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Het is bijna niet te geloven, maar dit is alweer de HONDERDSTE 
Vreelandbode! In april 2007 viel de eerste Vreelandbode bij u in de 
bus, nu alweer nummer 100. En als u even doorrekent…. in april 
2017 bestaan wij 10 jaar! Hoe dat wordt gevierd hoort u nog. In-
tussen vindt u ook in dit nummer weer boeiende vaste rubrieken, 
kijken we terug op een zeer geslaagd Klinkers &Klanken weekend 
met floating dinner en Brugconcert en ontmoet u jonge en oude 
Vreelanders als Monique van Poppel, Henk Kieviet, Anke Nie-
boer en Tim Klaase. Het ‘favoriete rondje van’ is dit keer de vlucht 
van KLM-piloot Bas Lindenkamp over Vreeland, de blog van de 
maand is van de hand van Naomi Stubbé. Enkele toeristen komen 
aan het woord over wat hen bewoog om Vreeland te bezoeken en 
de Dorpsraad houdt ons op de hoogte van de belangrijkste zaken 
die momenteel in Vreeland spelen. En de Kinderpost is de laatste 
van dit jaar door Annelies Weijschede begeleid. Heel veel dank 
weer voor de fantastische begeleiding van de Razende Reporters 
en hopelijk tot volgend jaar Annelies! De redactie wenst u een 
heerlijke zonnige zomer toe. De Vreelandbode heeft ook even va-
kantie en komt op 18 augustus weer uit. Fijne vakantie! 
                De redactie

Zo vlak voor de zomer lijkt het ons goed om 
een stevige update te geven.

Woningbouw: de stand van zaken
Op het voormalige CSV-terrein zullen 12 wo-
ningen worden gebouwd. De dorpsraad heeft 
een zienswijze ingediend, waarin vier extra 
parkeerplaatsen aan de Boterweg worden ge-
vraagd. De gemeente lijkt hiervoor open te 
staan. Er liggen nog een paar ziens-
wijzen, die de gemeente nu bekijkt. 
Maar naar het zich laat aanzien zal 
de gemeenteraad binnen korte ter-
mijn een definitief besluit nemen 
en kan er worden begonnen met de 
uitvoering. 56 woningen zijn er ge-
pland op het terrein van Driessen. Op de open 
dag van 25 juni bleek dat de plannen hiervoor 
al in een vergevorderd stadium zijn. Het ziet 
er veelbelovend uit: het worden luxe wonin-
gen, in een architectuur die past in die van de 
Vechtstreek. Naar verwachting zal in januari 
met de bouw van de eerste woningen worden 

begonnen.  Ook het EVAB terrein krijgt wo-
ningbouw als bestemming. Waarschijnlijk ko-
men hier 6 tot 8 woningen. Maar daar zijn de 
plannen nog in een heel pril stadium. 

Verkeersveiligheid
Het vrachtverkeer van en naar Greif is een van 
de voornaamste problemen waar ons dorp 
mee kampt. De gemeente lijkt met handen en 

voeten te zijn gebonden aan de 
vergunning die in 2007 door de 
Raad van State is bekrachtigd. 
Het vrachtverkeer kunnen we 
dus niet tegenhouden. Er zit niets 
anders op dan maatregelen om de 
overlast enigszins te beperken en 

de verkeersveiligheid te garanderen. In elk ge-
val moet worden voorkomen dat twee vracht-
wagens elkaar in het dorp tegenkomen. Dus 
werkt de  gemeente, samen met de Dorpsraad 
en het bewonerscomité nu een plan uit om via 
stoplichten een tijdelijk eenrichtingsverkeer 
door het dorp te creëren.      Lees verder op pag. 4
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Er gebeurt van alles in ons dorp                  

De Sterren van Vreeland en Muziekvereni-
ging De Vecht hebben 25 juni weer een prach-
tige avond georganiseerd. Aanvankelijk was 
het nog onzeker of alles door kon gaan – het 
weer was erg grillig –  maar dankzij het ver-
trouwen op Buienradar.nl werden de goede 
beslissingen genomen. Het Jeugdorkest trad 
om half vijf op in de CSV. Onder leiding van 
Simon Westveen speelden 20 jonge muzikan-
ten voor een volle tribune hun topstukken als 
het thema van The Pirats of the Caribbean en 
van Harry Potter, en een medley van Disney 
thema’s. Ook voor de Torreador Song uit de 
opera Carmen en Can-Can uit de operette Or-
pheus in der Unterwelt draait dit enthousiaste 
orkest zijn hand niet om. Het publiek genoot! 
Inmiddels was het buiten droog, en werd een 
ponton omgetoverd tot varend restaurant. 
Dertig gasten werden verwelkomd door Nico-
le en Judith die zorgden voor de bediening aan 

boord, terwijl Jan Oldenkamp met een duw-
boot van Randeraat het ponton over de Vecht 
stuurde. Maya Kookt! verzorgde ook dit jaar 
het driegangenmenu, dat werd gebracht door 
Maya met de sloep van Teus Mooij. Het diner 
werd door meerdere gasten nóg lekkerder ge-
vonden dan vorig jaar! En wat een geluk, bij 
het hoofdgerecht brak de zon door. Als ver-
rassing verscheen Quartet Melange4flute, dat 
deze keer als trio speelde, in een sloep. 
Na het diner werd weer aangemeerd in het 
dorp. Inmiddels waren de muzikanten zich 
aan het opwarmen voor het brugconcert. 
Voor het eerst speelde Muziekvereniging de 
Vecht samen met de Loenense Fanfare Oud-
Over, en dat bleek een groot succes! Onder 
leiding van dirigent Erik Kluin, samen met 
zangeres Maureen Vink, een toetsenist en 
een gitarist werd het een swingend concert 
met bekende nummers. ‘Het Dorp’ van Wim 
Sonneveld, opgedragen aan Vreeland, gaf een 
warm gevoel aan het publiek, en bij ‘Mag ik 
dan bij jou’ van Claudia de Breij, werden hier 
en daar tranen weggeveegd. Het swingende 
‘Think’ van Aretha Franklin maakte de sfeer 
klaar voor de finale: ‘Iedereen is van de We-
reld (en de wereld is van iedereen)’ was een 
spetterend einde van deze prachtige Sterren-
avond!
Melange4flute is te boeken via hun website.

M.S.

Prachtig Brugconcert en floating dinner

Het meest gelezen!

D
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Aan iedereen die de Vreelandbode een warm hart toedraagt, gefeliciteerd! 
Op naar de 101:-)
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

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
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
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 juli
15 juli Zomer BBQ bij de Nederlanden
1 aug.  Start kaartverkoop Dorpsfeestdiner
14 aug.  5 jaar feest Lokaal Zuid
16 t/m 19 aug. Huttenbouwen
20 aug.  Start nieuwe schooljaar 
 CSV Ridderhof
27 aug.  Dorpsfeest
3 sept.  Aanzicht van Vreeland 
 opknappen Jubileumlaantje
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Daan Klever is een van de drie winnaars van de 
David van Lennep Scriptieprijs 2015. Het is de 
beste masterscriptie van Nederland op het ge-
bied van de Arbeid en Organisatie Psychologie! 
De scriptie gaat over ‘Leiderschap en  effectief 
complimenteren’.

Masterscriptie
He

t meest gelezen!

D
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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VAN POPPEL FLOREERT MET HAAR ‘GROE-
NE KADER’ OP LANDZICHT
Als vanzelf daalt er een serene rust op je neer 
als je het erf van boerderij Landzicht even 
buiten Vreeland betreedt. De tijd lijkt er te 
hebben stilgestaan op deze zomerse ochtend. 
Toch heerst er bedrijvigheid op de boerderij 
en op het land. Monique van Poppel, haar 
bedrijf heet Het Groene Kader, is druk be-
zig in de groentetuin en probeert de oogst 
te redden die wordt bedreigd door de hevige 
regenval van de afgelopen tijd.

Monique leerde Landzicht kennen doordat 
haar broer Noud en zijn man Henk in Vree-
land neerstreken. Ongeveer acht jaar gele-
den ging Noud op deze boerderij wonen. Als 
vrijgevestigd psychiater vestigde hij toen ook 
hier zijn praktijk voor psychiatrie. Omdat 
het bedrijf uitgroeide tot een waar behandel-
centrum voor mensen met psychiatrische en 
psychische klachten kon Monique, als ergo-
therapeute, ook binnen dit behandelcentrum 
aan de slag. “Mijn broer startte behandelgroe-
pen bijvoorbeeld voor mensen met een burn 
out of die depressief zijn en combineerde zijn 
therapie met de elementen die zich op een 
boerderij als vanzelfsprekend aandienen. Er 
wordt dan ook echt gebruik gemaakt van de 
ruimte, de beesten en de groentekwekerij. Dat 
is per seizoen verschillend. Het is mooi dat de 
therapiegroepen met de natuur meegaan in de 
seizoenen.”

