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Een extra dikke Vreelandbode deze maand, was er is zoveel te 
melden! Zeer passend heeft het kersverse Oranje Comité geko-
zen voor het thema ‘Vreeland Waterland’. Water is immers een 
geliefd onderwerp van Willem Alexander die dit jaar zijn 50e 
verjaardag viert. We gaan er weer een mooi feest van maken in 
Vreeland! Ook op andere dagen is er de komende tijd veel te 
doen, zoals deelnemen aan kookworkshops of het bezoeken van 
een bijzondere kledingverkoop. Laat u inspireren door de vaste 
rubrieken ‘Hemel boven Vreeland’ en ‘Boekbespreking’, lees in 
‘Hart en Ziel’ over Bert Schwitters en in ‘Ik vertrek’ waarom Ca-
thinca Cortlever ons dorp gaat verlaten. Het ‘Favoriete Rondje’ 
van de enthousiaste Sim van der Spoel nodigt uit dit binnenkort 
eens na te rijden. Verder aandacht voor Arie die al 25 jaar mo-
lenaar is en wij blikken ook even terug op het stemgedrag van 
Vreelanders en de tijdelijke sluiting van de N201. 
Kortom, veel leesplezier

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Donderdag 27 april a.s. wordt 
onze Willem Alexander 50 
jaar en barst in Vreeland weer 
een geweldig Koningsdagfeest 
los voor jong en oud! Dit jaar 
nemen we afscheid van onze 
trouwe OC- leden Marjan, 
Martin, Michael en onze voor-
zitter Olaf. Zij hebben heel 
wat jaartjes een superbijdrage 
geleverd aan Koningsdag in 
Vreeland. Ontzettend bedankt 
jullie samen! 
Het volledige programma is 
in deze editie opgenomen en 
ook dit jaar wordt, in de week van Pasen, de 
unieke Oranje flyer huis-aan-huis gebracht 
door de leden van het Oranjecomité. Uw 
gulle giften worden goed besteed! Kom genie-
ten, na de trommels van de Herauten en de 
Vreelandse lawaaiparade, van een overheer-
lijk Bourgondisch ontbijt, mogelijk gemaakt 
door enthousiaste lokale ondernemers. Trek 
je Oranje kleding aan en vergeet je duikbril en 
flippers niet. Daarna kan iedereen door naar 
de Oranje Vrijmarkt in de Breedstraat. In de 
middag staan uiteraard de Kinderspelen en 
het Waterspektakel centraal.  In de feesttent 
is er een optreden van de knallende rock co-
verband Chapter-11  met een eigen Vreelands 
tintje. Terwijl Vreeland borrelt is er voor de 
allerkleinsten een knutseltafel. Na het officiële 
programma gaat het feest nog tot in de late 
uurtjes door in Lokaal Zuid. Het Oranjeco-
mité wenst iedereen een geweldige dag toe. 

Oproep: Kinderspelen 
vrijwilligers, Waterspektakel 

De Kinderspelen kunnen niet draaien zonder 
jullie hulp! Een shift duurt slechts 45 minu-
ten. Namens alle Vreelandse kinderen, enorm 
bedankt! Kom je ook lopen over wiebelende 
vlotten op de Vecht, meld je aan, op Konings-
dag zelf, bij 1 van de Oranjecomité leden bij de 
Vecht voor De Nederlanden. 

Aanmelden voor het helpen bij de Kinderspe-
len kan via een mailtje naar oranjecomitevree-
land@gmail.com, bij een van de leden van het 
Oranjecomité of via de website 
www.koningsdagvreeland.nl.

Koningsdag 2017: Vreeland - Waterland

Het Dorpshuis was goed gevuld tijdens de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
Dorpsraad op 13 april j.l. Na unanieme goed-
keuring van de notulen van 31-3-2016 werden 
de highlights van de afgelopen 
maanden besproken: 
Voor de groene kast met elek-
tra van de Van Leerbrug, aan de 
kant van de Breedstraat, zoekt 
de gemeente een andere oplos-
sing. Over de inrichting van het 
Sperwerveld is nog geen definitieve beslissing 
genomen. In het verkeersplan van de gemeen-
te is het reguleren van de in- en uitgang van 
vrachtwagens naar Greif genoemd; er is nog 
geen concrete aanpak bekend. Op de website 

van de dorpsraad www.dorpsraadvreeland.
nl (onder documenten) staat het verslag en 
de voortgang van de schouw. Er is toegezegd 
dat er keien worden gelegd in de bocht van 
de Raadhuislaan, om verdere beschadiging 
van het plantsoen te voorkomen. De N201 

is duidelijk stiller geworden na 
de vernieuwing van het asfalt. Er 
zijn camera’s aangevraagd door 
de provincie ter handhaving van 
snelheid en door rood rijden, 
echter de verwachting is dat dit 
nog wel enige tijd zal duren. Een 

concept van het nieuwe Dorpsplan is naar ver-
wachting in het najaar klaar en zal tijdens de 
thema-avond besproken worden. 

