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Vreeland barst uit zijn voegen van de duizenden narcissen die 
dankzij de bollenplantacties van de Dorpsraad door schoolkinde-
ren geplant zijn. Een vrolijk gezicht! Ook deze Vreelandbode zit 
barstensvol met nieuws, bijzondere verhalen, meningen en versla-
gen. U leest het ontroerende verhaal van een Syrisch vluchtelin-
gengezin, over de betrokken Rogier Sluyter, de ondernemer Bert 
van Vliet en dorpsgenoot Ronald Smits. We zitten ‘Aan tafel’ bij 
de familie Crevels-Spijker. Verder veel uittips, een buitensport-
katern, de boekrecensie en alle vaste rubrieken die u van ons ge-
wend bent. En natuurlijk al het nieuws over Koningsdag! Laten 
we hopen op een zonnige en geslaagde dag, net als alle voorgaande 
jaren. Vergeet trouwens niet op onze website te kijken, want veel 
nieuws is ook hier te vinden: www.vreelandbode.nl. 

Bij de ledenvergadering van 31 maart waren 
ruim 70 dorpsgenoten aanwezig: een goede 
opkomst. Er was dan ook genoeg te bespreken. 
Samen namen we de laatste stand van zaken 
door. Zo heeft nu schilder/tekenaar Sander de 
Heer zijn atelier op de bovenverdieping van 
het brugwachtershuisje, en zijn er ook voor 
de benedenverdieping de nodige gegadigden: 
de historische kring, de Sterren van Vreeland, 
de TOP locatie. Voor het Spookhuisje en 
Sperwerveld ligt al een tijdje een plan van de 
zoons van Grace Inklaar bij de gemeente in de 
la, maar de ambtelijke molens malen langzaam. 
Datzelfde geldt voor de terreinen van CSV en 
EVAB. Er zijn al verschillende inspraakavon-
den geweest voor het plan op het CSV terrein, 
maar een nieuw plan ligt er nog steeds niet.
Greif blijft de gemoederen bezig-
houden. Aanvankelijk leek de ge-
meente in te zetten op vertrek van 
zowel Mur, het bomenrooibedrijf 
Driessen als Greif, maar inmiddels 
lijkt de gemeente 180 graden ge-
draaid en kunnen we straks per dag 
96 vrachtwagens door het dorp verwachten. 
Meer dan acht per uur! En het onderzoek van 
Arcadis naar alternatieve ontsluitingsmoge-
lijkheden geeft ook geen oplossing. We hou-
den Greif op de agenda voor ons overleg met 
de gemeente. Zitten we vast aan jaren geleden 
afgegeven vergunningen, of zouden die geac-
tualiseerd moeten worden, zoals ook de bewo-
nersgroep Bescherm Dorp Vreeland wil?
Het aanzicht en de veiligheid van Vreeland mo-
nitoren we elk jaar samen met gemeente en po-

litie. Op onze site kun je de actielijst zien en de 
voortgang. In elk geval gaat het de werkgroep 
‘het aanzicht van Vreeland’ niet hard genoeg. 
Hun handen jeuken om een en ander aan te 
pakken. De Dorpsraad is blij met hun initiatief. 
Bewoners kunnen nu zowel rechtstreeks bij de 
gemeente een ‘melding leefruimte’ doen, als op 
www.aanzichtvanvreeland.nl. Ook de situatie 
rond de N201 heeft onze aandacht, zowel wat 
de doorstroming als de veiligheid betreft. Een 
extra moeilijkheid is dat de provincies Utrecht 
en Noord-Holland  daarin samen met een plan 
van aanpak moeten komen. 
Het laatste punt dat de gemoederen bezighoudt 
is het plan van Krijn-Jan Driessen voor de aan-
leg van een sloepenhaven. We hebben op de 
informatieavond daarover veel informatie 

van Driessen gekregen. Waternet 
stemt in met een doorgang in 
de dijk, en een bruggetje in de 
Bergseweg, met eenzelfde hoogte 
als bij de Weersluis in Breukelen. 
Maar een aantal Vreelanders is 
niet blij met de ‘aantasting van de 

cultuurhistorische waarde van het landschap’ 
en vreest ‘Ottenhome-achtige toestanden’.  De 
gemeenteraad zal zich eind deze maand uit-
spreken. 
Renate Vermeijs trad toe tot het bestuur van 
de dorpsraad. En straks kan iedereen op onze 
site zien hoe de taken binnen het bestuur zijn 
verdeeld. We proberen die taakverdeling pa-
rallel te laten lopen met de organisatie bij de 
gemeente. 
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Ook dit jaar vindt op 4 mei voorafgaand aan de dodenherdenking 
aan het Boerenlaantje in Vreeland een Moment van Bezinning plaats 
met verhalen, muziek en gedichten in de Grote Kerk, Kerkplein 1.
Het landelijk jaarthema is De Vrijheid omarmd. Als de vrijheid op 
de proef wordt gesteld moeten we haar juist steviger omarmen. Dat 
is niet altijd even makkelijk. Op 4 mei herdenken we de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogsgeweld sindsdien.
Aanvang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur. Om 19.40 uur 
lopen wij van-
uit de kerk naar 
het oorlogsmo-
nument aan het 
Boerenlaantje. 
Iedereen, jong en 
oud, is van harte 
welkom om de 
bijeenkomst en 
de herdenking bij 
te wonen. 

Dodenherdenking 4 mei 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Ledenvergadering goed bezocht                              

Nog even en in Vreeland barst weer een ge-
weldig Koningsdagfeest los waar voor jong 
en oud, voor ieder wat wils is. Het volledige 
programma is in deze Vreelandbode opge-
nomen en natuurlijk wordt ook dit jaar de 
unieke Oranje flyer huis-aan-huis gebracht 
door de leden van het oranje comité. Uw gulle 
giften worden goed besteed! Voor het ontbijt 
blijven we qua spijzen nog even in Middel-
eeuwse sferen, de kleding mag dit jaar gewoon 
weer oranje zijn! Komt u ook Bourgondisch 
ontbijten? U bent dan immers toch al wakker 
getrommeld door de Herauten en de Vree-
landse lawaaiparade! Sla daarna uw slag op de 
Vrijmarkt en geniet van alle festiviteiten rond 
de Vrijmarkt en het Dorpshuis. In de middag 
staan uiteraard de Kinderspelen en het wa-

terspektakel centraal. Dit jaar muzikaal opge-
luisterd door een oer-Hollandse volkszanger 
en Vreelandse DJ´s. Speciaal voor tieners is er 
een spectaculaire nieuwe attractie: het kantel-
ladder belspel. De diverse prijsuitreikingen 
vinden plaats na de goochelshow. Vreeland 
kennende gaat het Koningsfeest ook na het 
officiële programma nog tot in de late uurtjes 
door. Het oranje comité wenst iedereen een 
geweldige dag toe. Met of zonder franje, ge-
woon ORANJE! 

Oproep: Kinderspelen vrijwilligers, touw-
trek teams en DJ´s waterspektakel
De Kinderspelen kunnen niet draaien zonder 
jullie hulp! Een shift duurt slechts 45 minuten. 
Namens alle Vreelandse kinderen, enorm be-
dankt! Kom je ook touwtrekken op de Vecht? 
Een unieke, sportieve ervaring! Ben je 13 jaar 
of ouder vorm dan samen met je vrienden, 
buurtgenoten of sportclub een team (4 tot 6 
personen) en geef je op voor het waterspekta-
kel.  DJ´s gezocht. Vind je het leuk om tijdens 
het waterspektakel heel Vreeland uit haar dak 
te laten gaan? Dat kan! Aanmelden voor deze 
activiteiten kan via de website www.konings-
dagvreeland.nl, een mailtje naar oranjecomi-
tevreeland@gmail.com of bij een van de leden 
van het oranje comité.

Koningsdag 2016: ’Oranje zonder franje’
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Colofon

Overleden
Op 9 april is de heer  Greevelink overleden, 
die gedurende zeer lange tijd huisarts van 
Vreeland is geweest. In de komende Vree-
landbode zal een In Memoriam aan hem 
gewijd worden.

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
WZC ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel.: 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
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: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 Loenen a/d Vecht
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Agenda april
23 en 24 april  Ronja de Roversdochter
27 april  Koningsdag
2 t/m 16 mei  meivakantie CSV
4 mei  Dodenherdenking
7  mei  Plantenmarkt Kerkplein
8 mei  Moederdag
9 mei  Bingomiddag Dorpshuis
14 t/m 16 mei Kunstronde Vecht &Plassen
14 mei  Nationale Molendag
18 mei  STERREN vaartocht 65 +  
 Vrouwe Cornelia
25 mei  STERREN vaartocht 65+
 Exempel
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Zittend geld verdienen
Gezocht! Jongens (16-18 jaar) die eens in de 
week willen bijverdienen met grasmaaien. 
€ 5,- per uur. Het is 3-4 uur werk. Interesse? 
Bel 06-17404070. Steven Jongeneel

Vechtzooitje

Wie weet een leuke bestemming?
De dorpsraad stelt een bedrag van € 1.200,- 
beschikbaar voor een goed plan waar het hele 
dorp profijt van kan hebben. Heb jij een goed 
idee? Mail het dan naar info@dorpsraadvree-
land.nl. In de volgende Vreelandbode lees je 
dan welk plan het gehaald heeft!



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

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

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

www.schumacherschilders.nl

De Vreelandbode april 2016 3 

Zij vertelt het verhaal, in het Engels. Hij vult 
aan, in het Arabisch en met zijn telefoon in de 
hand om zo gebruik te maken van een digitale 
vertaaldienst. Het relaas over hun vlucht van 
Syrië naar Vreeland willen ze goed overbren-
gen, tot in de details. Een verhaal van angst, 
verdriet, vasthoudendheid en uiteindelijk op-
luchting. De familie Almadfaa-Alhammoud 
streek in december 2015 neer in Vreeland. Hun 
ogen verraden een barre tocht.