TUINBOUW
Monique werkte van oorsprong als leidingge-
vende in de revalidatiezorg maar had het daar 
niet meer naar haar zin en liep vast. Toen ze 
zich als vrijwilliger meldde op een zorgboer-
derij merkte ze dat het werken met haar han-
den en het wroeten in de aarde haar erg goed 
deden. Ze besloot een deeltijdopleiding te 
gaan volgen voor de biologisch - dynamische 
landbouw. “Nog tijdens mijn opleiding startte 
ik hier op Boerderij Landzicht met de tuin en 
kon ik het mooi combineren met de cliënten 
die hier al waren. Ik combineerde mijn werk 
als ergotherapeut met mijn werk in de tuin, 
dat viel allemaal mooi op z’n plek!”

ALOYS
De professionele groentekwekerij is een feit, 
er kwam een winkeltje op de boerderij en Mo-
nique heeft vaste afnemers waar ze haar verse 
producten aan levert. Zo zijn de groenten te 
vinden in de Dagwinkel van Aloys, Moen 
Mooi Eten in Weesp, worden ze gebruikt 
door de catering van Maya Kookt in Loenen 
en zijn er nog meer vaste afnemers.  Groeps-

begeleiding doet ze in principe niet meer maar 
ze begeleidt nog wel cliënten individueel. “Als 
ergotherapeut begeleid ik met name mensen 
met overbelastingklachten. Het kunnen li-
chamelijke en/of psychische klachten zijn. Ik 
kijk met hen naar hun mogelijkheden en ik 
leer ze beter luisteren naar hun lichaam en de 
signalen (fysiek of psychisch) beter op te pik-
ken. Hoe pas je dat toe in je dagelijkse hande-
len? Daar komt de ergotherapie om de hoek. 
Daarnaast vind ik het heel leuk om mensen te 
coachen bij hun zoektocht op het professio-
nele vlak.”

Op het erf ontstaat commotie als de koe van 
een burenboer is ontsnapt en dreigt de groen-
tetuin te vermorzelen. Alle hens aan dek om 
het imposante dier weer naar zijn eigen stuk 
land terug te drijven. Monique deinst er niet 
voor terug en handelt duidelijk met kennis 
en ervaring. Uw verslaggever wordt ook in-
geschakeld maar heeft duidelijk minder erva-
ring. Daarna gaat het gesprek verder. 

GROENTETAS EN BLOEMEN
“Sinds kort maak ik ook groentepakketten 
voor particulieren. Groentetassen, zo je wilt. 
Er zijn twee soorten abonnementen: voor 
twee personen of voor drie a vier personen. 
Er zitten gemiddeld vijf soorten groenten in 
een pakket, uiteraard van het seizoen. De re-
cepten lever ik er ook bij. De tassen kunnen 
op Landzicht worden opgehaald of bij Aloys.’ 
Naast groenten teelt Monique sinds kort ook 
bloemen. Deze zijn te koop in de winkel op 
Landzicht maar je kunt ook een bloemenstrip-
penkaart krijgen.  ‘Het is mooi dat dit zich zo 
ontwikkelt. Met de tuin en de coaching. De 
rust is heerlijk  en we proberen lawaai en me-
chanisatie hier weg te houden. Dat is voor ie-
dereen goed.”

VRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD: 
Monique van Poppel 
is op zoek naar vrij-
willigers die haar kun-
nen helpen in de bio-
logisch-dynamische 
groentetuin van Boer-
derij Landzicht. Ben 
je boven de 18 jaar en op werkdagen (maan-
dag, woensdag en donderdag) beschikbaar 
om af en toe te zaaien, oogsten en wieden? 
Meld je dan aan via info@hetgroenekader.nl 
of bel 0641313748.

Met hart & ziel
Monique van Poppel

Familiefeestje?

VD+K
organiseert het!

www.karinvandis.nl

Eind augustus start opnieuw 

YIN YOGA  
Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.

Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl



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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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Naomi Stubbé is psycholoog, executive 
performance coach  en gecertificeerd 
Mindfulness trainer. In deze Blog van 
de maand vertelt zij over het populaire 
Mindfulness.

Dagelijks zijn we bezig wat er net/gisteren/
in het verleden is gebeurd of wat er straks/
morgen/in de toekomst zou kunnen gebeu-
ren.  Als psycholoog en performance coach 
kom ik dat in mijn werk met cliënten continu 
tegen. We plannen, organiseren, vergaderen, 
regelen of doen voorspellingen, terwijl onze 
gedachten voort-racen en ons stressniveau 
omhoog gaat. 

Hoe kunnen we in een wereld waar we con-
tinu via technologie met elkaar zijn verbon-
den, de druk op het werk en privé steeds ho-
ger wordt optimaal functioneren? Rust vin-
den. Ontspannen. Opladen en gelukkig zijn. 
Een antwoord hierop is Mindfulness. 

Mindfulness is een training om je mentale 
fitheid te vergroten. Dertig jaar geleden is 
Mindfulness ontwikkeld door Jon Kabat-
Zin, een Amerikaanse hoogleraar die  oos-
terse meditatietechnieken vervlocht in 
westerse toepassing om patiënten met hun 
pijnklachten te leren omgaan. Hij noemde 
zijn programma Mindfulness Based Stress 
Reduction program (MBSR). Na vele suc-
cessen in de afgelopen jaren is Mindfulness 
wereldwijd bekend en wordt het toegepast in 

de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Waarom is er zoveel aandacht voor 
Mindfulness? De toenemende druk geeft  
voortdurend het gevoel dat we nauwelijks 
kunnen voldoen aan wat er wordt gevraagd. 
Negatieve gedachten krijgen de overhand. 
Met als gevolg: spanning in je lijf, slecht sla-
pen, verminderde concentratie en een hoofd 
dat overloopt. Mindfulness kan uitkomst 
bieden. Ook om hoge bloeddruk te verlagen, 
ons immuunsysteem en hersenfunctie te ver-
beteren en somberheid te verminderen. Om 
maar wat te noemen. Onderbouwd door 
talloze wetenschappelijke onderzoeken.  
Mindfulness is dus niet iets vaags maar een 
wetenschappelijk onderbouwde trainings-
methode.  

Oké, hoe begin je dan met Mindfulness? 
Start met dagelijks bewust één minuut rus-
tig te zitten en bewust adem te halen. Je aan-
dacht bij je ademhaling houden. Ook als het 
niet prettig voelt en je gedachten alle kanten 
opvliegen, gewoon blijven zitten.  Feitelijk is 
het een kwestie van oefenen in het observe-
ren van je gedachten. Ik weet het, het klinkt 
gemakkelijk en uit eigen ervaring weet ik dat 
er doorzettingsvermogen voor nodig is om 
met deze simpele oefening te beginnen. Maar 
de verandering start met één bewuste adem-
haling per dag. Bewust in het nu; omdat je 
tenslotte toch niet weet wat er het volgende 
moment gebeurt. 

Blog van de maand door Naomi Stubbé

“Verminder stress in één minuut”

Vervolg van pagina 1
Ook wordt gekeken of beperkingen aan de 
lengte van vrachtwagens soelaas bieden.
De N201 oversteken ter hoogte van het BP sta-
tion moet ook veiliger kunnen. De verkeers-
situatie is hier nogal onoverzichtelijk, met 
verschillende verkeersstromen van fietsers en 
gemotoriseerd verkeer. Samen met de provin-
cie kijkt de gemeente of de verkeersveiligheid 
toeneemt als de stoplichten beter worden afge-
steld. 

Schouwen en wat we zelf kunnen doen
Bij de schouw zijn nog wel meer onveilige situ-
aties vastgesteld. Aan verbetering van de mees-
te wordt gewerkt. Heb jijzelf misschien nog 
suggesties voor verbetering van een of meer 
situaties in het dorp? Meld dat dan eerst aan 
de gemeente. Gebeurt er vervolgens (te) lang 
niets, zeg maar een of twee maanden, vraag 
dan of ons bestuurslid Edo Smit nog eens ex-
tra druk op de gemeente wil uitoefenen. Vaak 
helpt het als een instantie doorheeft dat er op 
ze gelet wordt. 
Trouwens: eerder berichtten we al over het 
initiatief van Karel Sneyers ‘het aanzicht van 
Vreeland’. Hij wil samen met dorpsbewoners 
aan de slag om knelpunten aan te pakken. Veel 
dorpsgenoten juichten dat toe. Maar op 25 
juni was de opkomst voor het opknappen van 
het Jubileumlaantje minimaal. Dat moet beter 
kunnen, vindt ook Karel. Aanloopproblemen 
zullen we maar zeggen. Maar we proberen het 

na de vakantie gewoon nog eens. Karel hoopt 
zaterdag 3 september grind gekregen te hebben 
van de gemeente om dat over Boerenlaantje en 
Jubileumlaantje uit te gaan rijden. En wat hij 
vooral hoopt: dat er dan wel voldoende dorps-
genoten hem daarbij willen helpen. 
Meld je vast aan via de site aanzichtvanvree-
land.nl. Samen gaan we ons dorp (nog) mooier 
maken!