Lees verder op pagina 16

ALV Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

V.l.n.r.: Bertil, Carole, Sven, Gesina, 
Linda en Bart. Jeroen Nico en 
Reinoud ontbreken op de foto.
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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 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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 a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
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.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
21 april STERREN-lezing Nico de Jong,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
21/28 april Kledingverkoop voor KiKa, 
 Slotzigt, 14.00-18.00 uur
27 april Koningsdag
4 mei Dodenherdenking, 19.00 uur
6 mei Rondleiding atelier W.G. van de   
 Hulst via Cursusproject, 14.00 uur
7 mei Rondleiding Vreedenhorst via  
 Cursusproject, 12.30 of 15.30 uur
12 /19 mei Kledingverkoop voor KiKa, 
 Slotzigt, 14.00-18.00 uur
13 mei Kookworkshop, 
 boerderij Landzicht, 9.30 uur
13 mei Plantenmarkt, Grote Kerk, 9.00 uur
18 mei STERREN-vaartocht op de 
 Exempel, 10.00 uur
20-21 mei Kunstronde Vecht&Plassen
24 mei STERREN-vaartocht op de  
 Vrouwe Cornelia, 14.00 uur
27 mei  Eat & Meet
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23 apr  ds Plaisier 10 uur   
30 apr  ds Tacken 10 uur   
7 mei   mevr Aarsen 10 uur   
14 mei  ds van Gilst 10 uur  
21 mei  ds van Gilst 10 uur  
25 mei  ds Tacken 10 uur

Kerkdiensten

Gevonden vrijdag 31-3 Spoorlaan, een 
trouwring met inscriptie uit 1952. Inlichtin-
gen: acmkootje@gmail.com.

Het is weer tijd om te zaaien en te planten. 
Er zijn nog een paar mooie stukken moes-
tuin van 70 m2 beschikbaar, zowel op de 
Singel als bij de Spoorlaan. Interesse? Mail 
naar: annetheslenfeld1955@gmail.com.
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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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Vrijdag 24 maart jl. was weer de jaarlijkse op-
schoondag voor kinderen van groep 5 t/m 8 
samen met hun leerkrachten en twee ouders. 
Na de uitleg en de noodzaak van de lande-
lijke opschoondagen gingen de kinderen vol 
enthousiasme op pad. Na een uur hadden ze 
bijna twee containers met afval verzameld.

Zaterdag was het de beurt aan de volwassenen. 
Aanwezig waren de trouwe schoonmakers 
Peter Nagtegaal, Eva Sasbach, Evelyn Bosch, 
Wieke van der Linden, Hans Bots en Irmgard 
Michielsen. Reinko Abels die ook ieder jaar 
aanwezig is, was deze keer helaas verhinderd. 
Wethouder Pieter de Groene prikt ook ieder 
jaar een uurtje mee. De Kleizuwe, Bergseweg, 
Kneuterdijk, Boerenlaantje, Jubileumlaantje 
rondom Sperwerveld, Raadhuislaan van tun-
nel tot de Nederlanden stonden op het pro-
gramma. Aan ieder werd een blaadje uitge-
reikt met het gebied van aandacht.
Wat viel op? Er was over het algemeen minder 

afval, het meeste afval lag op de Bergseweg in 
het riet langs de Vecht en dan vooral plastic. 
Landbouwplastic, plastic bakjes, flesjes, dop-
jes, potjes en deksels. Maar ook bijzondere 
vondsten zoals doorweekte kussens, twee oude 
toilettasjes met toebehoren, kerstversiering 
en een oude rugzak. Soms waren de armen te 
kort. Naast halflege prullenbakken is ook af-
val te vinden… en peuken… Na afloop bood 
Mirjam van Heuven van het Pannenkoeken-
huis ons een rondje aan. Daarna dronken we 
nog een drankje van de Dorpsraad. Blij dat het 
zwerfvuil in Vreeland vermindert. Moe en vol-
daan gingen de harde werkers naar huis.

Vreeland is weer een beetje schoner

Wegens succes herhaald: Eat & Meet! Ge-
nieten van een 3-gangen diner, maar iedere 
gang in een ander huis in Vreeland.

Wanneer? Zaterdag 27 mei 2017.
Nieuwkomer in Vreeland? Of bent u een 
echte oer-Vreelander? Leuk om dorpsgeno-
ten te leren kennen, nieuwe of bekende ge-
zichten te treffen en bovenal te genieten van 
een gezellige avond! 
Het werkt als volgt: inschrijven gaat per kop-
pel. Ieder koppel is verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en serveren van 1 gang voor 6 
personen, tijdens die gang ontvangen jullie 2 
andere koppels in je huis. De andere 2 gan-
gen gaan jullie op bezoek bij dorpsgenoten. 
Iedere gang duurt 1 uur, waarna de koppels 
rouleren, dus bij iedere gang heb je andere 
tafelgenoten. Na het gerecht verzamelen we 
op 1 locatie voor de afsluiter. 
Vooraf horen jullie welke gang jullie te berei-
den hebben (voor-, hoofd- of nagerecht). Let 
op: het is geen haute cuisine, maar gewoon 

een lekkere maaltijd, niet te moeilijk en wat 
vooraf al klaar staat en op het laatste moment 
alleen nog afgemaakt of opgewarmd hoeft te 
worden. Op de avond zelf worden de enve-
loppen uitgedeeld en krijgt ieder koppel te 
weten bij wie ze voor de volgende gang ver-
wacht worden.  Er kan eventueel ook indivi-
dueel ingeschreven worden, die we kunnen 
samenvoegen tot “Eat & Meet koppels”. 
Datum: zaterdag 27 mei 2017  Tijdstip: 17.00 
uur tot ongeveer 21.30 uur  Kosten: € 10,00 
per koppel, kosten € 5,- per persoon.
Aanmelden: uiterlijk 18 mei 2017 
Bij aanmelding aangeven:
-  Naam, adres, telefoonnummer waarop be-

reikbaar, E-mail 
- Voorkeur voor te bereiden gang
- Dieetwensen: concreet opgeven 
Voor aanmelding, vragen en informatie: eat.
and.meet@live.nl Nely, T 06-53143698 & 
Yolan, T 06-10854796 

Met hartelijke groeten,
Nely Hos & Yolan Veendorp

Eat & Meet

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Julius en Mik
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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

 
 

Bijzondere kledingverkoop voor KiKa

Opkomst in Vreeland bij verkiezingen bo-
ven landelijk gemiddelde

We blikken even terug op de verkiezingen. 
Op 15 maart trokken wij - Vreelanders – bij-
na massaal naar het Dorpshuis. De opkomst 
in ons dorp was namelijk 87,9 procent. In to-
taal brachten 1214 Vreelanders hun stem uit. 
Eén bewoner stemde blanco en twee formu-
lieren waren ongeldig ingevuld. De opkomst 
in Vreeland lag hoger dan het landelijk ge-
middelde met een percentage van 80,8! Met 
ons politiek bewustzijn zit het dus wel goed. 

Eenmaal in het stemhokje was de keus bijna 
niet te overzien. Goed dat we voor die tijd 
waren platgegooid met informatie, debat-
ten, interviews, Jinek en Pauw, RTL Late 
Night, noem maar op. En net als de rest van 
Nederland besloten ook wij - al dan niet naar 
aanleiding van de Turkse demonstratie in 
Rotterdam – dat de VVD het nog maar een 
keertje moet proberen. Deze partij kreeg 438 
stemmen. Op afstand gevolgd door D66 en 
het CDA met respectievelijk 203 en 166 stem-
men. De PVV (65) kreeg 4 stemmen meer 
dan de PvdA (61). 

Jesse Klaver
Ook Klaver heeft een flink aantal Vreelanders 
kunnen overtuigen. Op GroenLinks stemden 
88 bewoners. Deze partij staat dus op num-
mer 4 in ons dorp. Marianne Thieme van de 
Partij voor de Dieren scoorde met 51 stem-

men heel goed. Opmerkelijk is ook het aantal 
stemmen (26) voor Thierry Baudet. En 56 
van de Vreelandse 50-plussers stemde op de 
gelijknamige partij van Henk Krol. 

Churandy Martina 
Natuurlijk is er in Vreeland ook belangstel-
ling voor de partijen met een religieus tintje. 
Het CDA noemden we al. Verder kreeg de 
ChristenUnie 18 stemmen en was de SGP 
goed voor 18 stemmen. En zelfs de aanste-
kelijk vrolijke en lieve Florens van der Spek 
van Jezus Leeft – de Churandy Martina van 
de politiek – kreeg 1 stem. Net als de partij 
DENK, die ook goed was voor 1 stem. Ook 
Sylvana Simons met Artikel 1, kreeg 1 stem. 
Jan Roos met VNL kreeg 3 stemmen, De 
Ondernemerspartij wist 1 Vreelander over te 
halen om te stemmen en Jacques Monasch – 
ooit van de PvdA- kreeg slechts 1 stem. 

Nu maar afwachten wie uiteindelijk in het ka-
binet komen te zitten. Bij het ter perse gaan 
van deze editie van De Vreelandbode was dit 
nog niet bekend. 

In april en mei vindt een bijzondere kleding-
verkoop plaats op de buitenplaats Slotzigt aan 
de Boslaan. ‘Het klerenwinkeltje van Fien’ 
heeft Hans Swelheim het gedoopt, de ver-
koop van de kleren van zijn nu tien maanden 
geleden overleden vrouw Delphine. Haar 
voormalige praktijkruimte staat nu vol met 
kledingrekken met honderden jurken, jas-
jes, broeken en vesten. Van prachtige Pauw-
blazers, designer Puck&Hansjasjes en stoere 
spijkerjacks tot lange wollen vesten en rag-
fijne zomerjurkjes. En alles wat daar tussen 
zit op kledinggebied, origineel en vrouwelijk, 
in hoofdzakelijk zwart, grijs en natureltinten. 
Voor iedereen met maat 36-38 een kleding-
mekka. Ook haar collectie schoenen en laar-
zen (maat 36,5/37), jassen, sjaals en riemen 
worden verkocht. De prijzen variëren van € 
20,- voor broeken en rokken tot € 40,- of € 
60,- voor een jurk of blazer. Voor een paar 
bijzondere kledingsstukken en jassen gelden 
speciale prijzen. De gehele opbrengst is be-
stemd voor KiKa, de stichting die strijdt te-
gen kinderkanker. Een eerdere verkoopronde 

voor familie en vrienden bracht op deze ma-
nier al € 6000,- op voor KiKa. “Het is wel een 
beetje dubbel” vertelt Hans. “Men moest even 
een drempel over om Fiens kleren te passen 
en te kopen, maar uiteindelijk was iedereen 
blij en ik ben blij dat deze prachtige kleding 
een goede bestemming krijgt en dat een goed 
doel gesteund wordt. Fien zou het heel leuk 
hebben gevonden als mensen met liefde iets 
uitzoeken.” 
Geïnteresseerden zijn op de volgende vrijda-
gen welkom van 14.00-18.00 uur*:
21 april, 28 april, 12 mei en 19 mei.

*Ingang aan de achterzijde van het huis. 
Telefoon 0294 234184. 

Hoe stemde uw buurman?

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 aanschaffen om zo uw tuin, 
balkon of uw voordeur een kleurrijk accent te 

geven. Ook dit jaar hebben we weer een uitge-
breide collectie biologisch gekweekte groente-
plantjes. 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. 
Tot zaterdag 13 mei!

Plantenmarkt zaterdag 13 mei 2017               
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OESTERS TO GO
Het vaarseizoen is weer begonnen en dus zijn er weer 

Oesters to GO!
1/2 mandje, 12 oesters 25.- / 1/1 mandje, 25 oesters 50,-

Inclusief doek en oestermes
Wilco doet er eentje voor en daarna kun je zelf aan boord 

kakelverse oesters openen!

WIJN TO GO
Koelkast leeg of wijn niet koud? Voor aan boord

hebben wij witte wijn, rosé, cava en champagne klaarstaan.
inclusief coolerbag van de Nederlanden.

Wijn vanaf 17.50 per fles.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Tijdens de tiendaagse afsluiting van de N201 
eind maart hebben de Provinciale Staten ver-
keersregelaars ingezet om het extra verkeer 
door het dorp te reguleren. Mede dankzij de 
inzet van deze mensen is de overlast van sluip- 
en bestemmingsverkeer door de kern van 
Vreeland zoveel mogelijk beperkt gebleven.

 “Wat een leuk dorp en vriendelijke mensen,” 
zegt de vrolijke verkeersregelaar bij de brug 
op Duinkerken die tussen het serieuze werk 
door graag even poseert voor de foto. Nadat 
hij met zijn collega’s op de hoek Lindengracht/
Breedstraat heeft gecommuniceerd dat het 
verkeer van die kant nu aan de beurt is heeft hij 
zelfs eventjes tijd voor een praatje. “In het be-
gin liep het nog een beetje stroef maar we heb-
ben vrijwel iedere dag verbeteringen kunnen 
aanbrengen. Ook werd op woensdag streng 
gehandhaafd aan het einde van de Kleizuwe.” 
Dan moet hij weer aan het werk want het is 
vrijdagmiddag in de spits en er hebben zich 
zo’n tien auto’s opgelijnd die graag de brug 
over willen. 
Een passerende dorpsgenoot vertelt ondertus-
sen: “Ja dat klopt, want toen ik vanuit Hilversum 
via de Kleizuwe naar huis wilde zag ik het tij-

delijke eenrichtingsbord wel maar dacht het 
toch maar te proberen. De motoragent kwam 
de Kleizuwe uit en hield mij nog net tegen. Hij 
zei dat ik mazzel had omdat hij zojuist tien-
tallen bekeuringen à 140 euro had uitgedeeld. 
Ook aan dorpsgenoten! De boomlange agent 
zag wel wat wit om de neus en beweerde dat 
hij de komende tien jaren beter niet meer in de 
buurt kon komen vanwege deze actie. Tja, niet 
leuk, maar toch heeft het denk ik wel gehol-
pen.”  Dan heeft onze goedgeluimde verkeers-
regelaar weer eventjes tijd: “Vorige week stond 
ik nog op een onpersoonlijk druk kruispunt in 
Amsterdam, dit is toch veel leuker! We hebben 
trouwens ook veel sluipverkeer geweerd door 
een code vraag te stellen; ‘wat is de naam van 
de meest bekende brugwachter van Vreeland?’ 
Iedereen die niet direct Jaap of Japie kon noe-
men was zwaar verdacht en kon resoluut om-
keren!” Natuurlijk werden er wel uitzonderin-
gen gemaakt voor onwetenden op dat gebied 
zoals gasten van De Nederlanden. “Toch zijn 
ook deze formeel geen bestemmingsverkeer”, 
beweert onze verkeersregelaar. 
 “Oh, kom ik nu in de krant? Dan krijg ik toch 
een probleem want ik vertel mijn vrienden al-
tijd dat ik advocaat ben, haha!”              P.v.d.H.

Beperkte overlast dankzij verkeersregelaars

We wensen iedereen 
een hele fijne koningsdag!

We zien jullie graag 
op de borrel 

bij Lokaal Zuid.

Zaterdag 13 mei organiseren Monique van 
Poppel en Rogier Sluyter een kookworkshop 
met de primeur ‘groentes uit de groentetuin 
van Landzicht’. Als het weer het toelaat doen 
we dit op het land tussen de groentebedden en 
anders in de prachtige keuken op de boerderij. 
De workshop start met de oogst van verse 
kruiden, sla en groenten om deze aansluitend, 
samen met Rogier, in de keuken te bereiden. 
Een heerlijke soep, salade of een ander vege-
tarisch gerecht.

Je hoeft zeker geen superkok te zijn. Houd je 
van lekker eten en heb je zin in een ochtend 
samen koken met uitleg over verschillende 
bereidingswijzen, weten wij zeker dat je een 
topochtend gaat hebben. We starten om 9.30 
uur en sluiten af om 13.00 uur. Maar niet 
voordat we de bereide gerechtjes gegeten heb-
ben met een lekker glas wijn daarbij.
Opgeven kan bij Monique van Poppel 
info@hetgroenekader.nl of 0641313748.
Kosten van de workshop € 37,50 per persoon.

Kookworkshop Biologische producten

We vieren al 70 jaar Koninginnedag (en later 
Koningsdag) in Vreeland. Dit jaar voor de 
zeventigste keer. Dit jubileum willen we dit 
jaar ook vieren met alle oud-leden van voor-
gaande Oranjecomités. 

Daarom zijn we op zoek naar de contactge-
gevens van zoveel mogelijk oud-leden. We 
hebben een archief vanaf 1986 en veel namen 
en contactgegevens hebben we kunnen herlei-
den. Helaas kennen we niet alle namen meer, 

weten we niet waar de oud-leden nu wonen 
of hoe we ze kunnen bereiken. Dus is ons ver-
zoek: Help ons met het vinden van oud-leden 
van voorgaande Oranjecomités!

Graag informatie via de website: Konings-
dagvreeland.nl of naar Sven Fremeijer op 
06-31932830. Mailen kan ook naar oranje-
comitevreeland@gmail.com of via een PB op 
facebook.We hopen op de komst van zoveel 
mogelijk Oranjecomitéleden.

Oproep: We proosten in Vreeland al 
70 jaar op het koningshuis 
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Donderdag 27 april
Ochtendprogramma  

Vanaf 8.00 uur Reveille door Heraut Lodewijk van Monsjou 
 Rondgang van de Herauten door het dorp en torenblazen 
 verzorgd door Muziekvereniging De Vecht. 

09.00 – 09.30 uur Lawaaiparade
 De Herauten willen graag geassisteerd worden door de Vreelandse 
 kinderen die met alles wat herrie maakt Vreeland wakker maken. 
 Om 09.00 uur verzamelen bij de Van Leerbrug. 
 Breng je instrumenten, pannen, deksels, ratels, scheepstoeters, 
 sambaballen en trommels mee!

09.30 – 10.30 uur Ontbijt en opening
 Trek je oranje pak, je flippers en de duikbril aan en leg met een 
 heerlijk ontbijt de basis voor een geweldige Vreelandse Koningsdag! 
 Dit jaar met een extra culinair tintje, mogelijk gemaakt door 
 enthousiaste lokale ondernemers. Laat u verrassen! Het Wilhelmus   
 wordt gespeeld en gezongen. De openingsspeech door de Voorzitter
 OC en een wethouder van de Gemeente Stichtse Vecht. 

10.30 – 13.00 uur Vrijmarkt
 De Oranje Vrijmarkt vindt dit jaar plaats in de Breedstraat. 
 Zorg voor een kleedje, trek alle rommel van zolder en maak er 
 een gezellige Vrijmarkt van. 

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 ideeën bus in praktijk zijn gebracht? 

14.00 – 15.30 uur  Grote kinderen komen ook aan bod
 Dit jaar een opvallende buikschuifbaan. Neem een harde aanloop 
 en schuif met een rotgang over deze baan! Wie komt er het verst op   
 deze mijlenverre baan? Daag je tegenstander uit. 

Namiddag & Avondprogramma

Vanaf 16.00 uur Live muziek 
 Komende Koningsdag wordt ondersteund met een optreden van   
 Chapter-11. Deze  knallende rock coverband wordt onder andere 
 bezet door onze eigen Vreelander Sander Kegge op de basgitaar! 
 Ze spelen covers van onder andere Kings of Leon, Red Hot Chili   
 Peppers en Pearl Jam. Dus vanaf 16.00 uur en na het water 
 spektakel gaat het los in de feesttent!

15.45 – 16.45 uur Iets voor de kleine kinderen 
 Terwijl Vreeland borrelt, kunnen de kinderen even bijkomen 
 van de Kinderspelen en in het dorpshuis genieten van… 

17.00 – 18.00 uur Oer-Hollands Waterspektakel in de Vecht
 Dit jaar kunnen de dappersten onder ons zich wagen aan een 
 parcours van wiebelende vlotten. Samen met kinderen van 
 CSV Ridderhof worden kleurige eilanden gemaakt uit pallets en vaten.  
 Wie o wie durft het aan en trekt als eerste aan de bel? 
 Aanmelden kan op de dag zelf. 

De Vreelandbode

Programma Koningsdag 2017Programma Koningsdag 2017 
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Albert Griffioen en Zo
Anouk Pruim Grafisch ontwerp
Aroba banden service
Avancer BV
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
Belleza haar- mode
Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Biotruth
Bon B.V. Bouwbedrijf
Casa catering
Coers Machineverhuur
Conmedra
Dagwinkel Aloys Hageman
De Bomenman Boomverzorging
De Facto Publications
De Kuyper
De Nederlanden
Dieuwer Elema
Driessen- Vreeland
Drogenbroek Fruit
Vecht & Veld
Duoform
Eras Design
Greif Nederland bv Industrial Packaging & Services
Hoekerland eieren fam. Meijer
Hydrauliek Service Utrecht
Hoveniersbedrijf van Monsjou
Jabugo bar Iberico
Kaas en ijsboerderij ``De Willigen``
KMN Kind & Co
Line X
Makelaar de Compagnie
marketing-on-demand.nl
Mijdrecht Vastgoed BV
Montagebedrijf R.V.D. Spoel
Monument In
Mtel
Oogzorg Briljant opticiens
Muziekvereniging De Vecht
Ondernemend Vreeland
Origio
Ottenhome
Pannekoekenrestaurant `Noord-Brabant`
Paul Makelaars O.G. B.V.
Providence Capital NV
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen
1850 webshop support
Rijnland Solutions
Roadadvertising
Royal VIV Buisman
Rol & Co
Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Slagerij Dalhuisen Breukelen
Study Company
Technisch installatiebedrijf Van Lindenberg B.V.
Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij
Tilly’s
Tun Fun
VechtExclusief
Voetje voor Voetje
Vreeberg BV
Van den Hout consultancy
wietsketammes.nl

 

Sponsoren koningsdag

Vanaf 18.00 uur  Na borrelen bij de feesttent aan de Floraweg
 Na het waterspektakel kun je nog even naborrelen en genieten 
 bij de feesttent aan de Floraweg. 
 Daar swingen we nog een uurtje door met Chapter-11! 

Vanaf 17.00 uur Koningsborrel en feesten bij Lokaal Zuid
 Vanaf 17.00 uur is Lokaal Zuid geopend voor een Oranjeborrel 
 en een heerlijk hapje.

Hele dag Diverse lunch- en dinermogelijkheden 
 De hele dag door zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar 
 bij de diverse horeca: 
 • Patat, saté, hotdogs & broodje warm vlees bij  het Dorpshuis;
 • Speciale feestmenu’s bij Lokaal Zuid;
 • Kreeft en Rib-Eyesteak van de BBQ bij De Nederlanden;
 • Oranjepannenkoek bij het Pannenkoekenhuis Noord Brabant. 

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

Vreeland - waterlandVreeland - waterland

Toen Jeroen acht jaar geleden met zijn vrouw 
Yvonne vanuit Uithoorn naar Vreeland ver-
huisden, wisten ze meteen al dat ze ooit ac-
tief wilden worden in het dorp. 

“Toen we hier voor het eerst waren, zagen 
we dat de boodschappen bij de deur ston-
den als iemand nog niet thuis was, dat kon 
hier gewoon. Dat voelde meteen heel goed. 
Inmiddels weten we: Vreeland is echt een 
dorp dat bruist. Er gebeurt veel, en je kunt 
overal aan meedoen. Solidariteit en samen-
doen is echt belangrijk.” Dus werd hij, ei-
genlijk al voordat ze in Vreeland woonden, 
lid van de Ijsclub. Nu hun zoon Pepijn (4,5 
jaar) naar groep 1 van CSV de Ridderhof 
gaat, leren ze meer mensen kennen, en wordt 
het makkelijker actief te zijn in het dorpsle-
ven. “Yvonne zit in de oudercommissie van 
school, en toen Carole Huntjens mij vroeg 
voor het Oranje Comité, zei ik direct ‘ja’!”

Het Oranje Comité Vreeland bestaat sinds 
1947, dit jaar wordt het feest voor de 70ste 
keer georganiseerd. Vanaf de oprichting van 
het Oranje Comité zijn alle spellen bewaard. 
Dit jaar is een groot aantal daarvan hersteld, 
zodat er 40 spellen in goede staat zijn. Met 
tien leden is het Comité een grote club men-
sen, maar dat is ook nodig:  er is de hele dag 
een gevarieerd programma dat veel voorbe-
reiding vraagt. Dit jaar is er een aantal nieuwe 
leden – zoals Jeroen - die de kunst afkijken 
van de mensen die al langer de Koningsdag 
organiseren. 
Het thema dit jaar is Vreeland, Waterland. 
Jeroen: “Dat heeft natuurlijk te maken met 
de Vecht en het Waterspektakel, maar ook 
met de brug die we willen slaan naar álle be-
woners van het dorp en de school. We willen 
graag iedereen uitnodigen om mee te doen en 
erbij te horen. De kinderen van groep 7 en 8 
hebben we gevraagd om de spelletjes van de 
jongere kinderen te begeleiden. Voor de ou-

dere kinderen komt er een groene zeepbaan, 
en iedereen vanaf groep 8 kan meedoen aan 
het Waterspektakel.” 

Wat zeker het vermelden waard is, is dat 
het ontbijt grotendeels te danken is aan 
Vreelandse bedrijven die in natura sponse-
ren: zo komen de eieren van boer Meijer, het 
fruit van boer Erik (Drogenbroek), de kaas 
van De Willigen, en de jam komt van Tilly. 
De Nederlanden verzorgt een culinaire ver-
rassing. Natuurlijk komen de overige bood-
schappen van de Dagwinkel en van slagerij 
Dalhuisen. 
Het programma kunt u zien op de flyers 
die inmiddels zijn uitgedeeld, en in deze 
Vreelandbode, maar natuurlijk ook op de 
website www.koningsdagvreeland.nl. Let 
vooral op de locaties, daar is wat in ver-
anderd: de kindermarkt is dit jaar in de 
Breedstraat. De kinderspelen zijn zoals altijd 
op de Floraweg, waar later op de dag de bor-
rel en de Vreelandse band Chapter-11 zullen 
zijn.

M.S.

Koningsdag 2017 
Interview Jeroen Breggeman
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Alles wat Bert Schwitters doet, doet hij vol 
overgave en met hart en ziel. Niet verwonder-
lijk dus dat wij hem eens wilden interviewen 
voor deze rubriek. We spreken elkaar in Bert 
zijn kantoor, in het souterrain van hun prach-
tige zwarte houten huis aan het Sluisje. Een 
unieke plek met uitzicht op de Wijde Blik, 
waar Bert regelmatig roeiend te vinden is.

Bert Schwitters begon zijn carrière als jour-
nalist bij de omroep. Zijn insteek was altijd 
informatief, waarbij zijn interesse toen al uit-
ging naar onderwerpen als gezondheid en voe-
ding. Hij had weliswaar geen opleiding in die 
richting, maar heeft veel zelfstudie gedaan. Al 
onderzoekend raakte hij geïnteresseerd in de 
alternatieve geneeskunde en dan met name de 
rol van voeding daarin.
Begin 80-er jaren startte Bert, samen met een 
paar vrienden, een eigen bedrijfje in voedings-
supplementen, inmiddels bekend onder de 
naam Orthica. Met een koffer vol producten 
trok Bert langs drogisten door heel Nederland. 
Die verkochten indertijd wel vitamines als 
Davitamon, maar van die ‘vitaminebommen’ 
waar Bert mee kwam, hadden ze nog nooit ge-
hoord. Orthica werd door hen dan ook met de 
nodige scepsis ontvangen. Daarom besloten 
Bert en zijn vrienden om zich te richten op het 
circuit van de alternatieve geneeskunde. Daar 
werden hun producten enthousiast ontvan-
gen. Het bedrijf floreerde en werd uiteindelijk 
eind jaren ’80 verkocht.

Een aantal jaren later kwam Schwitters een 
interessant product op het spoor dat in 
Frankrijk al sinds de jaren ’70 werd gebruikt 
als geneesmiddel. De grondstof voor dit pro-
duct, een specifiek extract van druivenpit-
ten, werd vlak na de oorlog ontdekt door de 
Franse onderzoeker Dr. Jack Masquelier. In 
1990 ontmoette Bert de heer Masquelier zelf 
en uit deze kennismaking ontstond het bedrijf 
Masquelier’s dat zich wijdt aan de verkoop en 
doorontwikkeling van Masquelier’s OPCs. 
OPC staat voor Oligomere Procyanide, de stof 
die Dr. Masquelier had weten te isoleren uit 
druivenpitten. OPC wordt in Frankrijk nog 

steeds verwerkt in geneesmiddelen maar Berts 
bedrijf verkoopt het over de hele wereld als 
voedingssupplement in de vorm van capsules 
en tabletten.
Inmiddels heeft Bert zijn bedrijf verkocht aan 
zijn zoon Pim en diens zakenpartner. Hij is nog 
wel nauw betrokken want voor Masquelier’s 
begeleidt hij het wetenschappelijk onder-
zoek op het vlak van vasculaire gezondheid 
dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit van 
Maastricht en het Erasmus Medisch Centrum. 
Bert zet Dr. Masqueliers onderzoek verder 
door en schreef ook een boek ‘OPCs, Dr. 
Jack Masquelier’s Mark on Health’ over het 
geschenk dat Dr. Masquelier gaf aan onze ge-
zondheid. 
Bert is van mening dat de Europese Unie de 
markt van levensmiddelen zoals voedings-
supplementen teveel wil reguleren, waardoor 
er een rem ontstaat op innovatie. Daarom 
deed Bert als bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging van Natuurproductenbedrijven 
(NPN) veel werk in de lobby in Brussel om 
hier tegen te ageren, nu doet hij dat door het 
publiceren van blogs op zijn site www.health-
claimscensored.com.
Het mag duidelijk zijn dat Bert een druk be-
zet man is, die zich vol overgave en toewijding 
stort op alles wat hij doet. Op de vraag of hij 
nog tijd over heeft voor andere dingen dan 
werk, lacht Bert “jazeker, ik roei graag op de 
roeimachine of op de Wijde Blik. Ik hou van 
kunst en geef bijles aan mijn kleinkinderen. Ik 
wil ze graag iets bijbrengen en meegeven.” A.F.

Met hart & ziel: Bert Schwitters
‘Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen graag iets meegeven’

Op zaterdag 6 mei om 14.00 uur vindt in het 
sfeervolle atelier van kunstenaar W.G. van 
de Hulst (1917-2006) aan de Stationsweg in 
Nieuwersluis een rondleiding plaats door zijn 
zoon Wim van de Hulst. Hij vertelt hoe zijn 
vader al op jonge leeftijd de illustraties ver-
zorgde voor de kinderboeken die weer door 
zijn vader, Van de Hulst senior, zijn geschre-
ven. Denk bijvoorbeeld aan ‘In de Soete Sui-
kerbol’. Later werd de illustrator ook kunst-

schilder, beeldhouwer en schrijver. Ga mee 
in de wereld van deze bijzondere en gepas-
sioneerde beeldend kunstenaar en in die van 
diens vader en zoon. Ook laat Wim van de 
Hulst ons eigen werk zien; hij is zelf als foto-
graaf werkzaam voor onder andere de Volks-
krant en muziekkrant Oor.
In hetzelfde weekend, op zondag 7 mei, is er 
gelegenheid deel te nemen aan de rondleiding 
bij Kees Beelaerts van Blokland. Op zijn land-
goed Vreedenhorst in Vreeland, waar zijn 
voorvaderen nog prominent aanwezig zijn, 
vertelt Kees enthousiast over de historie van 
het huis. Ook een deel van de tuin en de lan-
derijen wordt bezocht. Er is nog keuze tussen 
starten om 12.30 of 15.30 uur.
Voor beide activiteiten geldt: vol=vol en opge-
ven via www.cursusprojectloenen.nl of bellen 
met 0294 232325.

Bijzondere activiteiten Cursusproject

Tennisles op landgoed Slotsigt
Heb je al getennist of wil je kijken of tennis jouw sport is? 
Meld je dan aan voor tennislessen op Slotsigt 
(Boslaan 9 Vreeland). 
Er kan worden gelest vanaf 1 mei op woensdagmiddag 
of op zaterdag, zowel in kleine groepjes als privé. 
Mail voor meer informatie naar: 
dominiqueheidweiller@gmail.com.
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

06 mei: rondleiding atelier W.G. van de Hulst
07 mei: rondleiding landgoed Vreedenhorst
Voor alle cursussen, workshops en lezingen:
www.cursusprojectloenen.nl of bel 232325

