
Dat voelt vertrouwd

Zorgvraag?
Bel of mail ons!
0800 - 22 000 29
(gratis nummer)
zorgbemiddeling@szdv.nl

Heeft u een vraag over 
 thuiszorg, verzorging, ver-
ple ging of het huren van een 
 appartement? Neem contact 
met ons op en wij helpen u 
graag! Meer informatie is te 
vinden op: www.szdv.nl

Gerhard Degenkamp & Zn.
H o v e n i e r s b e d r i j f
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tuinontwerp - aanleg - onderhoud
snoeien en rooien van (grote) bomen

eilanden Loosdrechtse plassen

onderhoud voor bedrijfsterreinen

w w w . g e r h a r d d e g e n k a m p . n l

• Tuinontwerp - aanleg - onderhoud
• Snoeien en rooien van (grote) bomen
• Onderhoud voor bedrijfsterreinen
• Eilanden Loosdrechtse plassen
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Vrijdagavond was er in RSG Broklede het Spijkerbroek Gala, 
georganiseerd door de ouderraad. Doel was geld binnen 
te halen voor Knowledge for Children. Docente Jo-Anne 
Groefsema heeft een jaar in Afrika gewerkt voor deze 
organisatie, die investeert in de kwaliteit van onderwijs 
en leraren, met schoolboeken als de sleutel tot duurzame 
resultaten. De aula was omgetoverd tot feestzaal waar 
de Wees-blij-dat-je-docent-band (foto) de avond opende 
met een paar ludieke Abba-covers. Tijdens het dinerbuff et 

traden enkelen leerlingen op en daarna begon de loterij. 
Dankzij de Breukelse middenstand waren er volop prijzen 
te winnen, van boxershorts tot winterbanden. Bij de veiling 
werd gul geboden op entreekaarten voor voetbalwedstrijden, 
kunstwerken van derdeklassers en een verblijf in een 
Zwitsers vakantiehuis. De avond eindigde met een optreden 
van Antje en Romy Monteiro, die de hele zaal aan het dansen 
kregen. En de opbrengst? Die was geweldig: bijna 10.000 
euro! Foto Esther Smid

Spijkerbroek Gala in Broklede

BOMEN EN 
STRUIKEN WEG
Aan de N403, langs de Loen-
derveense Plas, worden bo-
men en struiken weggehaald.

12»

WOMEN IN 
CONTACT
Ondernemer Lyanne  Metz uit 
Breukelen zette de stichting 
Women In Contact op.

21»
Cultuur en beweging komen samen

STICHTSE VECHT - Het project 
loopt van 21 tot 31 januari. 
Kleuters kunnen in diverse 
bibliotheken bijvoorbeeld 
genieten van de voorstelling 
‘Koning Koen en de draak’. 
Deze kleutervoorstelling 
wordt gegeven door theater-
school De Rest en is mede in 
het kader van de Nationale 
Voorleesdagen. Voor vol-
wassenen en senioren zijn 
er oud-Hollandse Spelen. 
Cultuur Beweegt is een ini-
tiatief van het Netwerk van 
combinatiefunctionarissen 
en buurtsportcoaches die 
in Stichtse Vecht actief zijn. 
Jaarlijks organiseren zij ook 
de activiteiten in het kader 
van de Nationale Sport-

week, die van 18 tot en met 
25 april wordt gehouden.
Een greep uit het aanbod: 
oud-Hollandse Spelen, 21 
januari in ‘t Kampje Loe-
nen, 22 januari in Overdorp 
Kockengen, 27 januari in 
Merenoef in Maarssen en 
28 januari in De Aa Breu-
kelen. Cultureel en sportief 
wandelen op 22 januari. De 
kindervoorstelling wordt 
op verschillende data in de 
lokale bibliotheken opge-
voerd. 
Voor alle activiteiten geldt: 
deelname is gratis en in-
schrijving niet nodig. Kijk 
op www.cultuurbeweegt.
nl voor het volledige pro-
gramma. 