Verder… 
Voor het Sperwerveld heeft de gemeente nu 
twee opties om uit te kiezen. Maar voor het zo-
ver is, moet de gemeente in kaart brengen wel-
ke archeologische resten onder de grond zitten. 
Dat is een wettelijke verplichting. Wanneer die 
inventarisatie rond is? Daarover bestaat nog 
onduidelijkheid. Het betekent in elk geval wel 
dat de besluitvorming rond het Sperwerveld – 
en daarmee ook rond het Spokenhuisje – een 
forse vertraging oploopt.
Het brugwachtershuisje is zo’n ander punt 
waarover de besluitvorming maar niet wil luk-
ken. Zeker is in elk geval dat ons voorstel om 
er een TOP (Toeristen Opstap Plaats) van te 
maken het niet gaat worden. Het VVV-punt 
met wandel- en fietsroutes en boekjes en fol-
ders  over Vreeland en de omgeving komt nu 
in de winkel van Aloys. 

En tot slot…. 
wenst de Dorpsraad iedereen een heerlijke va-
kantie. We zien elkaar weer op het Dorp.

Nieuws van de Dorpsraad



elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Sloepentocht
Ook dit jaar had stichting SLOEP uit Loos-
drecht weer de jaarlijkse sloepentocht georga-
niseerd. Via de Raaisluis aan de ‘s-Graveland-
sevaartweg, Sluis ‘t Hemeltje in Nederhorst 
den Berg en de Mijndense Sluis in Loenen 
maakten de sloepen op 26 juni een rondje 

Loosdrecht. Zodoende kwamen er ook dit 
jaar weer veel sloepen en andere bootjes over 
de Vecht. Het thema was dit jaar Sprookjes, 
er waren veel Sneeuwwitjes, heksen en Asse-
poesters te zien, met of zonder muziek, altijd 
met vrolijke mensen en veel gezelligheid. Jaap 
had een drukke zondag!                           M.S.

Al bijna 25 jaar woon ik op de Voorstraat en 
kan ik elke ochtend weer genieten van het uit-
zicht op de Vecht als ik mijn gordijnen open 
schuif. Ik geniet bovendien het voorrecht dat 
ik al bijna 25 jaar elke week mag aankomen 
op mijn thuisbasis Schiphol na een vlucht van-
uit alle hoeken van de wereld. Als bestuurder 
van zo’n machtig vliegtuig heb ik dan óók een 
fantastisch uitzicht. Het type vliegtuig dat ik 
mag besturen is een redelijk modern apparaat 
met een vleugelwijdte van 61 meter. Als ik dan 
het toerental van de motoren naar stationair 
verminder, glijdt dit 160 ton wegend toestel 
nog heel ver. Even voor het idee: als we uit het 
zuiden komen en moeten landen op Schiphol, 
zetten we de daling vanaf 12 kilometer hoogte 
al in bij de grens tussen Frankrijk en België. 
Vanuit het oosten gebeurt dit dus net voor 
Oberhausen. De kunst zit hem er voor mij 
dan ook in om tot net voor de landing de gas-
hendels niet meer aan te raken en in één con-
stante glijvlucht de baan aan te vliegen. Met 
de technologie aan boord is dat ook mogelijk. 
Het is bovendien ook heel fijn voor alle om-
wonenden van een groot vliegveld, zoals wij 
Vreelanders.

Mijn favoriete rondje is de nadering vanuit 
het oosten heel vroeg in de ochtend richting 
de Aalsmeerbaan op Schiphol. Ik zal mijn be-

schrijving be-
ginnen boven 
het vliegveld 
Lelystad waar we door middel van een linker-
bocht van een westelijke koers afbuigen naar 
het zuiden. Als het dashboard dan onder een 
hoek van 30 graden staat ten opzichte van 
een oranje horizon, trekken we de neus van 
het vliegtuig iets omhoog om de snelheid te 
verminderen naar 400 km/u. De oranje gloed 
van de stad Almere, gepokt met de wat hellere 
verlichting van grotere gebouwen die priemen 
door de dauw. De koers is zuidwest, naar het 
baken Pampus. Snel zie je de A6, gekenmerkt 
door een groeiend lint rode lampjes: de eer-
ste file bij de Ketelbrug is een feit. Voor we 
Pampus bereiken krijgen we van de verkeers-
leiding een zuidelijke koers opgedragen. Ik 
spot het meteen... De Vecht, met rechts daar-
van wat mistbanken boven de veengrond en 
de plassen bij Nederhorst en Loosdrecht. De 
koers is precies goed voor “mijn” moment: ik 
zit nog hoog genoeg om in een glijvlucht de 
linkervleugel ietsje te laten zakken zodat ik 
een twintigtal seconden kan genieten... Ik zet 
m in... Daar! De ijsbaan! Greif, en het knikje 
in de Vecht. Het is zes uur, dus Aloys heeft 
de bakker voor de deur. Ik kan nog net de 
N201 zien voordat ik weer moet afbuigen naar 
rechts. Ik glunder nog na, vraag om de laatste 
checklisten en we laten ons door de verkeers-
leiding middels twee rechterbochten oplijnen 
voor de Aalsmeerbaan. De gashendels staan 
nog steeds naar achteren en we laten de snel-
heid verminderen door de wielen en de vleu-
gelkleppen in de landingsstand te selecteren. 
Op een paar honderd meter boven de grond 
een klein beetje gas bij voor een mooie glijhoek 
naar het betonnen lint voor ons. We kussen 
Moeder Aarde en rijden stilletjes naar het sta-
tionsgebouw. Ik verlang naar mijn bed. En 
over een paar uurtjes schuif ik mijn gordijnen 
weer open en daar is hij weer.. De Vecht.

VREELAND OPGELET!! 
Na alle teleurstellingen van Koningsdag doen we de BBQ alsnog!

Vrijdag 15 juli van 1800-2300u zijn wij open voor een 1/2 kreeft en 
een lekkere sappige ribeye. Natuurlijk ook een oesterbar, 

een Gin & Tonic bar en veel meer lekkers! 
We doen het net als op Koningsdag, maar laat even weten of je komt.

Lekker genieten op ons terras en op de dijk, muziekje erbij, 
we luiden de zomervakantie samen in! Er zijn ook 2 Aquaballen 
op de Vecht, Pannenkoekenhuis Noord Brabant bakt poffertjes 
voor de kids en Elisa staat klaar met haar suikerspinmachine.

LAAT ONS WETEN OF JE ER BIJ BENT: 0294 23 23 26 
of info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Het favoriete rondje van....

Piloot Sebastiaan Lindenkamp

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in 
Vreeland € 1.120,74 opgebracht. De op-
brengst van de collectie is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichtings-
activiteiten, het organiseren  van aangepaste 

vakanties voor mensen met epilepsie en indi-
viduele hulp. 
Het Epilepsiefonds dankt alle collectevrijwil-
ligers en iedereen die gegeven heeft aan de 
collectant. 

Mooie opbrengst Epilepsie collecte

info@vreelandbode.nl

Wilt u adverteren 
in de Vreelandbode? 

Mail naar:  

Het meest gelezen!

D
e Vreelandbode



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

6 juli 2016

Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               €  4650
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                €  25950
Mini One                   bj 2010        62678 km              €  12750
Mini One                  bj 2007         160000 km            €  7450
Opel Zafi ra                bj 2008        133000 km             €  8950
Opel Astra                bj 2005          112000 km            €  5950
Renault Clio 1.2      bj 2012           32397 km               €  9250
Smart ForFour 1.1  bj 2005           72500 km              €  4950
VW golf Cabrio         bj 2012         123000 km             €  15550
Citroen C3  aut.                bj 2005        139536 km             €  4750
Fiat Panda 1.2 aut.            bj 20047     93162 km               €  3950
2x Opel Corsa 1.2 aut.       bj 2011        45000 km    €  9150
Smart Fortwo aut.           bj 2008        152900 km             €  3650

De Vreelandbode

Op basisschool CSV Ridderhof 
werd op vrijdag 1 juli een waar 
zomerfestival gehouden. Nadat 
de vertrekkende meester Gert in 
de ochtend feestelijk werd ont-
haald door alle kinderen, gingen 
verschillende workshops voor 
alle groepen van start. Hiphop, 
rap, zumba en trommels, het 
kwam allemaal voorbij. Aan het 
einde van de dag lieten de ver-
schillende groepen in een zinde-
rende voorstelling zien wat ze die 

dag allemaal hadden geleerd van hun coaches. 
Het festival werd in verband met het iets min-
der zinderende weer naar binnen verplaatst. 

De Activiteitencommissie, die de dag tot in de 
puntjes perfect regelde, toverde de school om 
tot een echt strandparadijs. Nadat een aantal 
ouders de kinderen hadden verrast met een 
echte flashmob werd er nageborreld en ge-
praat over deze mooie dag. 

Zomerfestival CSV Ridderhof

Op zondag 12 juni is de jonge Vreelander Os-
car van Dis (14) te horen geweest op Radio 1. 
Het programma ‘Sportzomer’ ging o.a. over de 
prestigieuze internationale prijs, die Museum 
GeoFort in Herwijnen daags daarvoor in het 
Oostenrijkse Graz in ontvangst heeft mogen 
nemen.
GeoFort is een museum voor cartografie en 
navigatie en wordt geroemd om de unieke 
aanpak om jong publiek aan te trekken. De 
NRC wijdde op 10 juni al een artikel over dit 
bijzondere museum en hoe zij dit jaar winnaar 
zijn geworden van de Children in Museums 
Award 2016. De visie van GeoFort is dat kin-
deren door ‘fun’ en ‘experience’ het beste leren 
en gemotiveerd raken om met wetenschap aan 
de slag te gaan. Het radioprogramma is terug 
te zien en te horen op de site van NPO Radio 1. 
(http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/
onderwerpen/361304-het-beste-kindermuse-
um-staat-in-nederland)     
Bij hem thuis vertelt Oscar verder over hoe hij 
via het spel Minecraft één van de jonge ‘am-

bassadeurs’ van Museum GeoFort is gewor-
den: “GeoCraftNL is een groot nieuw Mine-
craft-project dat door GeoFort ‘gehost’ wordt. 
Hierin is heel Nederland in Minecraft geladen. 
Samen met anderen jongeren uit het hele land 
bouwen we in GeoCraft met virtuele legoste-
nen Nederland na.” Met Nick van Ekris (ook 
Vreelander) werkt Oscar sinds eind vorig jaar 
aan de virtuele versie van Vreeland. “Het leuke 
is dat er veel meer dan alleen bouwen bij komt 
kijken. Ik leer zelfs beter Engels omdat dit de 
voertaal is. Via Skype heb ik veel contact met 
de andere bouwers maar dat is vooral voor de 
gezelligheid.”
GeoFort organiseert ook workshops en events, 
zowel in het museum in Herwijnen als elders in 
het land. Oscar: “Hier ontmoet je anderen die 
geïnteresseerd zijn in Minecraft en GeoCraft 
en kun je kennis met elkaar delen. Laatst was 
er nog een event in Groningen. Behalve dat je 
daar weer veel leert, help ik nieuwkomers in de 
workshops. En het is vooral gewoon leuk!” 
Meebouwen? http://geocraft.nl.             P.v.d.H.

Oscar van Dis op Radio 1 met GeoFort

Met een vers team staat het Dorpsfeest al 
aardig in de steigers. Op 27 augustus barst 
het feest los! Ons enthousiasme werkt blijk-
baar aanstekelijk want de toezeggingen van 
ondernemers in en om Vreeland om het 
Dorpsfeest te sponsoren, zijn talrijk. Ook de 
prijzen voor de loterij zijn al bijna rond. Het 
Dorpsfeest leeft onder de Vreelanders, dat is 
duidelijk. We verwelkomen dit jaar ook een 
aantal nieuwe sponsoren. Wilt u weten welke 
bedrijven het Dorpsfeest mogelijk maken, surf 

dan naar www.dorpsfeestvreeland.nl, waar wij 
de aankomende weken meer informatie zul-
len plaatsen over de activiteiten. Wanneer u 
incheckt op Facebook en de DorpsfeestVree-
land-pagina liket, wordt u automatisch op de 
hoogte gehouden van alle ins & outs, ook tij-
dens uw vakantie. Heeft u een leuk idee, mail 
ons: dorpsfeestvreeland@gmail.com. Voor nu 
alvast een fijne zomer, we zien u graag aan het 
einde van de vakantie op 27 augustus.

Organisatie Dorpsfeest Vreeland

Update Dorpsfeest 27 augustus

Leuk boek mee op 
vakantie? Koop het 

Vreelandboek!
Te koop bij de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20
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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

Vanaf het vroege voorjaar is Vreeland weer 
favoriet bij fietsers en wandelaars. Veel dag-
jesmensen komen van ons mooie dorp genie-
ten. Zoals Bep en Hans uit Rotterdam: “Jaren 
geleden lazen we in een dagjes-uit boekje van 
de ANWB hoe mooi de Vecht is. We zijn dol 
op dagjes uit in Nederland, en we kenden 
de omgeving helemaal niet, dus gingen we 
ook eens kijken bij de Vecht. Wat is het hier 
mooi! Sindsdien gaan we hier elk jaar een paar 
keer fietsen. Vandaag vanaf Breukelen eerst 
naar Maarssen, en dan via Loosdrecht en de 
Alambertskade naar Vreeland. Altijd pauze-
ren we hier bij de brug.” 

Op de bankjes bij de Van Leerbrug nemen 
veel fietsers en wandelaars graag even pauze. 
Zo ook mevrouw Benschop uit Kortenhoef. 
Vroeger maakte ze vaak een vaartochtje over 
de Vecht, nu komt ze op de fiets. “Het is een 
mooi rondje, ach, je kunt in onze omgeving 
zo prachtig fietsen, heerlijk!” Vanmiddag 
deelt ze de bank met Adri en Hilda Spijker uit 
Vreeland. Zij genieten van de sloepentocht. 
“Altijd leuk om te zien, juist ook als sommige 
sloepen wat onhandig doen. Niet iedereen is 
gewend te varen, er gebeuren regelmatig (bij-
na)ongelukken.” Vanuit Breukelen en Loenen 
zijn ze hier 30 jaar geleden komen wonen om-
dat Adri dan op de fiets naar zijn werk bij Greif 
kon. Ze genieten al jaren van de gezelligheid 
in Vreeland, en doen graag mee aan allerlei 
activiteiten.

Ron en Lia uit Den Bosch deden tot dit jaar al-
tijd mee met de sloepentocht maar besloten het 
dit jaar anders aan te pakken. Vanaf Breukelen 
fietsen ze langs de Vecht naar het Hemeltje, en 
vanaf daar weer terug. “Het is heel anders dan 

vanaf het water, maar ook erg mooi. We gaan 
hier ergens wat eten straks, er is keus genoeg in 
Vreeland, Loenen en Breukelen. We maken er 
een mooie dag van!” 

In tegenstelling tot 
de andere dagjes-
mensen vindt deze 
man uit Kortenhoef 
het maar saai van-
daag in Vreeland: 
“bij de sluizen is het 
pas echt gezellig, 
met eten, drinken 
en muziek. Hier is 
het maar rustig.”  
Helemaal uit Tel 
Aviv zijn Guy en 
Alon naar Vreeland gekomen. Guy heeft net 
zijn 3-jarige dienstplicht in Israël afgerond. 
Deze vakantie is hij met Alon naar Amsterdam 
gekomen om meer van Nederland te zien. Dat 
doen ze op de fiets! Vandaag is de laatste dag van 
hun vijfdaagse fietstocht rond het IJsselmeer: 
via Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen fietsten 
ze over de Afsluitdijk, en door Friesland, de 
polders en de Vechtstreek weer terug. Daarna 
blijven ze nog een paar dagen in Amsterdam. 
Ze genieten hier van het landschap, de ruimte, 
de uitzichten en de rust. Als ze terug zijn gaat 
Alon nog reizen naar het Verre Oosten, terwijl 
Guy dan start met zijn dansopleiding in het 
noorden van Israël. 
                   M.S.

Dagje Vreeland

Directeur Gert de Boer neemt afscheid van 
basisschool CSV Ridderhof. Na acht jaar op 
CSV en ruim 40 jaar in het onderwijs gaat hij 
met vervroegd pensioen. Vrijdag 8 juli is zijn 
laatste werkdag. Annelies Verboom zal hem 
opvolgen als locatiedirecteur. 
In een volgende Vreelandbode zal zij zich aan 
u voorstellen. 
Kijk voor een impressie van het afscheid van 
meester Gert verderop in deze Vreelandbode.

Oude en nieuwe directeur CSV
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Welkom
Weet jij hoe verse inkt ruikt? Ruik dan maar 
eens aan deze Vreelandbode, misschien krijg 
je dan een idee ! Trouwens nu je de Kinder-
post toch leest… weet jij hoe al die lettertjes 
op het papier komen? Nee? Dat komt goed 
uit: we gaan de drukkerij in! Loop je mee..? 
Anne interviewde de man die altijd onze 
krant maakt. Dat is Hans van drukkerij Dun-
nebier. En zie je de foto’s? Op bijna elke foto 
zie je wel iemand druk schrijvend. De foto’s 
zijn gemaakt door Fien en haar moeder 
Wietske. De verhalen zijn van Sam, Xavie en 
Laure. En zie je overal dat roze? Dat mocht 
Laure uitkiezen (en gelukkig gaat het al iets 
beter met haar arm). Nou, dit was ‘m even: 
de laatste Razende-Reporter-Kinderpost. In 
januari beginnen we weer. Want zoals Emiel 
zegt: wie schrijft, die blijft! Tot dan, fijne va-
kantie allemaal!!! 

De�drukkerij
Op 7 juni 2016 gingen de razende reporters 
naar de drukkerij van de vreelandbode.

Het begint met de opmaak op de computer

Hans ( iemand die daar werkt, op de foto met 
het groene shirt ) krijgt eerst allemaal mail-
tjes met verhaaltjes voor de kinderpost en 
natuurlijk foto’s. Maar als de foto’s te donker 
zijn maakt hans ze lichter met zijn compu-
ter. Hij kan ook hele grappige dingen, zoals 
hoofden verwisselen en hij heeft verschillen-
de kleuren voor de letter. En veel letter types. 
Hans heeft ook wel eens een folder gemaakt 
voor het vechtstreek museum. En een folder 
voor het zwembad. Hans heeft heel veel com-
puters in zijn kantoor, hij heeft er wel zeven. 
Toen Hans alles had uitgelegt over zijn kan-
toor gingen we naar de drukkerij. Daar zagen 
we dat alles heel snel ging...

Sam schrijft alles ook heel snel 
bij de machine met inkt. 

We zagen ook hoe het inkt op het papier 
ging. Het ging zo: eerst pakte de machine de 
papieren. En in de machine  zaten bakken 
met inkt. Zwarte, roze, gele en blauwe inkt. 
En aan de andere kant van de machine kwam 
het papier met de inkt er uit. Als het druk 
werk klaar was sneed iemand die daar werkte 
het papier op maat. En als laatste zagen zagen 

we een hele oude druk machine. Die was su-
per.  Door jullie verslaggever ter plaatse Sam 
Fremeijer.

Het drukken begint. Laure: 
“Het stinkt wel een beetje maar ja...”

In�de�drukkerij
Ik en volgens mij iedereen vindt het tot nu 
toe heel erg leuk.
Hans ging vertellen dat er allemaal mogelijk 
heden zijn op de coputer en goed kan bewer-
ken. hij vertelde ook wat over de vechtstreek. 
En de kranten van vroeger.
Wij denken allemaal dat het werk heel ma-
kelijk is dat werk in de drukkerij… maar dat 
is het niet. het moet wel goed passen op de 
bladeren en dan heb je nog veel meer zoals… 
de kleuren.
Hij zet nu de kleur op het papier die Laure 
heeft uigekozen. We gaan nu de drukkerij 
in. Heel cool. Het stinkt wel een beetje maar 
ja. Wow het is echt gaaf. Er is hier wel veel 
lawaai. Je ziet al die machines met nog geen 
klaar papier er in. Hij legt nu uit welke ma-
chine wat doet.  
Je  moet er echt bij zijn het is heel cool. Na al 
die machines is het papier nog wel een beetje 
kleverig. Nu worden we even op de foto gezet 
cheese.
door Laure Maijer, die gelukkig met rechts 
schrijft

Say cheese!

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

De�Kind



Voor de koppen een nieuwe kleur...? 
kies maar! 

Opmaker�Vreelandbode
Wie is toch de 
opmaker van de 
Vreelandbode?
Dat vroeg Anne 
zich af en stelde 
hem een paar vra-
gen. Fien maakt 
een portret. Dit is haar interview met opma-
ker Hans Stuart van Drukkerij Dunnebier.

1. Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
Omdat het creatief is en je maakt van alles
2. Wat vind je het leukste aan je beroep?
Dat je met mensen werkt, want je hebt con-
tact met elkaar
3. Hoe lang werk je hier al?
Bijna 30 jaar
4. Woon je ook in Nederhorst den Bergh?
Nee, in Loenen. Ik heb eigenlijk altijd in 
Vreeland gewoond. Aan de Lindegracht.
5. Wat moet je hier voor je beroep goed kun-
nen?
Je moet eerst naar de grafische school in 
Amsterdam of Utrecht. Daar kun je allemaal 
cursussen doen, zoals drukken.
6. Heb je nog hobbies?
Ja, fietsen.
Door speciale interviewer Anne van Rees

Anne druk bezig:”Wat kan ik nog vragen...?”

Drukkerijmachines
In de drukkerij met machines
Hoi allemaal  leuk dat je luistert naar mijn 
verhaal.
Ik ga jullie uitleggen hoe je een krant maakt.
Omdat ik bij de drukkerij was geweest. 
Het was super leuk hoor.
O we krijgen de rondleiding van Hans.
Kom mee dan leg ik het uit hoe een krant 
word gemaakt. 
We staan voor een machine die vijf meter 
lang is. 
Hier staat een man, hij doet papier in de ma-
chine. 
Het is een hele  scherpe machine hoor. 
Dus ik durf de machine niet aan te raken. 
Nu gaan we naar de volgende machine hoor.

En bij de snijmachine komen we onze dorpsge-
noot Maarten uit de Vossenlaan tegen!

Dit is een machine, hij doet de verpakking er 
omheen van het papier. 
Je gebruikt papier eigenlijk overal voor. 
O we gaan naar de volgende  machine. 
Hier schrijven ze. 
Het lijkt net helemaal besmeert met inkt.
Want het ziet er niet zo fris uit. 
We gaan nu door naar de volgende machine.
Dit is een machine die de kranten netjes 
snijdt.
De machine is heel scherp.
Dus ik denk niet dat ik dit werk wil doen.
We gaan nu naar de allerlaatste machine. 
E nee ik heb me vergist.
We zijn al klaar dat ging snel.
Nou dan zeg ik maar gedag ddd-
daaaaaagggggg!!!!!!!!!
Door special reporter Xavie

Nog�een�laatste�weetje...
gekken en dwazen schrijven hun namen op 
deuren en glazen… en razende reporters in 
de Kinderpost.

Fotobijschrift�kop
Op de grote foto bovenaan staan van links 
naar rechts: Laure, Sam, Vita, Robert, Xavie, 
Fien, Anne en Emiel.
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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

derpost



10 juli 2016

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  
Belleza wenst iedereen een 
fijne vakantie en wij gaan 

ook even uitrusten en opladen 
voor wederom een mooi jaar! 
Gesloten van 25/7 t/m 8/8. 

Tot ervoor of erna!
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

Naast de molen aan de Vecht wonen Andries 
(33), Anke (34) en Thijs (9 weken) in een 
zonnig en knus huis. In augustus alweer 2 
jaar. Zij leerden elkaar rond hun vijftiende 
jaar kennen op de middelbare school in 
Apeldoorn. Na hun schooltijd  hebben ze 
altijd contact gehouden. Andries vestigt zich 
voor werk en studie in Utrecht en Anke in 
Groningen. Daarna is zij voor stage en werk 
een tijdje in Parijs woonachtig. Als Anke weer 
in Amsterdam woont, ontmoet het koppel 
elkaar tijdens de ‘Nacht van de Poëzie’ in 
Utrecht. Op die avond springt de vonk over! 
Een aantal jaar pendelen zij heen en weer tus-
sen werk, Amsterdam en Utrecht. 
Als zij besluiten te gaan samenwonen, is 
Andries niet van plan om naar Amsterdam 
te verhuizen en wil Anke niet naar Utrecht. 
Gelukkig hebben beiden de wens om bui-
ten de stad, ergens aan het water te wonen. 
Vreeland was bij beiden al bekend en niet 
alleen vanwege de mooie omgeving waar zij 
graag kwamen wandelen, varen en fietsen. 
Andries’ beide opa’s en oma’s woonden in 
Vreeland! Opa en Oma Schot in een woon-
ark bij ’t Hemeltje en Opa en Oma Kok aan 
de Voorstraat 9 waar zij tot in de jaren ze-
ventig een bakkerij hadden. Opa Kok heeft 
92 jaar in hetzelfde huis gewoond en woont 
sinds vier jaar in een bejaardenhuis in 
Hilversum. Andries heeft tijdens zijn jeugd 

veel in Vreeland gelogeerd, gespeeld en ge-
zwommen en wist al snel Anke te betrekken 
bij zijn liefde voor Vreeland. Toen zij tijdens 
een wandeling het achterhuis naast de molen 
te huur zagen staan, was het snel besloten; 
halverwege Amsterdam en Utrecht, buiten 
de stad en aan het water. Perfect! Opa Kok 
is zo trots als een pauw: kleinzoon én achter-
kleinzoon Kok in Vreeland! 
Andries en Anke zijn heel gelukkig in 
Vreeland en voelen zich hier erg thuis. Met 
de buren van de Nigtevechtseweg hebben ze 
warm en goed contact. 
Thijs is op 23 april geboren. Van zijn moei-
lijke start met daarna een week ziekenhuis is 
niets meer te merken, Thijs is een hele blije 
en mollige baby! Ook de buren waren erg blij 
met Thijs’ thuiskomst en hebben hem ver-
welkomd met een ooievaar in de wieken van 
de molen. 
Thijs gaat vanaf september 3 dagen per week 
naar de crèche zodat beide ouders een dag per 
week thuis bij Thijs kunnen blijven en 4 da-
gen werken. Andries werkt in Den Haag bij 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
als politiek adviseur. 
Anke geniet ondertussen van haar verlof en 
voordat zij half september weer aan de slag 
gaat met haar baan als HR manager bij The 
Body Shop, gaat het kersverse gezin nog even 
genieten met familie op Ameland.           W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

Op kraamvisite bij Andries, Anke en Thijs

Sterren Buiten Teken- en Schilderdag
Op zaterdag 11 juni heeft - na het grote succes 
van vorig jaar - de tweede Buiten Teken- en 
Schilderdag plaatsgevonden.
Om tien uur kwam iedereen bij elkaar in het 
Dorpshuis. Dieuwer Elema verwelkomde de 
groep met koffie. Ze gaf uitleg over het pro-
gramma en vertelde hoe je met behulp van 
een kartonnen raampje een geschikt onder-
werp vindt en een eerste opzet maakt. 