Rajeha en Abdulrahman  woonden met hun 
twee zoontjes, Abatshi (nu 10) en Khaled (nu 
7) in Raqqa. Hij is tandarts en zij onderwijze-
res. Beiden komen uit gegoede families. De 
moeder van Rajeha is een bekende voorvecht-
ster van vrouwenrechten in Syrië. Gedurende 
de veranderende situatie in het land demon-
streert Abdulrahman meerdere malen op 
straat voor vrijheid in zijn land. Hij weigert 
te vechten en is ervan overtuigd dat wapens 
niet de oplossing zijn. Als medicus is hij actief 
in een ondergrondse kliniek. “Ik wilde mijn 
gezin hierdoor niet in gevaar brengen dus 
ik zag ze een tijd niet.” Omdat Raqqa door 
het regime verstoken blijft van broodnodige 
medicijnen, gaat Abdulrahman naar Turkije 
om deze te halen voor de kliniek. Door deze 
werkzaamheden en zijn vreedzame protest 
loopt hij in de kijker bij Islamitische Staat 
(IS). Abdulrahman wordt gedwongen slechts 
IS-aanhangers te behandelen, iets wat tegen 
zijn principes ingaat. “Ik ben moslim maar 
ben ook voor vrijheid. Wij zien aanhangers 
van andere godsdiensten als gelijken.”

Gevaar
Het dagelijks leven verandert enorm met de 
opkomst van IS in Raqqa. Vrouwen mogen 
niet meer zonder begeleiding van mannen 
op straat en worden verplicht hun gezicht te 
bedekken. De situatie wordt grimmiger en 
de bedreigingen nemen toe. Via een vriend 
hoort Abdulrahman dat hij gevaar loopt, hij 
moet binnen een week weg. Rajeha twijfelt 
om achter te blijven maar vreest voor de vei-
ligheid van haar zoons. De familie besluit te 
vluchten voor het te laat is.
“Met alleen een klein tasje bij ons, zodat het 
leek alsof we een dagje gingen picknicken, 
gingen we op pad. Niemand brachten we op 
de hoogte, te gevaarlijk. Heel vroeg in de och-
tend stapten we in een auto en reden naar de 
Turkse grens.” De familie werd bij de grens 
afgezet, na een aanzienlijk bedrag te heb-
ben betaald, en sprong daar letterlijk over-
heen. “De opluchting die ik toen voelde, kan 
ik bijna niet beschrijven”, Abdulrahman’s 
ogen vullen zich met tranen, “ik had me al 
die maanden zoveel zorgen gemaakt om mijn 
gezin, vreselijk, zo erg dat ik er niet over kon 
praten. Dat viel daar van me af.”

De familie huurt een appartement in Turkije 
en Abdulrahman gaat op zoek naar werk. 
Dat lukt niet. De omstandigheden zijn niet 
makkelijk. Abdulrahman besluit verder te 
reizen, eerst alleen. Met elf vluchtelingen in 
een bootje, onder gevaarlijke omstandighe-

den, vaart hij naar Samos. “Het kamp daar 
was een gevangenis. Maar ik wist waarom 
ik het deed.” Via Athene reisde de migrant 
met valse Italiaanse identiteitspapieren, naar 
Italië. “Mijn naam was Carlos”, lacht hij, “Na 
vijf pogingen lukte het om het vliegtuig naar 
Rome te pakken. De Griekse autoriteiten be-
handelden me met respect en wensten me 
geluk. Als ik niet had kunnen vliegen, was 
ik gaan lopen via Macedonië.” Via Napels, 
waar hij slaapt in een bloemenperk met een 
tas onder zijn hoofd, vervolgt de Syriër zijn 
reis naar Zuid-Frankrijk waar hij een trein 
pakt naar Amsterdam. Zijn gedroomde eind-
bestemming.

“Hoe kan ik u helpen?”
In Amsterdam loopt Abdulrhaman een po-
litiebureau binnen en zegt: “Ik kom uit Syrië 
en ik heb geen papieren.”  “Welkom, hoe 
kan ik u helpen?”, zegt de Amsterdamse 
agent. “Geen idee, dat vraag ik U”, antwoordt 
Abdulrhaman. Hij krijgt een plattegrond en 
wordt verwezen naar de vreemdelingenpoli-
tie. Daar wordt hij geregistreerd, krijgt iets te 
eten en drinken en schone kleren. Met een 
treinkaartje en alweer een plattegrond gaat 
Abdulrhaman op weg naar Ter Apel, waar 
vluchtelingen in eerste instantie worden op-
gevangen. Rajeha en de jongens zullen dan 
nog maanden in Turkije blijven. Dankzij in-
ternet heeft het koppel wel contact. Maar dat 
loopt niet altijd soepel. Na een inbraak in het 
appartement in Turkije hoort de Syriër vijf 
dagen niets van zijn vrouw. Via via hoort hij 
van de inbraak en is zeer ongerust. Alle bezit-
tingen worden gestolen en Rajeha moet dit al-
leen doormaken. Ze mist haar moeder en zus-
sen in Syrië verschrikkelijk. De kinderen gaan 
in Turkije naar school. Rajeha geeft les op een 
school en wacht op nieuws uit Nederland, ze 
slaapt nauwelijks. 

Hereniging
Na acht maanden gaan de Nederlandse auto-
riteiten akkoord met een hereniging van het 
gezin. Het duurt uiteindelijk een jaar voor 
het gezin samenkomt. Na veel heen- en weer-
gereis in Turkije zijn in juli 2015 de tickets 
gekocht en vertrekken Rajeha en de jongens 
vanuit Istanboel. “De kinderen deden geen 
oog dicht die nacht, veel te bang dat we het 
vliegtuig zouden missen. Elk uur vroegen ze 
me of ze zich al moesten aankleden. Toen de 
jongens Abdulrhaman zagen, waren ze niet 
meer te houden. Ze renden op hem af. We 
konden niet geloven dat we weer bij elkaar 
waren en veilig.”

Na maanden in een vluchtelingenkamp voor 
gezinnen te hebben gezeten, kreeg de familie 
het huis in Vreeland toegewezen. Ontroerd 
zijn ze door de opvang en de hulp in het dorp. 
“Ondanks dat we onze familie zeer missen, 
zijn we gelukkig hier. Onze kinderen kunnen 
veilig buiten spelen en gaan naar school. Dat 
kon in Raqqa niet meer. Ze zijn gelukkig hier 
en dat is genoeg voor mij.”

M.A.v.S.

SYRISCHE FAMILIE STRIJKT NEER IN VREELAND

‘Geluk is dat de kinderen weer veilig 
op straat kunnen spelen’



Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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Woensdag 27 april
Ochtendprogramma  
Vanaf 8.00 uur Reveille
 Rondgang van de Herauten door het dorp en torenblazen verzorgd door Muziekvereniging  De Vecht. 
9.00 - 09.30 uur Lawaaiparade
  De Herauten krijgen versterking van Vreelandse kinderen met hun (op school gemaakte) instrumen-

ten. Om 9.00 uur vertrek bij de Van Leer brug. Breng je instrumenten, pannen, deksels, ratels, toeters, 
sambaballen en trommels mee!

9.30-10.30 uur Bourgondisch ontbijt en opening 
  Trek je oranje pak aan en leg met een heerlijk Bourgondisch ontbijt de basis voor een geweldige 

Vreelandse Koningsdag, met of zonder franje! Op het Kerkplein wordt natuurlijk ook het Wilhelmus 
gespeeld en gezongen. Openingsspeech door Voorzitter OC en wethouder van de Gemeente Stichtse 
Vecht. 

10.30-13.00 uur Vrijmarkt 
 De Oranje Vrijmarkt vindt plaats op het grasveld tegenover het Dorpshuis. 
10.30-12.30 uur Met paard en wagen door Oranje Vreeland  
  Grijp je kans en trek met paard en wagen door het Oranje Vreeland! Stap samen met vrienden en familie 

in, voor een toer door ons prachtige dorp. 
11.00 -12.00 uur Vreelandse Stoepkrijt kampioenschappen
  Maak je mooiste creatie op de stoepen en straten rondom de vrijmarkt. Prijzen voor de allermooiste, 

meest bijzondere (oranje) tekeningen. Stoepkrijt wordt uitgedeeld bij de ingang van het Dorpshuis. 
Prijsuitreiking na de goochelshow.

Vanaf 11.00 uur Koffie met oranjegebak
  De traditionele oranje tompoezen voor geridderden, oud-comitéleden en overige Vreelanders in het 

Dorpshuis. 

Middagprogramma 
Vanaf 13.30 uur Puzzeltocht Historische Kring
 Routebeschrijving voor de tocht is af te halen bij de Oranjekraam bij de feesttent. 
13.30 uur Start inschrijving Kindermiddagspelen
 Inschrijven bij de Oranjekraam voor het Dorpshuis 
14.00-15.30 uur Kindermiddagspelen 
  Diverse oer-Hollandse kinderspelen op en rond het grasveld bij de feesttent aan de Floraweg. Komen 

jullie ook kijken welke suggesties uit de ideeënbus in praktijk zijn gebracht? 
14.00 -15.30 uur Kantelladder belspel
  Spectaculaire attractie voor tieners. Wie haalt als eerste de top van de kantellader en klingelt als win-

naar aan de bel? 
14.00-16.00 uur  Sterkste Vreelander - Kop van Jut
  Krachtpatsers van Vreeland opgelet! Het oranje comité daagt jullie uit om je krachten te testen op de 

Kop van Jut. Wie is de sterkste Vreelander?
Vanaf 14.00 uur Live muziek in de feesttent Dorpshuis
 Amsterdamse volkszanger Dominicus zorgt dat Koningsdag 2016 een groot feest wordt, met franje!
15.45-16.45 uur Goochelshow in het dorpshuis & prijsuitreikingen 
  Terwijl Vreeland borrelt, kunnen de kinderen even bijkomen van de Kinderspelen en in het Dorpshuis 

genieten van een spectaculaire, interactieve goochelshow van Maarten Bruins. Prijsuitreiking winnaars 
Kinderspelen en stoepkrijten, na de goochelshow.

Namiddag & Avondprogramma
17.00-18.00 uur Oer-Hollands Waterspektakel in de Vecht
  Niet de sterkste Vreelander geworden bij de kop van Jut? Je kunt in de herkansing samen met buren, 

teamgenoten of vrienden! Vorm samen een team en kom touwtrekken aan de Vecht. Tijdens en na het 
waterspektakel is de BBQ bij De Nederlanden geopend.

16.45 -18.30 uur Vreelandse DJ´s spektakel
  Ga samen met jong Vreelands DJ talent uit je dak aan de Vecht! Zij maken het waterspektakel dit jaar 

extra swingend!
  
Vanaf 18.00 uur Na borrelen bij de feesttent aan de Floraweg
  Na het waterspektakel kun je nog even na borrelen en genieten van bij de feesttent aan de Floraweg. 

Daar geeft volkszanger Dominicus nog een laatste toegift.
 Koningsborrel en feesten bij Lokaal Zuid
 Vanaf 17.00 uur is Lokaal Zuid geopend voor een Oranjeborrel en een heerlijke hap.
Hele dag Diverse lunch- en dinermogelijkheden 
 De hele dag door zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar bij de diverse horeca: 
 • Patat, saté, hotdogs & broodje beenham bij  het Dorpshuis;
 • De Oranjeburger -ook vegetarisch verkrijgbaar - en speciale feestmenu’s bij Lokaal Zuid;
 • Koninklijke kreeft en Rib-Eyesteak van de BBQ bij De Nederlanden;
 • Oranjevlaai & Oranjepannenkoek bij het Pannenkoekenhuis Noord Brabant. 

Attentie: dit programma en nog veel meer kunt u uitgebreid nalezen op onze site: www.koningsdagvreeland.nl
 

Programma Koningsdag 2016 Vreeland 
’Oranje zonder franje’

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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KONINGSFEEST in ZUID

Vanaf 16 uur borrel & DJ
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De jaarlijkse plantenmarkt wordt ook dit 
jaar weer georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Vreeland ten behoeve van het 
plaatsen van voorzetramen in de historische 
St. Nicolaas kerk. Op het kerkplein kunt u van 
9.00 uur tot ca. 14.00 uur de meeste eenjarige 
zomerplanten bewonderen en aanschaffen om 
zo uw tuin, balkon of uw voordeur een kleur-

rijk accent te geven. Ook dit jaar hebben we 
weer een uitgebreide collectie biologisch ge-
kweekte groenteplantjes. De koffie met iets 
lekkers staat weer klaar in De Til. 

Tip: Als Moederdaggeschenk kunt u zelf of 
met uw kinderen een mand of bakje laten op-
maken met door uzelf gekozen zomerbloeiers. 

Plantenmarkt zaterdag 7 mei 

De Vreelandbode

STERREN Café rivier van activiteiten

Bij het derde STERREN Café van afgelopen 
donderdag ontwikkelden de deelnemers leu-
ke, culturele en creatieve plannen in concrete 
stappen zoals thematische wandelingen, koken 
met nieuwe Vreelanders, ‘Wat bezielt ze? Een 
Vreelander vertelt...’ en een expositieweekend. 
“De STERREN rivier stroomt” aldus een van 
de deelnemers. In de volgende Vreelandbode 
leest u er meer over.

Verrassend
Een andere deelnemer vertelt: “Na wat schrik 
over de nieuwe werkvorm, volgt de ervaring 
van een laagje dieper op zoek gaan naar talen-

ten van Vreelanders. Vanuit deze ruimte ont-
staat er energie voor het samen ontwikkelen 
van activiteiten. Dit voegt wat toe, het is anders 
kennismaken.”
Aan het eind van de avond verrasten De Vree-
landse Vogelheksen uit Ronja de Roversdoch-
ter de groep met een voorproefje van hun mu-
sicaltalenten. Gaat dat zien!
Houd STERREN data ook in de gaten via 
www.sterrenvanvreeland.nl 

Thematische wandelingen voor jong en oud
Een van de STERRENactiviteiten zijn bij-
zondere wandelingen door ons dorp, zoals 
een fototocht langs verdwenen winkeltjes en 
een ontdekkingstocht langs de Vecht aan de 
noordkant van Vreeland. De eerste wandeling 
in dit kader is door het park van buitenplaats 
Vreedenhorst onder de bezielende begeleiding 
van eigenaar Kees Beelaerts van Blokland op 
zondagmiddag 22 mei. Verzamelen op de Van 
Leerbrug. Vertrek 14.00 uur. De lengte van 
de wandeling is rond de twee uur. Er is plaats 
voor max. 15 personen. Aanmelden bij: cori-
newinnik@hotmail.com
 

Zaterdag 19 maart heeft molenaar Nico 
Perdijk het eervolle Certificaat van 
Verdienste van De Hollandsche Molen ont-
vangen, een certificaat dat sinds 1939 wordt 
toegekend en alleen uitgereikt wordt aan 
mensen die zich gedurende een lange reeks 
van jaren verdienstelijk hebben gemaakt op 
zijn of haar vakgebied. Nico is sinds 1978 
molenaar van korenmolen De Ruiter en dus 
al bijna 40 jaar betrokken, zeer actief in de 
molenwereld en wekelijks op zaterdagen op 
de molen aanwezig. Hij heeft vele leerlingen 
opgeleid met zijn speciale expertise van het 
weer - een zeer belangrijk aspect voor de mo-
lenaar en zijn of haar molen. Nico is onder 
meer medeoprichter en bestuurslid van de 
Stichting Molen de Ruiter, een stichting die 
de eigenaar ondersteunt bij het behoud van 
de molen. Daarnaast is hij jaren actief geweest 
als onder andere bestuurslid van de afdeling 
Utrecht / ’t Gooi van het Gilde van Vrijwillige  

Molenaars, lid van de technische commissie 
van Stichting De Utrechtse Molens en bio-
toopwachter, om te zorgen dat molens onbe-
lemmerd kunnen blijven draaien op de wind. 
Dankzij Nico is Korenmolen De Ruiter in 
Vreeland een van de parels in het Utrechtse 
molenlandschap gebleven! 
Kom en bezoek de molen met een leuk bezoe-
kersprogramma, een expositie, speurtocht en 
pannenkoeken eten op de Nationale Molendag, 
zaterdag 14 mei! 

Nico Perdijk ontvangt Certificaat 
van Verdienste

OESTERS TO GO
Het vaarseizoen is weer begonnen en vergeet niet je oesters te bestellen 

bij de Nederlanden! Bel de avond voor je gaat varen en neem lekker
oesters mee aan boord. Je krijgt van ons het oestermes en een doek mee 

om ze zelf te openen. Goed vers! 1/2 mandje oesters 12 stuks 25.00
1/1 mandje oesters 25 stuks 50.00

OESTERPROEVERIJ
Diverse smaakjes oesters á 5.00 (de smaken kun je zelf kiezen). 

Wil je de hele proeverij? Die is 28.00 en heel bijzonder!
Wij serveren de oesterproeverij in de Lounge maar ook als je 
in het restaurant komt eten als voorafje voor lunch en diner.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl



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

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

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T  0294 - 23 24 28
M  06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W  esthe-labelle.nl

Skin Care
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BMW 116i              bj 2007 98000km                €  10900
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                €  25950
Mini One                   bj 2010        62678 km              €  12750
Opel Zafi ra                bj 2008        133000 km             €  8950
Renault Twingo        bj 2012         66000 km              €  5950  
Renault Clio             bj 2013           87000 km              €  10950
Renault Cabrio         bj 2005         130000 km            €  5550
Skoda Fabia Tdi        bj 2012         94910 km              €  7950
VW Golf Cabrio         bj 2012        123000 km             €  15550
Opel Corsa 1.2  (aut.)         bj 2011        45000 km             €  10450
Opel Corsa (aut.)                 bj 2010         47000 km             €  9450
Peugeot 407 (aut.)              bj 2005       121298 km             €  5950
Renault Megane (aut.)       bj 2009       82762 km                €  11250

De Vreelandbode

Na een voorzichtige start van de lente zijn de 
buitensporters volop in beweging. In dit ka-
tern nieuws van de buitensport clubs die weer 
op volle toeren draaien. Maar ook tips om zon-
der clublidmaatschap lichaam en geest een ge-
zonde boost te geven. Jong en oud, fi t of (min-
der) vitaal? Er is voor iedereen in en rondom 
Vreeland wat sportiefs te doen! 

In groepsverband je geliefde sport beoefenen? 
Een aantal Vreelanders heeft zich al verenigd. 
Zo roeit een groep dames iedere week op de 
Spiegelplas, zijn er diverse tennisclubjes en 
mogen alleen echte Vreelanders deelnemen 
aan het jaarlijkse Vreelands Besloten Golf 
toernooi. De Wieler Vereniging Vreeland 
bestaat uit een grote groep enthousiaste wie-
lerliefhebbers en heeft zelfs een eigen sponsor 
en facebookpagina. “Iedere woensdagavond 
en zondagochtend stappen we op de fiets, 
maken kilometers, lijden pijn en genieten ook 
een beetje van de omgeving.” Jan Corstjens is 
één van de oprichters van deze amateurclub. 
“We hebben een lage opstap want iedereen is 
van harte welkom. Het is natuurlijk wel han-
dig als je een eigen racefiets hebt en een beetje 
geoefend bent. Verder hebben we alleen een 
helmplicht.” Sinds enkele weken, na de win-
terstop, wordt er weer serieus gekoerst met 
afstanden van 30 tot 60 kilometer. “Hoewel de 
meeste deelnemers mannelijke 40ers en 50ers 
zijn is het gezelschap zeer gemêleerd en zijn 
vrouwen ook welkom.” Verzamelen: iedere 
woensdagavond om 19.00 uur en zondag-
ochtend om 10.00 uur op het Maartenplein. 

Op ‘fietsafstand’ is zeven jaar geleden golfver-
eniging OLC opgericht. Een aanwinst, want 
deze sport is op vrijwel ieder niveau en elke 
leeftijd te beoefenen en geschikt voor zowel 
individuele sporters als mensen die graag an-
dere leden willen leren kennen. Leden kun-
nen met vrienden, gasten, buurtbewoners, 
gezin of juist alleen een paar holes spelen en 
genieten van de sport, de natuur, de wedstrij-
den, lekker eten, een mooi terras en vooral 
een goede sfeer. (www.oldcourseloenen.nl)

LTC Loenen bestaat al weer ruim 40 jaar en 
is een vriendelijke en gezellige tennisvereni-
ging voor het gehele gezin op Sportpark de 

Heul. Dit jaar gaan er een aantal verbouwin-
gen plaatsvinden zoals vier all-weather banen 
en LED verlichting zodat er straks het gehele 
jaar gespeeld kan worden. Leden hoeven 
zich geen zorgen te maken over onderhoud, 
schoonmaak of bardiensten, dat wordt al-
lemaal geregeld door Ron. Vrijdagavond, 
zaterdag en zondag zijn de meest populaire 
dagen en is het meestal gezellig druk. In de 
tweede week van juli staat het Open Toernooi 
op de agenda, een echte happening! 