In het project Cultuur Beweegt kunnen inwoners van 
Stichtse Vecht actief kennismaken met cultuur. Door 
heel Stichtse Vecht heen worden voor verschillende 
doelgroepen activiteiten georganiseerd. Alle 
activiteiten zijn gratis om aan deel te nemen.

Cultuur 
beweegt

Lezing over verbinden 
van godsdiensten
MAARSSEN - In de Wilhel-
minakapel is vrijdag 23 
januari een lezing die aan-
sluit op de actualiteit. ‘Wie 
wordt dezer dagen niet op-
geschrikt door berichten 
over op religie gebaseerd 
geweld? Kan het anders? Ja 
het kan anders.’ 
Ds Jan Roelofs  spreekt hier 
over. Via gebed en mystiek 
concentreert men zich op 
de ware betekenis van oude 
en nieuwe testament en de 
koran. Om het nieuwe tes-
tament te begrijpen is het 

Onze Vader een prachtige 
ingang, om het oude tes-
tament te begrijpen is het 
joodse Achttien-gebed een 
grote hulp en om de islam 
te begrijpen is omgang 
met de Negen-en-negentig 
Schone Namen van Allah 
dé leidraad. Zo is het een 
zoektocht naar wat jood, 
christen en moslim ver-
bindt. In de lezing wordt 
dat aantal van 99 niet ge-
haald, maar tot 33 komt het 
wel. Adres: Wilhelmina-
weg 7, aanvang 19.30 uur.

Nationale Voorleesdagen
STICHTSE VECHT - In de bibli-
otheken wordt van 21 tot 
en met 31 januari aandacht 
besteed aan de Nationale 
Voorleesdagen. De dagen 
speciaal voor kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. 
In de verschillende biblio-
theken is de vrolijke thea-
tervoorstelling te zien ‘Ko-
ning Koen en de draak’ van 
Theaterschool de Rest. Een 
voorstelling van 20 minuten 
over het gelijknamige pren-
tenboek, een van de boeken 
uit de Prentenboeken Top-
Tien van dit jaar. Vóór of 
na de voorstelling is er een 

korte interactieve workshop 
met het publiek.
In Bibliotheek Kockengen 
wordt woensdag 21 januari 
om 14.00 uur voorgelezen 
uit het prentenboek Boer 
Boris gaat naar zee met het 
Kamishibai-vertelkastje. 
Kinderen kunnen gratis 
lid worden van de biblio-
theek, wie dit doet  tijdens 
de Voorleesdagen krijgt een 
presentje.
Op vertoon van de biebpas 
wordt korting verleend op 
vijf prentenboeken: www.
voordeelmetjebiebpas.nl 
www.bibliotheekavv.nl Jubileumjaar Vreeland 

750 jaar van start
VREELAND - De nieuwjaars-
receptie van de dorpsraad 
stond helemaal in het teken 
van Vreeland 750 jaar, dat 
dit jaar met diverse activi-
teiten wordt gevierd. 

De meeste bezoekers had-
den zich in middeleeuws 
kostuum gekleed. Voor het 
eerst werd het lied ‘Vree-
land 750 jaar’ dat Bob Tops 
speciaal voor het jubileum-
jaar geschreven heeft ge-
zongen, door Fien Jonker en 
Eric Ouwehand . 

Ook werd Zo het boek, ‘Vree-
land in Vogelvlucht’ gepre-

senteerd. Tenslotte ontving 
de Dorpsraad een cadeau, 
dat bij de Nieuwjaarsduik al 
boven water was gekomen. 
In de kist zaten een speci-
ale vlag en wimpel voor het 
jubileumjaar. De vlag is ook 
te koop. Voor de wimpel 
geldt dat niet. Er is voor de 
jubileumactiviteiten een 
crowfunding site gemaakt, 
wie voor minimaal 75 euro 
doneert kan de wimpel ver-
krijgen, vanaf 100 euro krijg 
je de vlag gratis.

Vanaf 30 mei is het ‘Sterren 
van Vreeland’: kunst en cul-
tuur rond diverse thema’s

De bezoekers van de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad 
waren grotendeels gehuld in middeleeuwse kleding. Foto Nely Hos

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl


