren of ChatGPT is gebruikt.” Boutkan nuanceert 
ook zijn visie. “Als jongeren een moeilijk boek 
moeten lezen, zoals De Aanslag van Mulisch, dan 
adviseer ik ze om eerst de samenvatting online te 
lezen, zodat ze de inhoud beter gaan begrijpen.” 

Mobieltjes uit het klaslokaal
Dan heeft Boutkan tot slot nog een opmerking 
over het gebruik van mobieltjes. Hij vertelt: “Ik zag 
laatst de Avondshow van Arjan Lubach. Hij pleitte 
voor een verbod van mobieltjes in de klas. En daar 
ben ik het helemaal mee eens. Het leidt namelijk 
enorm af. En natuurlijk is het ene kind er gevoe-
liger voor dan het andere, maar na school blijft er 
genoeg tijd over om op je mobieltje te kijken.” 

C.L.
Noot van de redactie:
De CEO van OpenAI, Sam Altmann zegt leraren te 
willen helpen ChatGPT teksten te detecteren. “Maar,” 
voegt hij eraan toe: “op de lange duur zal dat een 
onmogelijkheid blijken te zijn”. (Bron: RTL)

Studiecoach Arie Boutkan: 
“ChatGPT is niet meer weg te denken”

Tijdens de Buurtkamer van 7 februari kwam 
Sven Fremeijer, voorzitter van de bedrijfsvereni-
ging Ondernemend Vreeland, vertellen over de 
activiteiten van deze club met tachtig leden. Al 
tientallen jaren organiseert en faciliteert de ver-
eniging verbindende activiteiten in het dorp, zo-
als de sint-intocht, de kerstmarkt, het paaseieren 
zoeken, het dorpsfeest en de kerstverlichting in 
de straten. Vrijwel elke activiteit wordt door een 
aparte groep vrijwilligers georganiseerd, zodat al 

met al zo’n honderd Vreelanders betrokken zijn 
bij de activiteiten. 
Het lidmaatschap is € 140,- en ook niet onder-
nemers kunnen de vereniging -en daarmee de 
dorpsactiviteiten- steunen. Er zijn maar liefst 
tweehonderd Vreelandse ondernemers ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel; als zij allemaal 
lid worden belooft dat veel goeds voor een actieve 
toekomst in ons dorp! Meer informatie op: 
www.ondernemendvreeland.nl.

Buurtkamerpraatje over de Bedrijfsvereniging

In de tweede week van januari heeft een ploeg 
van zes groenwerkers op de Vliet tegenover ons 
huis zorgvuldig de struiken gesnoeid en het on-
kruid gewied: een goede opknapbeurt en een ver-
betering van het zicht in deze bocht. Helaas was 
dit spookwerk, want een week later verschijnt 
een graafmachine, die alle struiken met wortel 
en al uit de grond haalt en de grond kaal achter-
laat. Dit sloopwerk gebeurt in opdracht van de 
gemeente met de bedoeling nieuwe grond op te 

brengen en laagblijvende struiken te planten.
Voor de kerst verscheen een hoogwerker in de 
bocht om de plataan te kandelaberen (= sterk 
innemen van de kruin), een klus van een uur. 
De hoge els, die er pal naast staat, wordt echter 
niet ingenomen omdat deze boom niet in de op-
dracht van de gemeente staat. Kennelijk een ge-
val van een opdracht van de gemeente teveel en 
in het andere geval een te weinig.

Wiel Broex

Lezers schrijven: 
Spook- en sloopwerk op de Vliet
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Uittips Nieuwe buren
Red Limo String Kwartet 
Op vrijdag 3 maart treedt het Red Limo String kwartet 
op in De Dillewijn in Ankeveen. Dit strijkkwartet speelt 
populaire muziek op strijkinstrumenten, een unieke 
combinatie. Hun repertoire varieert van bossa nova tot 
Sting en van bluegrass tot hiphop. Het Red Limo groei-
de in de afgelopen tien jaar uit tot een van de meest 
gevraagde pop-strijkkwartetten van Nederland met op-
tredens o.a. op festivals als North Sea Jazz en Lowlands. 
Hun eigen arrangementen en improvisaties maken dat 
dit veelzijdige kwartet groovet als geen ander! Aanvang 
20.15 uur, toegang € 19,- via www.dedillewijn.nl.