De Loenense MHC is een familieclub met 
ambitie! Door de inzet van vele vrijwilligers 
wordt de hockeysport mogelijk gemaakt voor 
ruim 1000 leden, jong en oud. Tot de zomer-
stop staan er behalve de reguliere trainingen 
door de week en wedstrijden op zaterdag en 
zondag nog een aantal leuke toernooien op 
de agenda waaronder: het Reigertjestoernooi 
(E8-teams), Shake Hands CD toernooi 
samen met hockeyclub Maarssen, het 
Familietoernooi en Zoenen in Loenen. Meer 
informatie op www.loenensemhc.nl.

Voetbal  
Nog altijd met stip op nummer 1 als meest 
populaire sport van Nederland. Vroeger ken-
de Vreeland nog haar eigen Sperwer Voetbal 
Vereniging, met uiteraard het Sperwerveld 
als thuisbasis. Kijk eens op de facebook pa-
gina voor mooie oude foto’s! Tegenwoordig  
spelen Vreelandse voetballers op de velden 
van S.V. de Vecht of  bij V.V. Nederhorst. 
Een jaarlijkse happening blijft de voetbal-
derby Vreeland-Loenen die eind augustus 
voor de 20e keer plaatsvindt. De wisseltrofee 
viel afgelopen jaar met ruime overwinning in 
handen van de Vreelandse ploeg en staat bij 
Lokaal Zuid, waar overigens ook de ‘derde 
helft’ wordt ‘gespeeld’. Redelijk geoefende 
voetballers (35 +) kunnen zich voor dit jaar 
nog aanmelden bij Paul Zuidervaart.

TIP
Combineer sport en cultuur met een fiets-
tocht in de omgeving.  Een rondje langs de 
Vecht naar Loenen, Breukelen of Maarssen 
verveelt nooit, maar kijk ook eens op www.
zichtopdevechtstreek.nl voor thematische 
routes die soms net wat verder gaan. Of pak 
het pinksterweekend de fiets en doe de kunst-
ronde! www.kunstronde.nl. 

5 redenen waarom je beter 
buiten kunt sporten
We gaan massaal naar de sportschool, ter-
wijl buiten sporten eigenlijk veel beter is. 

Samen buiten sporten



Onderzoekers komen met 5 redenen waarom 
je beter naar buiten kunt gaan voor een beetje 
lichaamsbeweging.
1.  Het is beter voor je humeur En daarvoor 

hoef je geen uren naar buiten. Volgens 
onderzoek zijn mensen die buiten sporten 
nadien veel blijer, dan mensen die naar de 
sportschool gaan. 

2.  Het verbetert je concentratie Althans dat 
bleek uit een studie onder ADHD’ers. Een 
wandeling van 20 minuten in een ongerep-
te omgeving verbeterde hun concentratie, 
waar een even lange wandeling door de 
stad geen enkel effect had.

3.  Je houdt het langer vol Buitensporters heb-
ben meer de neiging om een volgende keer 
weer te gaan met sporten dan mensen die 
binnen fitnessen, zo meldt een studie uit 
2011.

4.  Het geeft energie 20 minuten buiten spen-
deren zou net zoveel energie geven als een 
kop koffie, stellen onderzoekers. Frisse 
lucht en de natuur maken je actiever.

5.  Je maakt meer vitamine D aan Natuurlijk 
krijg je meer vitamine D binnen als je meer 
tijd buiten doorbrengt. Dat is vooral be-
langrijk voor mensen met overgewicht, 
want die hebben daar vaker een tekort aan.

Wist-u-dat...
… het Vredelantse Klompenpad een ech-
te sportieve wandeling is? De bewegwij-
zerde route start bij het Dorpshuis, loopt 
door het oude dorp en vervolgens via de 

Nigtevechtseweg naar De Willigen. Hier gaat 
het pad het land in en via het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Spoorlaan komt men weer 
in Vreeland. Bij nat weer zou het pad ove-
rigens wel een ‘laarzenpad’ moeten heten... 
Dan voldoen klompen (of gewone schoenen) 
niet!
... sommige Vreelanders iedere dag een duik 
nemen in de Vecht?  Zelfs in de winter, maar 
dan meestal wel met een pak aan.  Ook zijn er 
sportievelingen die regelmatig baantjes trek-
ken in de Wijde Blik. Het schijnt goed te zijn 
voor de huid, het hart en de algemene condi-
tie. En dat allemaal gratis en voor niets! 

P.v.d.H.
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

Fingerfood
Lunch

Diner aan huis
Proeverijen

Private dining
Verhuur locatie

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

De Vreelandbode

Tijdens de ALV van de Dorpsraad werd voor 
iedereen duidelijk waar veel bewoners al lange 
tijd bang voor zijn. De directie van Greif heeft 
onlangs in een gesprek met de gemeente en 
diverse betrokkenen aangegeven voornemens 
te zijn de komende jaren in Vreeland verder 
te willen groeien. Allereerst ligt er een ver-
zoek van Greif bij de gemeente om de verf-
productie van 4000 naar 8000 ton per jaar te 
mogen verdubbelen. Daarnaast wil Greif ook 
de vergunde productie van vaten verder gaan 
benutten. Dat betekent dat bij volledige benut-
ting van de vergunningen (de productie van 
fiber vaten kan verviervoudigd worden), en de 
mogelijke verfverdubbeling, het aantal vracht-
wagenbewegingen kan stijgen van 38 naar 95 
gemiddeld per dag. Naast de toenemende vei-
ligheids- en gezondheidsrisico’s betekent dit 
dat er (op een 12-urige werkdag) gemiddeld 
1 vrachtwagen per 7,5 minuten door het dorp 
rijdt en/of er een ‘trein’ van vrachtwagens het 
dorp in- en uitrijdt. Dit heeft grote impact op 
de leefbaarheid van de bewoners in Vreeland. 

Gemeente
Ondanks vele ingediende zienswijzen, kriti-
sche bevindingen van experts, Veilig Verkeer 
Nederland en andere adviseurs lijkt de ge-
meente weinig oog te hebben voor de leef-
baarheid van haar bewoners. Het huidige col-
lege onderschrijft nog steeds de ‘Ruimtelijke 
visie Vreeland Oost’ (vertrek van bedrijven 
Driessen Vreeland bv, Greif bv en transport-

bedrijf MUR, en grond te verruilen voor wo-
ningbouw) van 2003. Het huidige beleid is dan 
helemaal vanuit bestuurlijk oogpunt opmer-
kelijk. Na bijna twee jaar heeft de gemeente 
nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag 
hoe ze een grotere productie met de verstrek-
kende gevolgen voor de oude dorpskern en 
de nieuwe woonwijk wil inpassen. Voor veel 
omwonenden is de maat nu echt vol. Ze willen 
met nieuwe initiatieven wederom aandacht 
voor de ontwikkelingen vragen en denken 
graag actief mee over een duurzame oplossing 
voor alle partijen. 

Commissievergadering mei
De commissievergadering in mei (de datum 
hiervan is nog niet bekend) biedt de mogelijk-
heid voor Vreelanders hun standpunten (nog-
maals) kenbaar te maken. Middels een actua-
lisatie van de huidige vergunningen en een tot 
dusver ontbrekend volledig onderzoek dat alle 
aspecten in beeld brengt hopen de bewoners 
op meer duidelijkheid en lange termijn oplos-
singen. Het gaat hierbij niet om voor of tegen 
de huidige activiteiten van Greif te zijn. Wel 
om de vraag tot hoever de groei op de huidige 
locatie met behoud van een leefbaar Vreeland 
door kan gaan.

Namens vele omwonenden, Jasper Folmer, 
Maike van der Donk, Cathinca Cortlever, Eva 
Sasbach, Fred de Hosson, Ingrid Vonk en Edo 
Smit.

Lezers schrijven  
Groeiambitie van Greif op 
de huidige locatie in Vreeland
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Welkom!
Het is alweer bijna vakantie! Dat komt goed 
uit: hier is een heerlijke Kinderpost vol ver-
halen! Jullie hadden nog het vervolgverhaal 
‘Super Jutter’ te goed van Vita. De Razende 
Reporters interviewden iemand die ze niet 
kenden. Een Mysterygast. Wat is haar be-
roep? Hebben ze geraden wie het is? Ken jij 
haar misschien ook? Kijk snel bij de inter-
views. Ze hebben ook getekend met de mys-
tery gast. Over vluchtelingen. Vandaag zie je 
de eerste tekeningen. Eentje van Robert, een-
tje met een vertelling van Anne, die van Vita 
en van Xavie. Wil jij dit in de vakantie ook 
doen: een spontane tekening maken? Teken 
bijvoorbeeld het eerste wat in je opkomt als 
je denkt aan “jouw lievelingshuis”. Veel lees-
plezier!

Super Jutter deel 2
Vervolg verhaal van Vita. Weet je het nog? Silje 
vindt samen met hondje Fluffie een duinvos die 
vast zit in een stuk plastic. Wat een afval ligt er 
zeg....
Er zijn drie mannen allemaal afval in het 
rond aan het gooien. Zie je dat ook Fluffie? 
Maar wacht ik ken deze mannen, het zijn 
Burk, Berk en Braak. Burk is slim, Berk is 
dom en Braak wil alleen maar vechten.
‘Burk, zie je dat,’ roept Braak, ‘dat meisje 
redt dat duinvosje. Zal ik haar er van langs 
geven?’ “Nee, Braak, waarschuwt Burk,  dat 
mag je niet doen! Ze is slim, misschien iets te 
slim. Kijk, ze belt de politie al, snel wegwezen 
hier! Berk, waar ben je? Oh, daar, we moeten 
hier snel weg, de politie komt eraan. 
“Hebben ze ons gezien dan, vraagt Berk?” 
“Ja ,een meisje en ze is slim, roept Burk, kom 
we gaan!” “Ho! Blijven staan jullie, jullie 
staan onder arrest,  handen omhoog,” be-
veelt de politieman.
“Oh nee, we zijn erbij, jongens, zegt Burk.
Zo dat is dat, zegt Silje, en nu aan pap en 
mam vragen of ik dit duinvosje mag houden, 
kom Fluffie.m Ho wacht, roept de politie-
man, we moeten u nog bedanken! 
Graag gedaan. Als er iets is zeg je het maar 
oke’ dank u . 