Met een tas vol materi-
aal vertrokken de schil-
ders richting brug. Daar 
werden de veldezels 
uitgedeeld en gingen 
de groepen naar drie 
plekken in het dorp: 
de brug, de waterkant 
bij Greif en de muziek-
tent. Ondanks dat een 

deel van de groep nog geen schilderervaring 
had, ontstonden de prachtigste landschappen, 
mede dankzij de inspirerende inbreng van 
nog drie begeleiders: Liesbeth Romeijn, Ria 
Terra en Annemarie Houtzager.
In het Dorpshuis werd na afloop het werk 
bewonderd en nabesproken. Een deel van de 
werken wordt in de grote zaal van het dorps-
huis tot het najaar tentoongesteld. Iedereen 
was het er over eens: Volgend jaar weer!

Op kraamvisite bij Andries, Anke en Thijs
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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 

Na ruim 40 jaar in het onderwijs en 8 jaar als 
locatiedirecteur van CSV Ridderhof neemt 
meester Gert afscheid. En dat lieten zijn colle-
ga’s en de kinderen van school niet ongemerkt 
voorbij gaan. Vrijdag 1 juli werd meester Gert 

al vroeg thuis opgehaald door een aantal col-
lega’s die hem in een oude limousine naar 
school brachten. Bij de school hadden de kin-
deren zich opgesteld in een erehaag en daar 
onthaalden zij de directeur (met hoge hoed) 
enthousiast ‘Meester Gert, Meester Gert, 
Meester Gert’ scanderend.

Afscheid meester Gert

De Vreelandbode

Naast een liefhebber van wandelen en fietsen 
is Juliette Jonker ook een liefhebber van de 
Vechtstreek. Van beide passies heeft zij haar 
werk gemaakt. Hier haar top 3 voor leuke ui-
tjes die zij in opdracht van de gemeente en het 
Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi Vecht 
heeft ontwikkeld, in de buurt van Vreeland, te 
fiets en te voet. Leuk voor een actief dagje in de 
zomervakantie.

1 De Koningsroute
Een verrassende dag fietstocht is de Konings-
route, die langs alle 12 kernen van Stichtse 
Vecht voert. De route was een symbolisch ca-
deau van de kersverse gemeente Stichtse Vecht 
in 2012 aan -toen nog kroonprins- Willem 
Alexander, ter gelegenheid van zijn kroning. In 
iedere kern zijn stoppunten te vinden die iets 
met het Koningshuis te maken hebben. U zult 
versteld staan van  de grote variatie in land-
schap, natuurschoon, historische dorpjes en 
mooie plekken in onze eigen gemeente! Als u 
klikt op de ballonnetjes op de routekaart kunt 
u steeds informatieve teksten lezen, geïllus-
treerd met historisch en recent beeldmateriaal. 
Zie voor de route www.koningsroute.nl. Ook 
te downloaden op uw smartphone via de gra-
tis route app Zicht op de Vechtstreek. Dan is 
er onderweg geen internet meer nodig om alle 
teksten en foto’s te kunnen zien. 

2 Te voet door Weesp
Weesp is eigenlijk een onontdekt pareltje in 
de Vechtstreek. Bomvol monumenten, leuke 
straatjes, winkels en terrassen, struikelstenen, 

een fort en wandelingen langs de dicht begroei-
de bastions van dit voormalige vestingstadje. 
Download voor vertrek in de route app van 
VVV Gooi Vecht de audiotour door Weesp. 
(zoek in uw appstore op Gooi en Vecht tour 
app) Kies in Nigtevecht de korte route langs 
het Kanaal (fietspad is te bereiken via de Am-
bachtsheerensingel) of de langere route langs 
de Vecht en ontdek het mooie Weesp verder 
te voet. Zodra u langs iets bijzonders loopt gaat 
het piepje van de app en hoort u het verhaal 
van hetgeen u ziet. Dat varieert van een voor-
malige porseleinfabriek, kerken en beelden tot 
het gemeentehuis, bastions of bijzondere gevel-
stenen. Een verrassende manier om meer van 
het mooie Weesp te weten te komen. 

3 Streekproductenroute 
door de Gooi en Vechtstreek
Deze smaakvolle fietstocht langs streekproduc-
ten- en delicatessenwinkels door de schitte-
rende omgeving van het Gooi voert niet direct 
langs Vreeland, maar wie van hieruit naar ’s 
Graveland fietst, haakt hier aan op de prachtige 
route. Proef onderweg een biologische lunch 
in Land en Boschzigt of duik een van de vele 
delicatessenwinkels in Bussum in. De route is 
niet online te vinden, maar het routeboekje is te 
koop bij de nieuwe VVVpost in de Dagwinkel.

Top 3 zomertochtjes 



Tim Klaasse (42) interview ik op Brexit 
dag. In de ochtend voorspelt hij dat Groot-
Brittannië bij Europa blijft. Een dag later we-
ten we beter. De teleurstelling is groot. Een 
gesprek met een bevlogen en creatieve dorps-
genoot, die nog maar een jaar in Vreeland 
woont, maar nu al een flink netwerk van 
zielsverwanten heeft. 

Samen met zijn vriendin 
Leontine Biemans – leerkracht 
in Bussum - en hun 2 klein-
tjes Pom (2) en Willem(4) 
is Tim toevallig in Vreeland 
terecht gekomen. “Het was 
een foutje van Funda”, vertelt 
Tim lachend. “We hadden ei-
genlijk ons oog laten vallen 
op een huis in Castricum – ik 
hou van de zee en van zeilen 
- maar voerden nog één keer 
een zoekopdracht in. Het huis 
in Castricum was niet helemaal 
onze smaak. Per ongeluk – ik weet nog niet hoe 
dat is gebeurd – verscheen Vreeland op ons 
beeldscherm. Het huis beviel ons. Het leek ons 
een goed idee om ergens heen te gaan, waar 
we nog niemand kenden. Al was het maar om 
onze horizon te verbreden.”

Muzikale familie 
We duiken even in het verleden van Tim. 
Hij groeide op in Heiloo in een creatieve en 
muzikale familie. Zelf speelt Tim niet onver-
dienstelijk gitaar én hij componeert muziek. 
Na de middelbare school ging hij naar de 
Filmacademie in Amsterdam, om vervolgens 
ruim 20 jaar in de hoofdstad te blijven wonen. 
Tim:  “Via mijn opleiding leerde ik naast film-
makers ook muzikanten en acteurs kennen. 
Met het gevolg dat ik na mijn opleiding niet al-
leen werkte aan TV-drama en documentaires, 
maar ook veel muziek kon gaan maken. Samen 
met vrienden produceerden we muziek voor 
televisie of begeleidden we live voorstellingen 
in het theater.”

Deadlines en inspiratie
Tim houdt ook van scenario schrijven. Geef 
hem een deadline en het komt helemaal goed. 
Inspiratie is er altijd. Op de vraag waar we hem 
wellicht van kennen zegt hij: “Misschien van 
Sila de Slagersdochter, een kinderfilm die ik 
onlangs maakte voor de KRO. Ik heb enorm 
veel verschillende dingen gedaan. Van scena-
rioschrijver, tot cameraman en regisseur. En 
natuurlijk muziek maken. Soms geef ik ook le-
zingen voor Eye te Amsterdam. Bijvoorbeeld 
aan bibliotheken over literatuurverfilmingen 
of aan jongeren over mediawijsheid.”

Van films naar commercials
Toen Tim en Leontine kinderen kregen – 
beiden zijn in Amsterdam geboren – brak er 
een nieuw tijdperk aan. Tim wilde zijn zin-
nen verzetten. “Als je je eigen films wilt ma-
ken ben je altijd afhankelijk van financiering. 
Het Filmfonds moet je project ondersteunen 
en één van de omroepen moet interesse heb-

ben. Het kan dan voorkomen dat je een tijdje 
zonder werk zit, of dat je opeens twee klussen 
tegelijk hebt. Ik ging dus op zoek naar een sta-
biele manier van geld verdienen. Bovendien 
was het toen de kinderen heel klein waren 
moeilijk om tijd vrij te maken om scenario’s te 
schrijven. Ik ben toen samen met een partner 
Krevicy gestart. We maken films en commer-
cials voor maatschappelijke zaken, zoals bij-
voorbeeld het Oranjefonds, Wereldwaterdag 
of De Bascule jeugdpsychiatrie. Ons bedrijf zit 
behoorlijk in de lift. We zijn momenteel bezig 
met een film waarin we aandacht vragen voor 
meervoudig gehandicapten. Ons doel is vaak 
draagvlak creëren, de maatschappelijke be-
trokkenheid vergroten. We willen dat het ver-
stand en de menselijkheid in de wereld over-
wint. Vanmorgen stond half Nederland onder 
water. Dat geeft al aan hoe snel het klimaat 
verandert. Wij vinden dat er dingen moeten 
veranderen. Er is maatschappelijk tegenwicht 
nodig. Een tegengeluid. Dat proberen we met 
Krevicy op te pakken.”

Inmiddels merkt Tim dat er weer wat meer tijd 
is om achter de schrijftafel te gaan zitten. De 
kans is groot dat hij op den duur weer auto-
noom werk gaat produceren. De familie heeft 
haar draai in Vreeland gevonden. Leontine 
zit in de medezeggenschapsraad van CSV 
Ridderhof en heeft daardoor veel Vreelanders 
leren kennen. Tim tot slot: `Het leuke is dat 
hier heel veel gelijkgestemde mensen wonen 
met wie we een klik hebben. En weet je….
Amsterdam is vlakbij.”