Schrijfworkshop ‘Een verhaal in 
brieven’ bij regionaal archief RHCVV
Donderdag 23 februari organiseert het Regionaal His-
torisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) van 19.00 
tot 21.30 uur de creatieve schrijfworkshop ‘Een verhaal 
in brieven’. Schrijver Lyda Westerink leert je aan de 
hand van prikkelende opdrachten een verhaal in brie-
ven te schrijven dat zich afspeelt in de periode van het 
Rampjaar 1672-1673. Ervaar hoe heerlijk het is om in 
het hoofd en in het hart van personages te kruipen en 
hun gedachten en gevoelens aan het (brief)papier toe 
te vertrouwen. Ervaring met schrijven is niet nodig, de 
workshop is geschikt voor iedereen die schrijven leuk 
vindt of het gewoon eens wil proberen. Gratis voor 
scholieren en studenten, anderen betalen € 5,- incl. kof-
fie/thee. Aanmelden kan via: 
aanmelden@rhcvechtenvenen.nl. 

Winterwandelingen Loenderveense plas
In februari kun je wandelend genieten van bijzondere 
watervogels die nog overwinteren op de Loenderveen-
se Plas, een schitterend waterwin- en natuurgebied dat 
normaal niet toegankelijk is! Op zaterdag 25 februa-
ri  organiseert Waternet hier de wandelexcursie  Win-
tergasten spotten (beide zaterdagen start 9.00 uur, gra-
tis). Na deze maand zullen deze vogels zoals nonnetje, 
krooneend, smient en kuifeend hun gastenverblijf weer 
verlaten. Dus nu nog een mooie kans om ze te spotten!
Op  zondag 26 februari  is 
er hier een  Snertwande-
ling (start 13.00 uur, € 7,50). 
Heerlijk wandelend een fris-
se neus halen met na afloop 
genieten van een warme 
kom snert. Scan de QRcode 
om je aan te melden  voor 
deze wandelingen. 

Op een woensdagavond een paar lampjes op de 
Vecht zien zweven? Grote kans dat dit onze nieu-
we buren Jordy en Froukje (allebei 26) zijn op 
hun supboards. Suppen doen ze namelijk beiden 
erg graag en ze geven training bij ikSUP in Loos-
drecht. Niet verrassend dat ze dan ook Vreeland 
vanaf het water hebben leren kennen. Op een sup-
board, in badkleding, na een flinke tocht, voor De 
Nederlanden zoekend naar een goed adres voor 
een grote kop warme chocolademelk! 

Nu een paar jaar later is het stel het nieuwe jaar ge-
start bij het Dorpsdiner bij De Nederlanden, waar 
ze bij het zwemtrappetje regelmatig te water gaan 
met hun supboard. En voor die warme chocolade-
melk hebben ze sinds oktober 2022 hun eigen adres 
aan de Graaf Floris V straat nummer 3. Samen met 
hun vrolijk kletsende valkparkiet Goofy. 

Bij binnenkomst in het huis is hun favoriete sport 
al snel duidelijk. Over de gehele lengte in de gang 
ligt een supboard. Deze wordt routinematig op-
getild en verschoven voor een hartelijk ontvangst 
bij de voordeur. Een fris huis met verse witte mu-
ren, nieuwe meubels, een mooie bruine hoekbank, 
zwarte luxaflex, grote zwarte ovale tafel met daar-
aan een comfortabele eetbank. Alles is nieuw, en 
dat komt voornamelijk omdat de nieuwe bewoner 
van hun oude huis niet de financiële middelen 
hadden en hun spullen heel goed kon gebruiken, 
dus die zijn achtergebleven. Goofy uiteraard niet, 
Goofy is en blijft het stralend middelpunt, met z’n 

kuif, zijn liedjes en uitgesproken teksten! Een fijn 
thuis voor het jonge stel. 
Jong in de liefde zijn Jordy en Froukje niet. Al ruim 
9,5 jaar zijn ze samen. Jordy groeide op in Alme-
re en Froukje in het Noord-Limburgse Meijel. Een 
treinrit van drie uur. Vaak kozen ze een plek halver-
wege om vanuit daar verder samen te reizen. Hal-
verwege is Loosdrecht niet maar toch belande het 
stel daar in 2017, Jordy vanuit zijn rol als grafisch 
vormgever, Froukje als radiodiagnostisch laborant 
in het Amsterdam UMC. Eenmaal in Loosdrecht 
was de route over het water naar Vreeland een heel 
klein stukje voor onze snelle suppers!

Inmiddels werkt Jordy als product owner voor het 
sportieve Champ in Utrecht. Froukje verhuisde 
met haar werk naar de locatie VU van het Am-
sterdams UMC. Beiden maken graag vrij van hun 
drukke banen voor het geven van hun suplessen. 
Niet alleen om hun plezier voor de sport over te 
brengen op anderen, maar ook om lekker buiten te 
zijn en omdat ze de droom hebben de snelste sup-
pers van Nederland te worden. 

Naast sport en het buitenleven zijn ze ook dol op 
lekker eten. Een grote wens is dan ook om voor 
hun Green Egg een mooie buitenkeuken te maken 
in de achtertuin. Maar voornamelijk hopen ze de 
komende jaren de, nu nog witte, muren te vullen 
met mooie foto’s van hun avonturen en belevenis-
sen. 

C.S.

Jordy en Froukje Wichgers-Mariën
“Je hebt mensen die samen een serie kijken, 
en je hebt mensen die samen sporten”

De Vechtse Plussers is een vereniging voor jong 
senioren in heel Stichtse Vecht. De vereniging or-
ganiseert diverse activiteiten, onder meer een serie 
van vier bijeenkomsten over het thema ‘bezinning 
op leven en dood’, in samenwerking met Monique 
Kaldenbach Uitvaartzorg. De deelnemers gaan 
het gesprek aan over de volgende onderwerpen: 
Liefde voor het leven, Ruimte scheppen, Licht op je 
afscheid/ Nieuw begin, Omgaan met afscheid.

De  data  zijn donderdagmiddag van  14.00 – 
16.00  uur op  23-2, 9-3, 23-3 en 6-4.  De  loca-
tie  is de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611, 3607 
JK  Maarssen. Er is plaats voor maximaal twaalf 
deelnemers. De  kosten  voor de hele serie zijn 
inclusief consumptie en materiaal € 25,- voor le-
den en € 40,- voor niet-leden.
Opgeven kan via de www.vechtseplussers.
nl of  activiteiten@vechtseplussers.nl.

Bijeenkomsten over bezinning op leven en dood
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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

Welzijn Stichtse Vecht heeft een nieuwe naam: 
MOmenz. Daarnaast wijzigt de werkwijze en 
dienstverlening. Dit alles om te zorgen dat inwo-
ners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wo-
nen. Een hele opgave, gezien de huidige druk op 
de zorg en de toenemende vergrijzing.

Alle diensten komen in het teken te staan van pre-
ventie en substitutie van de zorg, ofwel: hoe kun-
nen we zorg voorkomen en waar kunnen we zorg 
vervangen? Hiervoor moeten we goed kijken naar 
wat ziektelast veroorzaakt. Niet alleen vergrijzing 
veroorzaakt ziektelast, ook maatschappelijke pro-
blemen zorgen ervoor dat mensen in alle leeftijds-
categorieën ziek worden en ziek blijven. Denk 
bijvoorbeeld aan armoede, stress of eenzaamheid. 
Het oplossen van deze problemen is niet alleen 
een opgave voor de zorg. Dat is óók een welzijns- 
taak. 

Positieve gezondheid en eigen kracht
De sociale professional staat hierom dan ook naast 
de dokters en wijkverpleegkundigen. Om juist die 
welzijnsproblemen op te lossen, zodat mensen 
kunnen herstellen, de regie over hun eigen leven 
weer op kunnen pakken en kunnen meedoen. De 
stichting gebruikt hierbij Positieve Gezondheid 
als kompas om zo lang mogelijk gezond en wel 
door het leven te gaan, ook als de situatie grote 
uitdagingen geeft, bijvoorbeeld in het geval van 
mantelzorg.