Mistery guest 1
Vandaag op de redactie van de Razende Re-
porters was er een mistery guest. 
De Razende Reporters moesten allemaal vra-
gen verzinnen zodat ze stapje voor 
Stapje konden onthullen wie de mistery 
guest was en zo ontstond er een Interview. 
De vragen waren: 
-Vraag 1 (van Emiel) 
Hou je van mooie auto’s?
En het antwoord was: nee 
-Vraag 2 (van Laure)

Heb je haar?
En het antwoord was : ja  
Vraag 3 (van Anne)
Werk je in Vreeland? 
En het antwoord was: wisselvallig.

En na een paar vragen wisten we wie het was, 
Dieuwer!
En toen we Dieuwer onthuld hadden gingen 
we een tekening maken van een vluchteling .
Ik had een tekening gemaakt met een vluch-
teling er op die zijn ouders was kwijt geraakt .
Maar ik had er hartjes bij gemaakt en dat 
waren pleegouders van dat kind en zo is het 
toch nog goed gekomen. 

Van redacteur Vita

Mistery guest 2
Op 9 maart 2016 kwam de mystery geast op 
bezoek bij de razende reporters. Annelies 
ging eerst naar beneden om de mystery geast 
te halen terwijl de razende reportes vol span-
ning zaten te wachten. Toen de mystery geast 
binnen kwam. Zagen we dat er een heel groot 
doek om de mystery geast heen zat. Even la-
ter gingen we vragen stellen. Een voorbeeld 
van een vraag was. Wat voor werk doet u? 
En toen zij ze ik geef les voor kinderen. En 
dan doe ik bijvoorbeeld schilderen. En toen 
we alle vragen hadden gestelt mochten we 
over leggen wie het was. In het begin dachten 
we dat het juf anja was maar dat was niet zo. 
Maar het was dieuwer elema.

Groetjes van verslaggever Sam

Samen bekijken we de tekeningen.  

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

De Vreelandbode



Vrijwillig werk; 
Asielzoekerscentrum
Onze geheime gast zei dat ze alleen werkt 
en privéles geeft. Ze werkt vaak maar vindt 
met kinderen knutselen en tekenen erg leuk. 
Vooral omdat ze kan zien wat voor fantasie 
kinderen hebben. Een reden om naar haar 
toe te gaan is om te zien wat je zelf allemaal 
kan. Ze vindt zichzelf creatief. 
Maar ze was natuurlijk een mystery Guest. 
Hoe zijn wij er achter gekomen dat zij Dieu-
wer heet? Nou eerst gingen wij vragen ver-
zinnen om haar te stellen. (wij wisten niet dat 
het een haar was) Na ongeveer een kwartier 
kwam ze binnen. Wij vroegen allemaal onze 
vragen maar hadden echt geen idee wie er 
onder het doek zou zitten. Eerst dachten wij 
de schilder die alle schilderijen in de E.V.A.B. 
Had geschilderd en daarna juf Anja. Maar zij 
was het ook niet dus niemand wist het meer. 
Toen stelde iemand een vraag en diegene 
wist meteen wie het was. De anderen waren 
het er ook mee eens. Wij kwamen uit op Die-
wer en het was GOED!!! Daarna gingen wij 
haar interviewen. En daar is dit hele verslag 
tevoorschijn van gekomen.

Groeten van verslaggever Robert

Gesloten Grenzen door Robert Miedema

Mistery guest 3
Vandaag kwam de mysterie gast. Het was  
heel  
Spannend. We moesten allemaal vragen ver-
zinnen. Als je dacht het te weten mocht
Je in een hoekje staan en er kwamen dan 
steeds meer mensen bij. Maar als je het toch 
niet zeker 
wist kon je nog een vraag stellen en dan uit-
eindelijk wist iedereen het. En toen gingen 
we het zeggen. En  haar beroep is creatief the-
rapeut ze heeft ook in een asielzoekerscen-
trum gewerkt om kinderen op te vrolijken 
best wel lief van der. We hebben ook nog een 
tekening gemaakt over vluchten en we heb-
ben ook nog een paar leuke vraagjes gesteld. 
Terug over die tekening. eigenlijk is het best 
wel erg hoe je die verhalen hoort  ja terug 
naar de tekening moest op een heel groot vel 
papier tekenen hoe jou vluchtreis eruit zag zo 
ging de dag een beetje. EINDE !!!!!!!!!!!!

Door Special Reporter Laure

Vertelling van Anne
Ik heb een meisje getekend dat voor een 
asielzoekerscentrum staat, en nadenkt over 
wat er allemaal is gebeurd toen de oorlog
begonnen was. En hoe gelukkig het was toen 
er nog geen oorlog was. Bij het raam zie je 
haar zusje, ze kijkt naar buiten. 
Allebei weten ze wat de ander denkt.
Ze denken na over wat er gebeurde toen de 
oorlog begon…..

Dit was mijn verhaal Anne

Vlugteling, tekening van Xavie

Creatieve weetjes
21 april    Internationale dag van de 
 creativiteit
29 april Internationale Wensdag
       Doe jij een goede wens voor 
 jezelf en een ander kind?
6 mei  Internationale Bellenblaas-dag
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Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

De Vreelandbode
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

In de maand mei 
horen er stralende 

haren en nagels bij!

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Kirsten (25) is op haar 13e met haar ouders 
en broertje vanuit Loenen naar Vreeland 
verhuisd. School bezocht ze in Maarssen en 
Hilversum en trok vanuit haar ouderlijke huis 
in bij haar vriend en dorpsgenoot Jorrit. Zoon 
Kjeld (5) werd in 2010 geboren, maar helaas 
hield hun relatie geen stand. 

Jasper (31), geboren en getogen in 
Nieuwegein, leerde Kirsten kennen op hun 
werk bij Connexxion. Toen ze elkaar steeds 
beter leerden kennen en de vonk was overge-
sprongen, heeft Kirsten Vreeland een poosje 
verlaten om bij Jasper in Nieuwegein te gaan 
wonen. Toen Kjeld 4 werd en naar school 
ging, vond Kirsten het belangrijk om weer in 
Vreeland te gaan wonen. Hier heeft Kjeld zo-
wel zijn vader en zijn moeder als zijn opa en 
oma dicht om zich heen.
Voor Jasper was het wel even wennen om in 
Vreeland te wonen omdat hij gewend was 
naar alles te kunnen lopen of fietsen. Zijn 
Vreelandse inburgering was rondom het 
brugconcert, Jasper vroeg zich af of hij munt-

jes moest halen en of er een voorprogramma 
was. Uiteraard hebben ze hier destijds harte-
lijk om gelachen en is Jasper inmiddels van 
Vreeland gaan houden. Jasper: “Vreeland is 
een geweldig dorp waar veel wordt georgani-
seerd wat leuk is voor zowel grote mensen als 
voor kinderen. Oh en, niet onbelangrijk, ik 
woon nu dichter bij de Arena, de thuisbasis 
van mijn favoriete club Ajax.” 
Kjeld heeft het naar eigen zeggen erg leuk in 
Vreeland en gaat met plezier naar groep 2 
van de CSV. Na de zomer naar groep 3 lijkt 
hem wel wat maar hij maakt zich nog wel wat 
zorgen over het lezen van boeken, want dat 
kan hij nog niet. In januari van dit jaar werd 
Kjeld’s zijn wens voor een baby broertje of 
zusje vervuld; zusje Veerle werd geboren! Hij 
is ontzetten dol op zijn zusje omdat hij haar 
kusjes mag geven en ze kunnen samen lek-
ker kletsen.  Kirsten is op dit moment even 
gestopt met werken om meer tijd door te 
kunnen brengen met de kinderen. En baby 
Veerle? Die heeft ons het hele gesprek tevre-
den en lachend aangekeken.                       W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

“Lunchen bij Jasper, Kirsten, Kjeld en Veerle”“Lunchen bij Jasper, Kirsten, Kjeld en Veerle”

Theetuin iedere zondag open  
De Theetuin gaat weer van start! Elke zondag 
zal het Fort van 10.00 tot 17.00 uur open zijn. 
Voor de fietser, wandelaar of buurtbewoner 
zal er koffie en thee zijn met een keuze uit 
heerlijke taarten, soepen e.d.. Ontbijten kan 
natuurlijk ook.
 
Nieuw: een vaste programmering
Naast de Theetuin werkt  het Fort aan 
een culturele agenda voor kinderen en 
volwassenen. Elke eerste maandagavond van 
de maand is er een cultureel programma voor 
volwassenen en iedere tweede zondag van 
de maand een programma voor kinderen, 
variërend van zang en cabaret tot lezingen en 
workshops. Regelmatig zijn er rondleidingen  
door Natuur Monumenten. Heel leuk om te 

doen en meer te horen over de bijzondere 
historie van het fort, de omgeving en 
bijvoorbeeld over de vleermuizen. 

Het bestuur zoekt ook nog twee extra leden, 
dus wie zin heeft en ook graag het fort tot een 
mooie plek wil maken, kan contact opnemen 
met info@fortnieuwersluis.nl.  

Nieuw leven in Fort Nieuwersluis

Fort Kijkuit, aan het einde van de Kleizuwe, 
heeft de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / 
Europa Nostra Prijs -de belangrijkste Euro-
pese prijs op dit gebied- gekregen voor het 
behoud van cultureel erfgoed. Natuurmonu-
menten restaureerde het fort en gaf het een 
nieuwe bestemming als een kantoorruimte 

voor Natuurmonumenten, een expositie-
ruimte voor bezoekers, een uitkijkplatform 
en plekken voor fietsers en wandelaars om 
uit te rusten en van het omringende land-
schap te genieten. De jury noemt Fort Kijkuit 
een voorbeeld van succesvol hergebruik van 
Europa’s militaire erfgoed. 

Fort Kijkuit wint Europa Nostra prijs
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

De Vreelandbode

“Koken geeft  plezier voor anderen, dus ook 
voor jezelf. Het is een meditatieve handeling, 
een voorloper van het plezier dat je anderen 
kunt geven.”  

We kennen Rogier Sluyter (55 jaar) van allerlei 
activiteiten in het dorp: als Robin Hood in de 
musical vorige zomer. Als middeleeuwse kok 
achter de ketels en de kippen op het dorpsfeest 
tijdens het Vreeland 750 jaar. Als organisator 
van de kerstlunch. En, minder herkenbaar, als 
de man in de groene ‘skelter’ of met helm en 
bril op de racefiets.

Rogier komt uit Kortenhoef, waar hij opgroei-
de met zijn twee zussen. Sinds 24 jaar woont 
hij met Sandra in Vreeland. Ze hebben een 
zoon en een dochter. Je hoeft maar kort met 
Rogier te praten of je weet waar zijn hart ligt: 
koken en sporten zijn -naast zijn gezin- zijn 
passies! 
Van 1986 tot 1996 had hij samen met een 
vriend restaurant Van Harte in de Harten-
straat in Amsterdam. Rogier in de keuken, zijn 
vriend was het gezicht van de zaak. Een mooie 
tijd. “We werkten van ‘s ochtends vroeg tot 
‘s avonds laat, hebben een mooie zaak opge-
bouwd.” Maar na tien jaar was Rogier toe aan 
een verandering. Na een tijd zoeken kon hij in 
De Goede Gooier aan de slag. Het restaurant 
lag al een tijdje op zijn gat, Rogier kon het een 
nieuwe start geven. Ditmaal werd hij zelf het 
gezicht van de zaak. Het werd opnieuw een 
drukke tijd, maar hij genoot ervan om men-
sen plezier te geven. Aanvankelijk was het niet 
makkelijk om werken in de horeca met een ge-
zin te combineren. Hij was veel avonden weg 
van huis. Toen de zaak beter draaide kon hij er 
overdag juist wel voor de kinderen zijn. “Lui-
zenvader, leesvader, mee met schoolreisjes, dat 
heb ik gelukkig allemaal wel kunnen doen!”
Twee jaar geleden is hij gestopt met werken 
in De Goede Gooier. Die stap heeft hij gezet 
om meer te doen dan alleen voor zichzelf geld 
te verdienen, om niet meer puur commerci-
eel bezig zijn. Koken doet hij nog steeds heel 

graag maar nu om andere redenen. Zo kookt 
hij nog steeds viermaal per week een maaltijd 
voor een ouder echtpaar, vaste gasten van De 
Goede Gooier die niet meer zelf de deur uit 
kunnen. Samen met andere Vreelanders heeft 
hij een kerstlunch georganiseerd voor oudere 
alleenstaanden, dat was een feestje. Met Pasen 
kreeg hij zelfs nog een bedankje van een van 
de gasten! Daarnaast heeft hij nu veel meer tijd 
om in Vreeland bezig te zijn, zoals met de mu-
sicals en de middeleeuwse dag. Dat geeft ver-
binding binnen het dorp, het is fijn om betrok-
ken te zijn bij de mensen om je heen. Hij heeft 
de afgelopen twee jaar meer Vreelanders leren 
kennen dan in de 22 jaar daarvoor. 
 
Sporten is zijn andere passie. Deze zomer gaat 
hij voor de vierde keer mee doen aan de Alpe 
d’Huzes. Dat betekent veel trainen, veel fiet-
sen, schaatsen en hardlopen. Na vorig jaar, 
een zware tocht doordat het warm was en erg 
druk, zei hij aanvankelijk niet meer mee te 
gaan doen. Maar opnieuw zijn vrienden en 
bekenden getroffen door kanker, en opnieuw 
wil hij zich inzetten om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor onderzoek naar kanker. “Er 
blijft geld nodig, kanker is nog lang niet weg”. 
Ook dit jaar organiseert Rogier benefietdiners 
om geld te verzamelen. Daarnaast heeft hij 
nu ook een rol in de organisatie van de Alpe 
d’Huzes. Hij houdt zich bezig met werven van 
sponsors voor het eten en drinken dat tijdens 
de tocht nodig is, voor de fietsers en het pu-
bliek. Zo combineert hij zijn twee passies. En 
daar is hij nog lang niet klaar mee!               M.S.

Met hart & ziel

De Grote Kerk was lekker vol, bij het concert 
van Muziekvereniging de Vecht afgelopen 
19 maart. Zelfs boven, naast het orgel, was 
nauwelijks nog plaats. Voorzitter Bert van 
Wijk was een enthousiaste spreekstalmeester. 
En Erik Kluin, de nieuwe dirigent van het 
orkest, nam zijn gehoor mee naar alle Staten 
van Amerika. Schijnbaar moeiteloos zette hij 
de verschillende sferen van de Amerikaanse 
blaasmuziek neer. En het orkest, gesteund 
door een groot aantal gastblazers (de 
muziekvereniging kan nog wel wat nieuwe 
leden gebruiken – blazers: meld u aan!) volgde 
hem nauwkeurig. 
De ene keer hoorde je een swingende big band 
met hits van Frank Sinatra, dan weer klonk 
het orkest als een fanfare in  een stevige mars, 
dan weer riepen de veertig blazers een bijna 
verstilde sfeer op in het harmonische Rest. En 
dan was daar Jeroen Botma, tweede trompettist 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Hij liet horen dat hij niet alleen thuis is in 
de klassieke muziek, maar ook met veel 

virtuositeit een nummer als Manhattan ten 
gehore kan brengen. En - in een heel bijzonder 
arrangement van Gershwin’s Rhapsody in 
Blue – liet hij het gehoor kennismaken met alle 
kleuren van de trompet. 
Leuk was het ook om te zien dat vijf leerlingen 
goed mee konden in het ‘grote’ orkest en zelfs 
niet bang waren om een solo voor hun rekening 
te nemen. Het was kortom een geslaagde 
muzikale avond met een mooi gevarieerd 
programma waarin Muziekvereniging de 
Vecht zich een echte ambassadeur van de 
blaasmuziek toonde.

Reclame voor de blaasmuziek



“Ik ben nog niet echt ingeburgerd”
Ronald  Smits (46) woont met zijn vriendin, 
zoon Maurice (5) en dochter Valérie (3) sinds 
september 2014 aan het Kerkplein. Natuurlijk 
kent hij inmiddels zijn buren én wat ouders 
van school. Maar echt ingeburgerd wil hij zich-
zelf nog niet noemen. ”Dat komt vanzelf wel. 
Mijn buurman Michael Westgeest zit bij het 
Oranje Comité, misschien moet ik zoiets ook 
eens overwegen. Vooralsnog ben ik druk met 
mijn werk en mijn gezin.”

Ronald is jurist. Samen met twee partners heeft 
hij het Juridisch Centrum voor Ontslag en 
Arbeidsrecht. Het kantoor is in Amsterdam ge-
vestigd en verleent zowel werknemers als werk-
gevers rechtsbijstand. We zijn benieuwd waar 
deze relatief ‘nieuwe’ Vreelander vandaan komt. 

Denderende vrachtauto’s 
Ronald: “We woonden aanvankelijk in Weesp 
op een woonboot aan de Vecht. Toen er kinde-
ren kwamen werd de boot te klein en lag ook 
wat afgelegen. De boot werd verkocht en wij 
zijn op huizenjacht gegaan. Dit was het eerste 
huis dat we hadden gezien in de regio. Daarna 
hebben we nog gekeken in Hilversum, maar we 
kwamen steeds weer hier terug. Het huis vinden 
we sfeervol met een mooi uitzicht op de kerk 
en het heeft voldoende ruimte – ook door de 
dubbele garage. Het enige wat tegenvalt is het 
verkeer van Greif. Dat is wel een dingetje. Het 
dendert maar door de straat en ik vraag me wel 
eens af, wat doet het met ons huis. Bovendien 
is het gevaarlijk voor de kids. Ze denderen zelfs 
op zaterdag over het Kerkplein. Ik vind het van 
de gekke. Bovendien moet ik er niet aan den-
ken dat er een calamiteit in de fabriek gebeurt.” 

HEAO en rechten
Ronald komt uit Delft uit - zoals hij zelf zegt - 
een doorsnee gezin. Na het VWO ging hij naar 
de HEAO in Den Haag om vervolgens in Leiden 
rechten te studeren. “Ik ging van de praktische 
naar de stoffige hoek. In die jaren woonde ik 
al samen met mijn eerste vriendin. Uit die re-
latie heb ik dochter Maartje die nu 18 jaar is.” 
De eerste jaren specialiseerde Ronald zich in 
letselschade, later stapte hij over naar het ar-
beidsrecht. Hij werkte bij SRK Rechtsbijstand 
als arbeidsrechtjurist en bij USG People als be-

drijfsjurist, woonde in Breda en Voorburg om 
vervolgens bij USG People in Almere te gaan 
werken. Zijn laatste baan was in Amsterdam bij 
een arbeidsrechtelijk adviesbureau. 

Keerpunt
In 2011 begon het te kriebelen. “Het ging me 
tegenstaan dat het management voornamelijk 
op cijfers stuurde. De juristen waren de werk-
ezels. Ik ontdekte dat ik niet goed tegen auto-
ritair leiderschap kan. Ik heb namelijk genoeg 
drive van mezelf.” Ronald gaf in 2011 al zijn ze-
kerheden op en hakte de knoop door. Met zijn 
partners opende hij een eigen arbeidsrechtelijk 
kantoor in Amsterdam. Inmiddels heeft hij zijn 
weg gevonden in de hoofdstad. Het kantoor 
breidt gestaag uit en telt inmiddels 3 partners 
en 3 medewerkers. “We werken landelijk en 
zijn dankzij Google Adwords goed vindbaar 
op internet. Mijn werk bestaat uit schakelen 
met cliënten, onderhandelen met advocaten 
van de tegenpartij met het doel beëindigings-
regelingen te treffen. Ik zit helemaal op mijn 
plek en onze droom is door te groeien tot een 
middelgroot kantoor. En nee, ik zal nooit een 
autoritaire manager worden. Ik ben helder en 
duidelijk in het aansturen. Medewerkers krij-
gen mijn vertrouwen, en wie vertrouwen geeft, 
krijgt dat terug. Toch?”