Tim geeft het stokje aan Carl Johan de Zwart.

door Connie Lohuis

Tim Klaasse

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 
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“Het was een foutje van Funda”

Gezond op vakantie en terug!

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl



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
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Na vijfentwintig jaar in Vreeland gewoond te 
hebben vertrekt Henk Kieviet. Hij ontvangt 
mij in zijn huis aan de Nigtevechtseweg bloot-
voets. De woonkamer straalt met zijn roodtin-
ten een serene rust en warmte uit. Dat hoort 
bij zijn way of live. Na een burn-out kwam hij 
tot de conclusie dat het leven te vlak en te ge-
controleerd voor hem was. Ook al kon hij veel 
creativiteit kwijt in zijn vak als interieuront-
werper, het roer moest om. Daarom begon hij 
in 2000 naast zijn baan een vierjarige shiatsu 
opleiding: een grote verandering in zijn leven, 
van het denken naar het gevoel. Hij werd shi-
atsu therapeut en begon met yoga. Een volledi-
ge focus om zichzelf beter te voelen maar ook 
anderen te kunnen helpen met zijn manuele 
therapie van massage en acupressuur. 

Henk heeft mooie maar ook droevige jaren in 
Vreeland achter zich liggen. In 2012 moest hij 
afscheid nemen van zijn vrouw Hennie. Na 
veertig jaar samen te zijn geweest overleed ze 
door een ernstige ziekte. Henk heeft haar tot 
het laatst verzorgd. De buurt is hem daarbij tot 
grote steun geweest. Hij heeft veel betrokken-
heid gevoeld.

Zijn nieuwe vrouw Geertje ontmoette hij 
twee jaar geleden. Bij toeval bij een kapster in 
Utrecht waar hij al dertig jaar kwam en Geertje 
ook zonder dat ze elkaar ooit gezien hadden. 
Zoals Henk het vertelt was het meteen een 
soort liefde op het eerste gezicht van beide 
kanten. Een nieuw leven dat ze voorzichtig 
aftastend samen oppakten. “We hebben geke-

ken naar onze dromen. Naar wat we het liefste 
zouden willen en daar kwam wonderlijk ge-
noeg uit dat we allebei het liefst in een huisje 
in het bos wilden wonen, een mooie open plek 
in het bos.”

Geertje is net klaar met haar opleiding tot yo-
gadocent en samen geven ze yogalessen waar-
bij Henk ook zijn shiatsu ondersteuning toe-
past. Nu nog in hun woonkamer in Vreeland 
waar een paar keer per week de meubels aan 
de kant worden geschoven. Het huis aan de 
Nigtevechtseweg is verkocht, nu het huisje in 
het bos nog. “Dat huisje komt wel naar ons toe. 
Waar het precies ligt weten we nog niet maar 
wel ergens in de buurt van Nijmegen.” Ze heb-
ben nog even de tijd want pas half november 
trekt het nieuwe gezin met twee jonge kinde-
ren in het huis. Henk ziet de toekomst met 
Geertje zonnig tegemoet. Hij richt zich als een 
zonnebloem naar het licht, naar zijn droom. 
 R.B. 

Ik vertrek

In de Vreelandbode van mei stond een arti-
kel over het initiatief van Yolan Veendorp om 
mensen met elkaar in contact te brengen die 
iets leuks willen doen maar hier (nog) niet de 
juiste persoon voor hebben gevonden. Samen 
wandelen, naar een museum gaan, kleine 

hand- en spandiensten verrichten etc. Haar 
aanbod blijft gewoon geldig, dus bent u alleen 
en vindt u het leuk af en toe iets samen te doen? 
Bel de contactpersoon Yolan: 06-1085 4796 of 
mail yolanssluisje@icloudcom.

Samen dingen doen... juist in de zomer!

Op vrijdag 15 juli 2016 verzorgt De 
Nederlanden geen culinaire versnaperin-
gen aan tafel maar steken zij op het terras de 
BBQ aan. Informeel genieten dus! Wilco en 
Caroline serveren een 1/2 kreeft, plate service 
en een sappige rib eye, beide à € 17,50. Maar 
ook is er een Gin & Tonic bar, een oester-
bar en veel meer lekkers. Ook kun je in de 
Aquabubble op de Vecht, gek en hip! Voor 
de kids is er een poffertjeskraam, kun je een 
suikerspin halen en is er een lekker toetje.

Het gaat op de Koningsdag-manier, dus: op = 
op. Reserveren is gewenst in verband met de 
inkopen: 0294-23 23 26 of
info@nederlanden.nl.

Zomer BBQ bij De Nederlanden

Voor de KWF-afdeling Stichtse Vecht zoeken 
we nog nieuwe collectanten in Vreeland. Met 
slechts 3 uurtjes van je tijd breng je de dag 
dat we kanker verslaan dichterbij. Collecteer 
dus mee in jouw eigen buurt tijdens de KWF-
collecteweek van 5 t/m 10 september. Elke 
euro die de collectanten ophalen, draagt bij 
aan de missie van KWF: minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit van leven 

voor kankerpatiënten. De collecteweek is dus 
van levensbelang. Om zoveel mogelijk huis-
houdens te kunnen bereiken, zijn we op zoek 
naar nieuwe collectanten in Vreeland. 

Collecteer mee! 
Meld je aan via kwf.nl/collecte of bij 
Marijke Hulsman, te bereiken via emailadres 
marijke.hulsman@hotmail.com.  

KWF collectanten gezocht



Vroeger en Nu: Vreeland 100 jaar geledenIedere 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
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Deze 100ste Vreelandbode betekent ook dat 
er 100 keer een Vroeger & Nu rubriek is ver-
schenen. 100 keer een situatie in Vreeland in 
vroeger jaren vergeleken met de situatie nu. 
De ene keer met grote verschillen, een andere 
keer was er weinig veranderd. Het ontstaan 
van een gebouw of een situatie, het proces van 
verandering of het unieke van een plek, dat 
is wat ik u als lezer al 100 keer wil meegeven. 
Deze maand eens iets heel anders: ik laat u fo-
to’s zien van gebouwen of gebeurtenissen van 
precies 100 jaar geleden. Uit 1916 dus. Kijk en 
vergelijk ze zelf ‘in het veld’ met de situaties 
vandaag de dag.                              J.J.

Nederland - en dus ook Vreeland - bevond zich in 
1916 in de Mobilisatieperiode: in België en Noord 
Frankrijk woedde de Eerste Wereldoorlog, Neder-
land was hierin neutraal gebleven maar was wel in 
staat van paraatheid gebracht om de neutraliteit 
te verdedigen. Overal werden militairen ingekwar-
tierd, ook in Vreeland. Hier zien we een zeldzame 
foto uit 1916, met militairen op het Jubileumlaan-
tje. (coll. Zanting)

Een prachtige foto met zicht op Slotzicht en de 
voormalige koetsierswoning van Slotzicht met 
aangebouwde koepelkamer. Op de voorgrond het 
‘eilandje van Blydenstein’, het enige natuurlijk ei-
landje in de Vecht. Dit beeld is nauwelijks veran-
derd in vergelijking met vandaag de dag. 

In 1916 was de Lindengracht nog niet bestraat en 
zaten er nog geen glas-in-loodramen in de Grote 
Kerk. Die zijn pas begin jaren 1960 geplaatst. Om 
het grasveld - de voormalige begraafplaats - stond 
nog een hek en tegen de torenspits was een afdakje 
geplaatst. Waarom is mij niet duidelijk, het lijkt 
haast wel of de kerkklok hieronder hangt. Er ligt een 
grote stapel boomstammen op de grond, vermoede-
lijk zijn de bomen hier gekapt  voor het aanleggen 
van versterkingen. Onze regio lag immers midden 
in de Hollandse Waterlinie en kon dus geïnundeerd 
worden. “We zitten hier volop in de inkwartiering. 
Wij hebben er vier (militairen) en overal worden 

versterkingen aangelegd en boomen gekapt.(…)” 
weten we uit een brief van de Loenense Evert Fluijt 
aan zijn neef uit deze periode. (coll. Lisman)

In deze advertentie uit 1916 lezen we verschillende 
zaken die er allang niet meer zijn, dat maakt hem 
zo interessant. Op 16 september van dat jaar werd 
een fabrieksterrein aan het Merwedekanaal ter vei-
ling aangeboden. Pas in 1952 is dit kanaal - nadat 
het kanaal werd doorgetrokken naar Tiel- het Am-
sterdam- Rijnkanaal gaan heten. Het terrein werd 
aangeboden door de boerenhofsteden Welgelegen 
en Stilgenoegen. De boerenhofstede Welgelegen is 
de boerderij die oude Vreelanders nog wel kennen 
als de boerderij van Vendrig, gelegen aan de Vecht, 
aan het einde van het weggetje langs een oude Mo-
lenvliet, waar nu woonboten langs liggen. Hofstede 
Stilgenoegen is mij helaas net bekend. Iemand sug-
gesties? 
Het terrein lag aan het Kanaal en de Spoorlaan, 
tegenover het station Loenen-Vreeland. Het station 
lag aan de overzijde van het kanaal en is in 1953 
gesloopt. 