Offline én online coaching
Naast de vertrouwde dienstverlening waarbij de 
inwoner face to face wordt ondersteund, zal de 
dienstverlening worden uitgebreid met een app, 
zodat inwoners ook digitaal kunnen worden ge-
coacht. Kijk voor alle informatie op www.momenz.nl,
tel.: 0346-290710, mail: team@momenz.nl. 

In mijn werk in Zuid-Afrika 
vertelde een collega me eens 
over een gebruik in één van 
de inheemse stammen van 
het land: als iemand in deze 
stam iets heeft gedaan dat 
niet door de beugel kan, iets 
dat voor problemen zorgt, 
iets dat een ander heeft ge-

schaad, dan zorgt de rest van de stam ervoor dat ze 
die persoon te pakken krijgen. De hele stam vormt 
dan een kring, om diegene om wie het gaat heen, en 
er wordt een soort dans uitgevoerd. Om de beurt be-
ginnen de mensen in de kring vervolgens dingen op 
te noemen die ze waarderen aan de persoon in het 
midden. Dingen die hij goed kan, goed doet, maar 
ook wat hem puur en alleen als mens – het feit dat hij 
er is – waardevol maakt. Uren kan dat doorgaan, tot 
de ‘boosdoener’ is bedolven onder goedheid. 

Ik realiseerde me: deze mensen zijn er ten diepste 
van overtuigd dat de verbondenheid tussen mensen 
een gegéven is, dat je alleen maar echt mens ben en 
wordt door de ander. Ook de ander die niet logisch 
is, die niet in mijn straatje past, de ander die de sa-
menhang van de groep verstoort, die je liever links 

laat liggen. We hebben elkaar nodig om mens te zijn.
Het is een fascinerend gebruik van deze stam, dat mij 
steeds als ik erover nadenk diep raakt. Dit is de grond-
filosofie van zuidelijk Afrika in praktijk gebracht: 
ubuntu. Ik ben omdat jij bent. Ik ben alleen maar echt 
mens in en door de verbondenheid met de ander (het 
strekt zich zelfs verder uit, naar verbondenheid met 
de aarde, en alles wat is).

Het lijkt alsof wij in onze westerse wereld steeds meer 
uitgaan van verdeeldheid, van de gedachte dat ik de 
ander níet nodig heb, totdat misschien gelijke grond 
gevonden is en iemand in mijn bubbel past. Ubuntu 
betekent een fundamenteel ander uitgangspunt. 

‘Onze wereld’ heeft radicaal andere grondfilosofieën 
dan zuidelijk Afrika, en dat verandert niet zomaar. 
Maar toch: zouden wij er niet iets mee kunnen, in 
onze samenleving, misschien maar te beginnen in 
Vreeland - uitgaan van verbondenheid met de an-
der? En nee, dat betekent echt niet dat alles dan ‘pais 
en vree’ en goed en lief is. Meningen blijven botsen, 
mensen blijven onverbeterlijk; toenadering zoeken 
tot de ander, tot ‘zij’ die de groep verstoren, is vaak 
een hele opgave. Maar ik geloof toch dat geloven in 
verbondenheid heel wat kan veranderen ten goede.

Verbondenheid
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Welzijn Stichtse Vecht wijzigt koers én naam

In drie gangen van ’t Nieuwe Kampje te 
Loenen hangen momenteel foto’s van 
Marion Sendatzki. Op donderdag 16 
en dinsdag 21 februari van 15.00 -17.30 
uur verzorgt Marion een rondleiding 
langs haar gevarieerde werk en vertelt 
zij over haar visie op de foto’s en haar 
ontwikkeling. Op woensdag 22 februari 
geeft zij van 10.30-12.00 uur een pre-
sentatie in Studio Idee. Entree € 3,- incl. 
koffie, thee of iets lekkers. Aanmelden 
kan via: m.sendatzki@icloud.com.

Rondleidingen bij foto expositie 

De MR van CSV Ridderhof en De Ludgerus no-
digen ALLE ouders van beide scholen van harte 
uit voor een lezing over het PUBERBREIN door 
Aletta Smits donderdagavond 9 maart om 19.30 

uur (inloop vanaf 19:00 uur). Aletta is schrijfster 
van het boek ‘Het Puberbrein’.
Locatie CSV Ridderhof. Geen kosten.
Mis het niet! Graag tot dan!

Thema-avond Puberbrein
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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

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

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

Als we Hans de Vries en Lucy Versloot (voorzit-
ter resp. uitbater van het Dorpshuis) interviewen 
hebben ze een paar minuten eerder de vergunning 
ondertekend. Vanaf 25 januari jl. kan er in het 
Dorpshuis namelijk officieel getrouwd worden. Dat 
is goed nieuws in deze toch wel wat onzekere tijden. 
Het idee om de vergunning aan te vragen kwam na 
het verzoek van Dave van Droffelaar om met zijn 
vriendin Diana het ‘ja’woord in het Dorpshuis uit 
te spreken. Lucy Versloot: “Dave heeft de zaak aan 
het rollen gebracht!”

Wat betreft de onzekere tijden hebben we het na-
tuurlijk over de sloop én de nieuwbouw van zowel 
het Dorpshuis als de gymzaal. Hans de Vries, voor-
zitter van de Stichting Vreelandse Gemeenschap: 
“Niets is nog zeker. Of we op 23 november met 
de sloop kunnen beginnen, of de omwonenden 
akkoord gaan met een wat hogere gymzaal, maar 
ook of het lukt binnen een half jaar een nieuw 

dorpshuis te hebben. We hebben goed overleg met 
de gemeente en het architectenbureau Heren 5 Ar-
chitecten. Onze voorkeur gaat uit naar houtskelet-
bouw en naar een duurzaam gebouw. Nu moeten 
we met de gemeente onderzoeken wat financieel 
haalbaar is.”

Portocabins
De vraag is of er nog activiteiten zoals klaverjas-
sen, de buurtkamer, peuterleut enzovoorts kunnen 
plaatsvinden gedurende de bouw. Lucy: “Mensen 
zijn nu al ongerust. Ze willen of kunnen hun weke-
lijkse uitje niet missen. En dat is begrijpelijk.” Hans 
vult aan: “We zijn positief en denken in oplossin-
gen. Mijn idee is bijvoorbeeld om portocabins te 
plaatsen naast het Staggebouw.  Dat is indertijd ook 
goed gegaan toen de oude school werd gesloopt en 
de nieuwe nog niet klaar was. Ook dat moeten we 
met de gemeente overleggen. Maar zoals ik al zei: 
de gemeente denkt constructief met ons mee.”  C.L.

Dorpshuis wordt officiële trouwlocatie

Kern met Pit beloont burgerinitiatieven die een 
goed doel voor ogen hebben. Onlangs werd dui-
zend euro toegekend aan het Oliebollenbakken, 
een traditie waarvan de opbrengst senioren een 
jaarlijks uitje bezorgt. Ook de activiteiten van 
‘Vreeland, het gelukkigste dorp’ werden genomi-

neerd voor € 1000,-, indien hun jaardoelen be-
haald worden. Dit project initieert initiatieven om 
de sociale cohesie in Vreeland te vergroten en om 
gezond oud te worden. 

Uitreiking predikaat van 
Kern met Pit aan de oliebollenbakkers

Kern met Pit steunt Vreelandse projecten
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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

 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

Vreelanders kunnen weer gezellig bingo spelen in het Dorpshuis. 
Op 13 maart wordt de lente ingeluid en op maandag 3 april is de 
Paasbingo! Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom en een 
half uurtje later gaat de bingo van start. Er worden acht rondes 
gespeeld en natuurlijk krijgt de winnaar de hoofdprijs, net als de 
buurvrouw of -man! Na de bingo is er zoals vanouds nog een loterij. 
De lootjes kosten 50 cent per stuk. Deelname aan de bingo kost 7 
euro. Daarvoor krijgen de deelnemers twee bingoboekjes en twee 
consumpties (koffie of thee) met iets lekkers erbij.