Heilige filmmiddag 
Ronald is niet het type man dat zijn werk mee 
naar huis neemt. Op donderdag is hij thuis 
bij de kinderen. Wat hij wel graag zou willen 
is meer vrije tijd. “Ik zou dolgraag met het ge-
zin nog eens een grote reis door de Verenigde 
Staten maken. In het verleden heb ik dat samen 
met m’n vriendin gedaan en dat was fantas-
tisch.” Dan tot slot vertrouwt Ronald me nog 
één passie toe. “Tja, dat zijn crimi’s en thril-
lers. De zondagmiddag is heilig voor mij. Dan 
trek ik me terug en geniet van mijn filmmid-
dag. Momenteel kijk ik naar The Soprano’s. 
Geweldig!” Ronald geeft het stokje door aan 
dorpsgenoot Nanci Hogenboom.                  C.L.

door Connie Lohuis

Ronald Smits

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

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

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

12 april 2016 De Vreelandbode

Op vrijdag 18 maart vond de aftrap van de 
landelijke Opschoondagen plaats. Met de 
hulp van de kinderen van het CSV en enkele 
volwassenen werden de eerste dag ruim veer-
tig vuilniszakken gevuld met zwerfvuil zoals 
blikjes, sigarettenpeuken en heel veel plastic. 
De dag erna hielpen acht volwassenen de 
Vreelandse rommel op te ruimen, waarbij 
met name in het riet in de Vechtbocht bij 
Greif zwerfvuil werd gehaald. Dank aan de 
vrijwilligers en laten we met zijn allen zor-
gen dat ons dorp het ‘schoonste’ dorp van de 
Vecht wordt!

Vreeland schoon



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 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Koningsdag 2016 live muziek 
in de tent bij Het Dorpshuis 
mmv Dominicus van Beeren
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Tijdens de commissievergadering Fysiek 
Domein van 5 april j.l. kwam het concept 
raadsbesluit inzake de aanleg van de aan-
legplaatsen Vreeland-Noordoost aan de 
orde, de geplande haven van Driessen aan 
de Bergseweg. De publieke tribune was tot 
aan de laatste stoel bezet met Vreelanders. 
Zeven daarvan, waaronder omwonenden en 
de Vechtplassencommissie, spraken hun be-
zwaren uit tegen dit raadsvoorstel. 
De Commissieleden hebben unaniem de 
aangedragen onderwerpen meegegeven aan 
het College om nader te bestuderen en aan 
de hand hiervan het raadsbesluit aan te pas-
sen. Deze aangepaste versie zal dan opnieuw 
in een commissievergadering aan de orde 
komen, alvorens naar de Gemeenteraad te 
gaan. De geplande raadsvergadering over 
dit onderwerp was 26 april, maar aange-
zien tevens door alle politieke partijen aan 

het College is verzocht de havenplannen in 
samenhang te bekijken met de ontwikkelin-
gen rondom Greif, zullen deze tegelijkertijd 
–vermoedelijk in de mei- of junivergadering 
van de raad - aan de orde komen. 
Op de vraag van de Commissie waarom de 
gemeente dit plan nu eigenlijk steunt, ant-
woordde wethouder Zivkovic Laurenta dat 
de haven past binnen het speerpunt in het 
gemeentebeleid: Recreatie & Toerisme. Dit 
antwoord leverde weer extra zorgen op bij 
het publiek, omdat gevreesd wordt voor een 
soort Ottenhome aan de Vecht. Dit terwijl 
naar eigen zeggen de wens van Driessen is: 
een haven voor leden van een havenvereni-
ging, met een parkeerplaats voor leden die 
wordt afgesloten met  een slagboom. Derge-
lijke tegenstrijdigheden zullen in de komen-
de Commissievergadering weer aan de orde 
komen. 

Raadsvoorstel bestemmingsplan 
jachthaven moet herzien worden

Bert van Vliet fietste in zijn jonge jaren veel, 
’s avonds na zijn werk. Op zijn racefiets 
verkende hij de omgeving vanuit Abcoude 
waar hij opgroeide. Tijdens één van zijn 
tochten stapte hij af in Vreeland bij molen 
de Ruiter en liep een stukje met de fiets aan 
de hand. 

“Toen ik het bordje Vreeland passeerde 
vanaf Nigtevecht kwam ik in een oord van 
rust, er heerste een serene stilte. Het was er 
zo mooi.” Een rode kater met rare gekrulde 
bloemkooloren vergezelde hem terwijl hij 
daar liep met de fiets aan de hand, dat beeld 
is hij nooit vergeten. En hoe groot het toeval 
kan zijn. Niet lang daarna ontmoette hij zijn 
grote liefde Evelyn die woonde in een huisje 
bij diezelfde molen in Vreeland. En de rode 
kater die hem gevolgd was, lag nog geen jaar 
later behaaglijk te snorren op zijn schoot. 
Dat is inmiddels zo’n dertig jaar geleden. 
De molen en de belendende percelen waren 
eigenlijk het bedrijf van de familie van Eve-
lyn. Foeragebedrijf Schuurman is vast nog 
bekend bij de oudere Vreelanders. Ze han-
delden in veevoer voor de boeren en vandaar 
die rode kater die het muizenbestand in toom 
moest houden. Haar oma woonde in een deel 
van het huis waar ze nu wonen en haar opa, 
haar vader en haar broer werkten er.
Bert volgde een opleiding elektrotechniek op 
de Technische School en fijnmechanica op 
de MTS in Amsterdam. Heel anders dan zijn 
vader die een assurantiekantoor in Abcoude 

had, is Bert iemand die wat zijn ogen zien 
met zijn handen maken kan. Na bij verschil-
lende werkgevers gewerkt te hebben nam 
Bert in 1990 de stap om voor zichzelf te be-
ginnen. Aangemoedigd door Evelyn besloot 
hij van zijn hobby zijn werk te maken. Bert 
doet allerlei soorten verbouwingen en als de 
klus groot is, werkt hij samen met zijn broer 
Peter, die ook een aannemersbedrijf heeft. 

Als je een indruk wilt krijgen hoe secuur en 
veelzijdig de werkzaamheden van Bert zijn 
dan kun je het beste een kijkje nemen in zijn 
eigen huis. Elke leiding, tegel of kastenwand 
is daar door zijn handen gegaan. Ze wonen er 
met hun twee kinderen Daniel en Sifke nog 
steeds tot grote tevredenheid. De rode kater 
leeft niet meer, maar is wel vereeuwigd op 
doek en dat schilderij hangt in de gang van 
hun huis bij de molen.             R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Aannemersbedrijf Bert van Vliet

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-
ganiseert op DINSDAG 26 april, dus niet 
op woensdag zoals gebruikelijk,  weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in ’t Kampje aan de Driehovenlaan. 
Iedere alleengaande inwoner van Loenen, 
Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis is 
van harte welkom. Indien nodig kunt u ge-

haald en gebracht worden en houden we 
rekening met dieetwensen. De maaltijd kost 
slechts 5 euro voor drie gangen inclusief 
koffie of thee.                         
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385) of Joseph Toonen 
(0681897848). Opgeven is mogelijk tot en 
met  donderdag 21 april. 

Aan Tafel in Loenen aan de Vecht



Iedere dag broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

14 april 2016

Marlies Cordia

Guss Bauer; ‘Vogeljongen’
Dit is al de negende roman van Guus Bauer 
maar ik had nog nooit van hem gehoord. Hij 
blijkt een enorme leeswolf te zijn, leest zeker 
200 boeken per jaar en schrijft  recensies. Diepe 
eerbied van mijn kant.

Het is een intrigerend boek over een man, ken-
nelijk in goeden doen, die plotsklaps in het zie-
kenhuis ligt. Hij kan niets meer, iedereen denkt 
dat hij hersendood is. Gaan we de stekker eruit 
halen? Het is het locked-in syndroom, waarbij 
de patiënt alles meekrijgt, hoort, denkt, maar 
dit niet aan zijn omgeving kan laten weten. 
Er komen allerlei mensen aan zijn bed, zoals 
familie en zijn waardeloze en onbetrouwbare 
zakenpartner, waardoor de hoofdpersoon al-
lerlei herinneringen terugkrijgt, die op deze 
manier bij de lezer terecht komen. Langzaam 
aan gaat hij zich ook herinneren wat er gebeurd 
is, hoe hij in elkaar geslagen is door een groepje 
ongure types. Zijn jeugd komt boven, hoe zijn 
vader al vroeg overlijdt en zijn moeder er al-
leen voor komt te staan en niet al te liefdevol is. 
De oudere zus is al het huis uit, getrouwd met 
een autoritaire, vervelende man. Het is armoe 
troef en omdat moeder het niet meer aankan, 
wordt de jongen naar een streng katholiek in-
ternaat gestuurd. Een gevangenis lijkt het wel. 
Misbruik door de geestelijken wordt bijna ter-
loops genoemd. Zo is het nu eenmaal.
Zijn enige vriend is een super intelligente 
jongen van heel rijke ouders, een schriel bril-

lenjongetje dat bui-
tengewoon literair 
spreekt. De vogel-
jongen. Samen bele-
ven ze clandestiene 
avonturen, maar 
zelfs voor deze ene 
vriend houdt de ik-
figuur geheimen 
verborgen.  Een en 
ander escaleert en de 
vogeljongen pleegt 
zelfmoord, iets waar 
de paters niet op zitten te wachten en de zaak 
wordt in de doofpot gestopt.
Allemaal zaken die het vertrouwen in de 
mensheid niet echt vergroten. En nu ligt hij 
in het ziekenhuisbed en moet hij de gesprek-
ken aanhoren of ze hem nog in leven laten of 
dit kennelijk tot een plant gereduceerde leven 
gaan beëindigen. Zelf heeft hij het gevoel dat 
hij allemaal kleine tekens afgeeft die bewijzen 
dat hij bij bewustzijn is. Maar niemand ziet ze. 
Eén zuster doet hem goed, hij noemt haar zus-
ter Lavendel, die echt haar best voor hem doet. 
Ze praat met hem, vertelt over zichzelf en is een 
toonbeeld van menslievendheid, zeldzaam op 
die plek. Zij, zijn dochter en heel onverwachts 
zijn hardvochtige moeder besluiten dat hem 
het leven gegund moet blijven. En dat geeft een 
optimistische noot aan het eind van dit prach-
tig geschreven boek.

De Vreelandbode

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wanneer je het niet weet, gaat het je niet 
opvallen, maar op 9 mei 2016, tussen 13.12 
uur en 20.41 uur vindt een vrij zeldzaam 
verschijnsel plaats. Vanuit Vreeland bezien 
schuift de planeet Mercurius precies voorlangs 
de zon. Je kunt deze Mercuriusovergang alleen 
met een telescoop zien en die moet ook nog 
eens voorzien zijn van een zeer deugdelijk 
zonnefilter. Veel amateur sterrewachten zijn 
bij goed weer open deze dag en mocht een 
bezoek niet lukken, dan kun je ook online 
meekijken op de webcast van www.slooh.com. 
Kijk in ieder geval zelf nooit rechtstreeks in de 
zon!
Mercurius staat op een afstand van 0,56 
AE van de Aarde (een AE is de gemiddelde 
afstand Aarde-Zon en bedraagt zo’n 149,6 
miljoen kilometer). De schijnbare diameter 
van Mercurius voor de zon is dus klein, om 
precies te zijn zo’n 157 keer kleiner dan die 
van de zonneschijf. We zullen in Vreeland niet 
merken dat het iets donkerder of kouder gaat 

worden.  Mercurius is alleen als een klein stipje 
herkenbaar en je zou de planeet gemakkelijk 
voor een zonnevlek kunnen aanzien, alleen 
beweegt die niet zo snel over het zonne-
oppervlak.
Een Mercurius passage komt zo’n 13 tot 14 
keer per eeuw voor,iets vaker dan een Venus 
passage. Dat is te begrijpen, want Mercurius 
staat dichter bij de zon en draait er sneller 
omheen dan Venus. De kans dat de Aarde, 
Mercurius en Zon precies op een lijn staan is 
daardoor iets groter dan voor de samenstelling 
Aarde, Venus en Zon. De volgende Mercurius
overgang is op 11 november 2019, en dan is 
het even wachten, tot 13 november 2032.    H.L.

P.S. van de redactie:
Vanaf fort Maarsseveen kunt u naar deze 
bijzondere Mercurius overgang komen kijken 
met een speciale bril en onder professionele 
begeleiding van het IVN, 13-14 uur, Herenweg 
3, Maarssen.

Hemel boven Vreeland

Singel 40 VREELAND
Helemaal aan de rand van het Vechtdorp Vreeland, in een kindvriendelijke 
wijk, ligt deze goed onderhouden, uitgebouwde geschakelde hoekwoning met 
een opbouw op de garage/berging. Het huis heeft een zeer fraai uitzicht over 
de weilanden. De zonsopgang is vanuit de woonkeuken te zien en elke avond 
kan genoten worden van de zonsondergang, zowel vanuit de serre als uit de 
woonkeuken. In de tuin rondom de woning komt op ieder moment van de dag 
de zon. Door de uitbouw, opbouw en de maar liefst 5 slaapkamers en een werk-
kamer is dit een ideaal gezinshuis met een fantastische ligging en een uniek 
vrij uitzicht. Grondopp. 320 m2. Woonopp. 167 m2. Inhoud 550 m3. 
Vraagprijs € 490.000,- k.k.

Voor meer informatie neem contact 
op met Lyanne Metz Maklaardij
T: 0346-565 090. E:info@lyannemetz.nl

Op maandagmiddag 9 mei organiseert Welzijn 
Stichtse Vecht weer een bingo voor senioren in 
Vreeland. Dit is iedere keer weer een heel ge-
zellige activiteit. Het gaat hier niet om de grote 
prijzen. Elkaar ontmoeten en een leuke mid-
dag beleven zijn veel belangrijker. U bent van 
harte welkom in het Dorpshuis, aanvang 14:00 
uur. Deelname € 2,- voor 8 rondes. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met 
Herman de Haan van Welzijn Stichtse Vecht, 
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl, tel. 0294 – 
230400. Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl  

Bingo in Vreeland



Vreeland vroeger...
Huis De Ruiter

...en nu

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ‛s ochtends 

geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst‛.

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen ‘de Ruiter‛.

Uw adres voor leuke en originele kado‛s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Dankzij het Rabobank coöperatiefonds kun-
nen de turners en freerunners van DOS sinds 
kort gebruik maken van nieuwe foamblokken 
om hun oefeningen nog beter uit te voeren. 
De foamblokken kunnen bijvoorbeeld ge-
bruikt worden bij het oefenen van de hand-
stand of als opstap voor de balk. Ook zijn ze 
super handig als obstakel in het freerunning 
parcours. 
Er wordt op dit moment hard geoefend door 
onze turners en selectieturners voor de aan-
komende wedstrijden. Ook de freerunners 
maken spectaculaire koprollen met als basis 
deze foamblokken. 

Wil jij ook een handstand maken tegen of een 
koprol maken vanaf onze nieuwe foamblok-
ken? Meld je dan aan voor twee gratis proef-
lessen bij DOS Vreeland! 

DOS oefent op nieuw materiaal 

De Vreelandbode

Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Deze maand weer eens een prent van Vree-
land. Deze mooie weergave van de buiten-
plaats Slotzicht, gezien vanaf de overkant 
van de Vecht, is rond 1835 gemaakt door de 
beroemde Vechtstreektekenaar en -schilder 
P.J. Lutgers. Wat opvalt is dat er vier huizen op 
staan, waarvan er twee zijn verdwenen, zoals 
op de nieuwe foto te zien is. Slotzicht en het 
koepelhuis van Slotzicht staan er nog, maar 
de huizen links en rechts daarvan zijn weg. 
De zeer hoge en dikke bomen die er nu nog 
staan bij het houten botenhuis, zijn misschien 
wel dezelfde als die op de prent bij het linker-
huis… Een vondst van Willem Mooij in het 
archief werpt wellicht nieuw licht op dit pand. 

Verkoopakte tot afbraak
In het archief werd een akte uit 1848 gevonden 
van de veiling van Huis De Ruiter te Vreeland, 
in verkoop gebracht door Henriette Voom-
bergh. Zij was de eigenaresse van Slotzicht en 
kocht veel land met bijbehorende huizen en 
boerderijen op. In 1832 was zij zelfs –met 70 
hectare- de op een na grootste grondbezitter 
van Vreeland (de grootste grondbezitter was 
Andries Reaal van Huis te Nigtevecht op De 
Nes).

Er stond in de akte niet waar dit huis De Ruiter 
stond, maar wel dat de kopers ervoor moes-

ten zorgen “de schoeijinge aan de sluiskant en 
het hekwerk langs de tuin niet te beschadigen”. 
Als het huis beschoeiing had aan de sluiskant 
moest het dus bij de enige sluis staan, die in de 
oude Vechtbocht naar de Kortenhoefse Vaart, 
onder de knollenbrug. Dus het huis links op 
deze prent, waarvan de tuin tot aan de aanleg 
van de Provinciale weg tot de oude Vechtbocht 
liep, is misschien wel dit Huis De Ruiter. 

Naam Ruiterstraat
Helemaal zeker weten doen we het niet, maar 
interessant is  in ieder geval al te weten dat er 
een huis ‘op de Ruiter’, gelegen pal langs de 
oude Vecht,  geveild en gesloopt is. De naam 
van dit stukje grond kan haast niet anders dan 
de naam van de Ruiterstraat verklaren. De 
oorsprong van deze naam werd wel eens ge-
zocht in het feit dat de smid hier paarden be-
sloeg, nu lijkt het veel logischer dat de Ruiter-
straat vernoemd is naar het huis dat er vlakbij 
stond. De vroegere naam van de Ruiterstraat, 
Kreupelstraat’ verwijst dan misschien naar het 
kreupelhout dat langs het water heeft  gestaan. 
Overigens staat op de prent rechts van het 
koetshuis van Slotzicht een groot vierkant 
huis. Vooralsnog is hier niets over bekend. 
Wellicht dat ook hier een onverwacht opge-
doken akte te zijner tijd opheldering over zal 
geven….                J.J.



Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Op tweede paasdag stroomde om 11.00 uur 
het VIV-terrein weer vol met kleine en grote 
kinderen. Het jaarlijkse eieren-zoeken trekt 
zowel kinderen uit Vreeland als kinderen 

van buiten Vreeland! Ieder jaar maakt de 
bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
dit mogelijk en dankzij Aloys, die ongeveer 
2.000 chocolade en echte eieren verstopte, 
is er geen kind zonder meerdere eieren naar 
huis gegaan. 

16 april 2016 De Vreelandbode

Pasen 2016

www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie,
tips voor leuke uitjes
en dorpsagenda, kijk op:

Kunstronde Vecht en Plassen

Veel Vreelanders genieten nationale en in-
ternationale bekendheid. De afgelopen week 
stond Saskia Nooij in het Stan Huygensjournaal 
van de Telegraaf met haar bedrijf Kywie, dat 
hippe en functionele schapenwollen wijnkoe-
lers produceert. 

Joyce Veul kreeg veel internationale pers met de 
producten van haar bedrijf ‘Het Tafelbureau’ 
op I Saloni del Mobile International in Milaan. 

Het Nederlandse paviljoen waar ook het 
Tafelbureau gepresenteerd werd, werd ge-
scout als nummer 1 om te bezoeken tijdens 
deze internationale design beurs. 

Vreelanders in de pers

Dit pinksterweekend (14 t/m 16 mei) kunt u de omgeving verkennen en onderweg een bezoek brengen 
aan de 29 kunstenaars die exposeren tijdens de Kunstronde Vecht en Plassen. Alle informatie –ook 
over de vijf deelnemende Vreelandse kunstenaars- vindt u op onze website en op www.kunstronde.nl

Floating Dinner

In het Klinkers & Klankenweekend van 25 en 26 juni is er weer een 
floating dinner, voorafgaande aan het Brugconcert. Opgeven kan via 
info@muziekvereniging devecht.nl. 