Slotzicht diende tijdens de mobilisatieperiode als 
rusthuis voor militairen. Hier zien we deze militai-
ren voor het huis rond 1916. 

Een verstilde blik op Vreeland in 1916. Veel is er 
niet veranderd… Het jaagpad was toen nog wel vrij 
van begroeiing, zoals het hoorde bij een jaagpad, 
omdat het touw waarmee het paard de boot voort-
trok niet gehinderd mocht worden door struiken of 
takken. (coll. Cruysheer)

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980



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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Boekbespreking door Marlies Cordia

R.A. Basart: ‘De verzoening’
Net verschenen, een boek dat onze omgeving 
als speeltoneel heeft. Kortenhoef, Breukelen, 
‘s Graveland, Hilversum, ergens aan de Vecht 
en het Van der Valk restaurant bij Breukelen. 
Het is een oergeestig boek, waarbij je op ie-
dere bladzijde in geproest uitbarst door rare 
onverwachte opmerkingen.  Waar gaat het ei-
genlijk over, haast niet te reproduceren, maar 
ik probeer het toch. Ini Pardijs, geneesheer 
uit de alternatieve hoek, vroeger werkzaam in 
het onderwijs, wordt verliefd op een Aziatisch 
ogende postbode omdat deze in de verte op 
zijn zoon lijkt. Zelf is Ini Pardijs al niet meer 
met de moeder getrouwd, maar is nu met 
vroegere collega Juul, biologielerares, en sinds 
dertig jaar heeft hij ieder contact met zijn zoon 
verloren. Die zoon heeft iets met ene Sumi, la-
ter met Elisee, met wie hij trouwt. De eerste 
ontmoeting met Elisee’s ouders verloopt on-
gemakkelijk, met stiltes waarbij je alleen nog 
‘het tikken van een vlieg’ tegen een lampenkap 
hoort en ‘het gebonk van een klok, loom en 
log als een walvishart’. Later wordt de zoon 
bordenwasser in Italië, sterft Elisee en trouwt 
hij met de dochter van de baas van het hotel. 
Daarnaast krijgen we het wel en wee op het 
Heilig Hart College, een scholengemeenschap 
in Kortenhoef, waar rector Koridon een nieuw 
lesmodel probeert in te voeren: “Leren met je 
hart” onder leiding van een consultant Marian 
Hahn, man, die alle innovatieclichés moeite-
loos uit de mouw schudt. Overigens is er meer 

wee dan wel, want 
het hele docenten-
corps is natuurlijk 
tegen en de leerlin-
gen willen ouder-
wets onderwijs.  
Wie het verhaal nu 
niet snapt is in goed 
gezelschap, ik denk 
dat niemand het, 
ook na lezing, hele-
maal begrijpt. Maar 
ik ben helemaal weerloos tegen beschrijvingen 
als: “Bob Tak, een naam als twee snelle stom-
pen in de maagstreek – gemoedelijk, amicaal, 
maar daarom niet minder pijnlijk.”. En je 
krijgt ook en passant goede eettips van Basart, 
zo blijkt in het winkelcentrum in Kerkelanden 
de koffiecorner Siësta “de moeder aller sausij-
zenbroodjes” te serveren. En Hotel Waanders 
in Staphorst heeft de beste gehaktbal, een lek-
kernij ‘die je niet snijdt maar zachtjes met een 
vork bewerkt tot zij zich dampend geeft in heel 
haar rulle majesteit’. Er komt nog een Indiaan 
in voor, een commissaris die een schriftje bij-
houdt waar “GEHEIM” op staat en dan heb ik 
nog niet  een fractie van alle onduidelijke maar 
wel zo leuke personages opgenoemd. Er wacht 
ons nog een lange zomer, ik zou als lezer van 
de Vreelandbode snel dit boek te pakken zien 
te krijgen om weer eens een code oranje met 
onweer en hagel mee stuk te slaan!

De Vreelandbode

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

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

De vakantie periode komt eraan. Een tijd 
waarin menigeen, ‘s avonds laat, op een heer-
lijk donkere plek ergens in het zuiden, of mis-
schien ook in het noorden, naar de hemel 
kijkt en denkt: Hee, ik kan de Melkweg zien.
Wanneer je weet waar je moet kijken - de 
Melkweg lijkt door het sterrenbeeld Cassio-
peia te lopen dat als een grote W uitziet - dan 
lukt je dat ook in Vreeland. Maar zonder alle 
lichtvervuiling om ons heen, wordt die blik 
heel wat indrukwekkender. Wat zie je dan? 
Onze zon draait met zo’n 200 miljard andere 
sterren om het centrum van ons Melkwegstel-
sel. Die ziet eruit als een heel grote schijf met 
een diameter van zo’n 100-duizend lichtjaar 
en een dikte van rond de 3000 lichtjaar. Om-
dat we ons zelf ook in de schijf bevinden, is 
het moeilijk om een beeld van het hele Melk-
wegstelsel te krijgen; we kunnen er niet van 
boven af naar kijken. Daar komt nog eens 
bij, dat afhankelijk van de plek waar je je op 

Aarde bevindt, je andere delen van de Melk-
weg ziet. Vanuit Vreeland kijken we vooral 
naar buiten, weg van het centrum, terwijl je 
verder naar het zuiden steeds meer kijk krijgt 
op de kern van ons Melkwegstelsel. Daar is de 
dichtheid van sterren vele malen groter - zo’n 
50 miljard sterren en een groot massief zwart 
gat bevinden zich daar - en de Melkweg ziet 
er dan heel indrukwekkend uit. De beste blik 
heb je vanuit het zuidelijk halfrond. Ons zon-
nestelsel bevindt zich op ruim 25000 lichtjaar 
van de kern en draait eens in de 226 miljoen 
jaar een volledig rondje. Dat klinkt langzaam, 
maar de snelheid die we hebben om dat voor 
elkaar te krijgen, bedraagt 220 km/s. Dus in 
de tijd dat u deze zin leest, heeft u alweer 220 
kilometer afgelegd. Lig je over een paar weken 
in een ligstoel te genieten van de ‘Hemel bo-
ven je vakantieplek’, lekker tot rust te komen, 
dan moet je daar maar misschien niet al te veel 
aan denken. Een fijne vakantie gewenst.   H.L.

Hemel boven Vreeland

Precies 100 jaar geleden waren er tijdens de 
Mobilisatieperiode veel militairen in Vreeland ge-
huisvest. Verschillende gebouwen werden gevor-
derd om de heren een slaap- en verblijfplek te geven. 
Zo ook graanpakhuis de Bol in de Klapstraat. Hier 
zien we een groep marinemannen voor hun tijde-
lijke huisvesting (coll. J.Veenman) 

Nog meer Vreeland 
100 jaar geleden



Afgelopen woensdag opende wethouder Pieter 
de Groene het VVVpunt in de Dagwinkel. U 
kunt hier nu VVV bonnen en diverse route-
boekjes kopen en extra informatie vragen. Een 

mooie aanvulling op het brede assortiment 
van onze buurtsuper en een welkom extra aan-
bod voor toeristen én inwoners. 

 

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 18 juni trouwden de Vreelandse Carole 
Huntjens met Peter Rikkenberg. Niet ‘zomaar’ 
in Vreeland of in Stichtse Vecht, maar in het 
zonovergoten Alhaurin el Grande, een plaatsje 
boven Malaga. Na elkaar 9 jaar geleden in De 
Nederlanden ontmoet te hebben was het fees-
telijke moment daar: klein en intiem, alleen 

met de kinderen Fauve en Cédric, naaste fa-
milie en vrienden. Buurman Edmond Pasman 
voltrok het burgerlijk huwelijk. Buurtgenoten 
Olaf Morel en Bob van Gils vonden dat het 
paar in het katholieke Spanje niet wegkwam 
met alleen een burgerlijk huwelijk en hebben 
Carole en Peter hierna nog ‘ingezegend’.

16 juli 2016 De Vreelandbode

Vreelands huwelijk in Spanje

www.vreelandbode.nl

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

En dat is...100!
Op zoek naar Vreeland en een link naar het 
getal 100… Dat was nog niet zo makkelijk. Er 
woont geen 100-jarige hier, er staat geen huis 
te koop van 100.000 euro, er woont vast wel 
iemand van 100 kilo, maar ja, dat weten wij 
dan weer niet en zo voorts. Gelukkig is er wel 
één huis met het huisnummer 100. En wel 
aan de Nigtevechtseweg. Ton van Huisstede 
woont al ruim 30 jaar op deze woonboot, ge-
legen aan een voormalige molenvliet die op de 
Vecht uitkomt. “Vroeger hadden alle woonbo-
ten hier het nummer: ‘tegenover 34a’. Zo’n 25 
jaar geleden is er een omnummering geweest 
en hebben alle woonboten een eigen nummer 
gekregen”, aldus Van Huisstede. Vandaar zijn 
nummer 100 en dus deze speciale vermelding 
in deze 100-editie van de Vreelandbode. 

VVV punt in Dagwinkel