Gezellig de lente en Pasen 
vieren met bingo! 

OrVeO heeft zichzelf overtroffen: het concert 
op 28 januari in de prachtig gerestaureerde gro-
te kerk in Loenen was een feest! Onder leiding 
van dirigent Kees Kramer heeft het orkest een 
indrukwekkend programma laten zien en ho-
ren. ‘Meester’ Frits Overbeek leidde de stukken 
in, en was de verteller bij het sprookje Rapunzel. 
Morgenstimmung uit Peer Gynt (Grieg) was een 
van de vele hoogtepunten, net als de solo’s van 
saxofonist Christiaan van der Weij. Als verras-
sing, ook voor het orkest, kwam hij halverwege 

het concert van achter het publiek tevoorschijn, 
terwijl hij Ku Ku speelde, een lyrisch stuk voor 
sopraansaxofoon door Barry Cockroft. De or-
kestleden waren blij en trots op hun prestatie, en 
vol lof over dirigent en solist. “We hebben geno-
ten, en wát een aardige man is Christiaan!”, “Een 
virtuoos, we waren verbijsterd bij de repetities!”, 
reageerden diverse orkestleden bij de afterparty. 
Kees was ook trots op ‘zijn’ orkest: “Het was een 
uitdagend programma, ze hebben keihard ge-
werkt en het is goed gegaan.”

Super saxofoonconcert OrVeO

Op 23 februari vindt in Studio Idee een avond 
plaats van terugblikken en vooruitkijken. Vijf 
jaar geleden transformeerde het verzorgingshuis 
’t Kampje naar ’t Nieuwe Kampje, met zelfstan-
dig wonen voor ouderen, een breed aanbod aan 
dienstverlening, een vernieuwde bibliotheek, ge-
zamenlijke keukens en Studio Idee. Wat is gelukt 
en wat is voor verbetering vatbaar? Daarover gaat 

de organisatie graag met betrokkenen in gesprek 
bij een Gangmakersbijeenkomst op donderdag 23 
februari van 19.30 tot 21.30 uur. Na een terugblik 
gaan de aanwezigen in kleine groepjes over ver-
schillende thema’s met elkaar in gesprek. 
De organisatie is in handen van Zorggroep de 
Vechtstreek, Studio Idee, vereniging ’t Kampje-
Plus en Habion.

Gangmakersbijeenkomst in Studio Idee

…ook de Matthäus Passion in de uitvoering van 
KCOV Amsterdam, het koor waar de Vreelanders  
Gerdjan Rapati en Connie Lohuis in zingen. 

Op zaterdagavond 25 maart kun je je daar zelf 
van overtuigen. En wist je dat zij zorgen dat je als 
Vreelander op een gegarandeerd mooie plaats zit, 
€3,50 korting krijgt en ook geen €3,50 reserve-
ringskosten aan het Concertgebouw hoeft te be-
talen? Dat alleen klinkt al als muziek in de oren, 
toch? Bestel dus je kaarten à € 39,- per e-mail bij 
gerdjan@strakblauw.nl, want zonder Matthäus 
kan het nu eenmaal geen Pasen worden.

Alles klinkt mooier in 
het Concertgebouw…
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Een paar weken geleden zijn de vier klokken op 
de kerktoren van de toren afgehaald en verduur-
zaamd doordat zij van ledlampen zijn voorzien. U 
las erover op pagina 4 en u ziet het resultaat op de 
recente foto. Zoals wel vaker in haar geschiedenis 
neemt Vreeland hier een bijzondere positie in, 
want in vrijwel alle Nederlandse gemeenten is de 
kerktoren eigendom van de burgerlijke gemeente 
en is díe dus verantwoordelijk voor het onder-
houd. Waarom is dat in Vreeland anders?

Lodewijk Napoleon vordert kerktorens
In 1809 bepaalde onze toenmalige koning, Lode-
wijk Bonaparte, dat het eigendom van alle kerkto-
rens van de kerkelijke gemeente op de burgerlijke 
gemeente moest overgaan. Zo konden de Fransen 
deze hoge torens mooi als militaire uitkijkpost ge-
bruiken. In 1810 werd Lodewijk door zijn broer 
Napoleon van de troon gehaald, waarna deze de 
Nederlanden inlijfde bij zijn keizerrijk. Hij in-
troduceerde hier onder meer een seinsysteem, 
waarmee van kerktoren naar kerktoren berichten 
konden worden overgeseind. Vreeland werd on-
derdeel van de noordelijke communicatielijn. In 
1811 werd de spits van de Vreelandse kerk deels 
afgebroken. Op het zo ontstane platte dak werd 
een seinstallatie geplaatst, waarmee planken in 
verschillende posities konden worden gezet. In 
deze ‘codetaal’ konden boodschappen in ruim 
een uur van Amsterdam naar Parijs worden ver-
stuurd. 

Kerk wil haar toren terug
Sinds die Franse periode zijn vrijwel alle kerkto-
rens in bezit gebleven van de burgerlijke gemeen-
te. De meeste kerkelijke gemeenten vonden deze 
situatie prima, want de eigenaar van de toren 
moest ook betalen voor het onderhoud, en dat 
scheelde de kerk dus veel geld! Maar Vreeland 
nam een uitzonderingspositie in en de hervormde 
gemeente vroeg in 1896 het eigendom van de ‘to-
ren met zijstukken, klok en uurwerk’ terug van de 
gemeente Vreeland. Hoe de kerk er toen uitzag, is 
op de prent van Elias Stark uit 1887 te zien. 
Het gemeentebestuur was maar wat blij met dit 
verzoek, die “in het belang der gemeente [was] 
om haar te ontdoen van een en ander.” Het onder-
houd van toren, klok en uurwerk kwam vanaf nu 
weer ten laste van de kerkgemeente. Het gemeen-
tebestuur behield wel het recht de klok te doen 
luiden wanneer dat wenselijk was, de vlag uit te 
steken op de toren en hield de beschikking over de 
gevangenis in de toren. Daarvoor droeg zij fl. 75,- 
per jaar bij aan het onderhoud, een bedrag dat in 
1955 verdubbeld werd tot fl. 150,-, een druppel op 
de gloeiende plaat natuurlijk. 
Het is bewonderenswaardig dat de kerkelijke ge-
meente al eeuwenlang zelf alle kosten van het on-
derhoud van deze monumentale kerk, -schip èn 
toren- draagt. Daarbij is alle hulp welkom! Eigen-
lijk is het onderhoud natuurlijk een zaak van alle 
Vreelanders, want dit beeldbepalende en oudste 
monument is een belangrijke parel van ons dorp.

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

door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:

De kerktoren weer bij de tijd
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Fransje Noorduyn stond paginagroot in de Gooi en 
Eemlander van 3 februari met haar nieuwe bedrijf: 
lijstenmakerij Palet in Bussum. De voormalige 

vastgoedconsultant heeft met haar zakenpartner de 
vroegere bioscoop in gebruik als de vierde lijstenma-
kerij in Bussum en de zaken gaan meteen al goed!

Vreelanders in de pers

Christianne Vink kreeg alle aandacht voor haar 
boek ‘Het grote hoe ik werk-boek’ in het Utrechts 
AD van 2 februari. De Vreelandse psychologe licht 
in het interview haar boek toe en vertelt onder meer 

hoe we ons beter kunnen voelen en efficiënter kun-
nen werken door te kijken naar wat onze hersenen 
nodig hebben. Spoiler: dat is niet het scrollen door 
sociale media in je pauze ☺.

Loulou Brink steelt de show op een foto in de Gooi 
en Eemlander van 3 februari terwijl zij geconcen-
treerd de Hongaarse Dansen van Brahms aan het 
instuderen is. De jonge violiste (groep 8) speelt in 

het jeugdstrijkorkest van het Cuypers Ensemble. 
Het concert waarvoor het orkest repeteerde vond 
twee dagen later plaats in het Muziekcentrum van 
de Omroep Hilversum.