Vaartocht 2017 
Wie van varen houdt en vanaf het water de 
Vecht onze mooie omgeving wil zien... hier 
zijn 2 nieuwe kansen! Je hoeft geen ‘zeil-ster’ 
te zijn om mee te varen!
De eerste tocht is op donderdagochtend 18 
mei van 10.00 tot 12.00 uur op de tjalk Exem-
pel van schippers Peter Nagtegaal en Reinko 
Abels. De tweede tocht is op woensdagmid-
dag 24 mei van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur 
en dan monster je aan bij Lodewijk en Joke 
van Monsjou op de paviljoentjalk uit 1888, de 
Vrouwe Cornelia. Lodewijk vertelt u onder-
weg graag ‘why a ship is called a she!’
De schippers geven in eerste instantie oudere 
Vreelanders (65+) de gelegenheid om mee te 
varen. We reserveren ook een paar plekken 
voor nieuwe, migranten Vreelanders en Ra-
zende Reporters. Voor hen allen is de vaar-
tocht met catering gratis. De coördinatie is dit 

jaar weer vertrouwd in handen van Hans Bots. 
Opgeven kan vanaf nu bij Hans Bots via de 
mail: hansbots@mac.com of na 8 mei op 0294 
232211. Bent u niet zo goed ter been of heeft u 
geen vervoer? We kunnen u ophalen. De ver-
trekplaats wordt bekend na aanmelding. Wij 
bevestigen altijd uw deelname even, want er 
kunnen per schip 18 passagiers mee. 

Brugconcert 2017 
Muziekvereniging de Vecht legt op 1 juli het 
ponton weer in de Vecht voor hun fameuze 
Brugconcert in samenwerking met de bu-
ren: de Loenense Fanfare Oud Over. Niet te 
geloven toch dat het 15 jaar geleden is dat 
het eerste Brugconcert gegeven werd... Het 
programma volgt nog! Zou het weer worden 
voorafgegaan door het Kinderconcert en een 
Floating Dinner? 

Buiten Teken- en Schilderdag 2017 
Eerst gaan we in de tweede helft van juni naar 
buiten om vanaf de wal de Vecht te schilde-
ren onder leiding van o.a. Dieuwer Elema en 
Maarten Vlam. 

De Vreelander vertelt... 
Of zien we je al heel gauw op vrijdag 21 april 
om 20.00 uur in het Dorpshuis. Dat is de 
eerstkomende Sterrenavond, met Nico de 
Jong. Meer info in deze Vreelandbode!

STERREN van Vreeland
Programma komende periode

België, de bakermat van de blaasmuziek. Dat 
was het thema van het jaarlijkse galaconcert 
van Muziekvereniging de Vecht in de grote 
kerk op 18 maart. En geblazen werd er! Aan-
gevuld door een aantal externe muzikanten 
bestond het orkest uit 41 musici, spelend op 
de trompet, fluit, hobo, klarinet, saxofoon, 
hoorn of trombone. Zij werden ondersteund 
door slagwerkers en muzikanten op de bas en 
op het euphonium. Het publiek kon genieten 
van krachtige, soms filmische muziekstuk-
ken van Belgische componisten. Als solist 
trad Arno Schipdam op, trombonist van het 
Residentieorkest en zo’n 20 jaar geleden di-
rigent geweest van MV de Vecht. Een soort 
thuiswedstrijd dus voor deze getalenteerde 
muzikant. Dirigent Erik Kluin leidde de groep 
met vaste hand en bracht met zijn dirigeer-

werk dan weer subtiliteit en finesses aan, dan 
leidde hij het orkest weer naar een overdonde-
rend muzikaal ‘geweld’. De immer energieke 
voorzitter Bert van Wijk praatte de avond aan 
elkaar. 
Het is ieder jaar weer bijzonder te ervaren wat 
voor een kwaliteit de muziekvereniging biedt, 
al 94 jaar een onmisbare factor in het dorpse 
leven. Want buiten dit jaarlijkse concert kan 
iedereen genieten van optredens bij Konings-
dag, bij het Brugconcert (dit jaar op 1 juli), bij 
de Sintintocht of bij kerstmis.  Zonder steun 
van dorpsgenoten en bedrijven kan een ac-
tieve vereniging als deze, met vrij hoge vaste 
lasten, niet bestaan. Bent u nog geen vriend, 
word het dan! De hele sfeer in Vreeland vaart 
er wel bij. Kijk op www.muziekverenigingde-
vecht.nl voor de diverse sponsoropties. 

Prachtig ‘Belgisch’ concert mv De Vecht
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Welkom!
Hier is weer een kijk- en lees Kinderpost, he-
lemaal gevuld met muziek! Dat kwam door 
een de speciale gast die op bezoek was. Ken 
jij haar misschien? Nu in elk geval wel!
Weet jij trouwens al hoe een schuiftrompet 
eigenlijk heet? Je komt het instrument vetge-
drukt tegen in deze Kinderpost. Hou jij van 
klassieke muziek? Nee? Of toch....  Wat is dan 
jouw lievelingsmuziek? Heb je een goede tip 
over jouw mooie muziek, geef die dan door 
aan de Razende Reporters!

Fijne lente en veel leesplezier! 

Leuk om te weten
Hou jij van klassieke muziek?  Als je het nog 
niet zo goed kent, dan kun je er misschien 
op spotify naar luisteren... Hier zijn onze tips 
met sprookjes van muziek, zoals: Moeder de 
Gans van de componist Maurice Ravel of Pe-
ter en de Wolf van Sergei Prokofiev, waarin 
Peter een vogeltje probeert te redden van de 
hongerige wolf. De fluit is het vogeltje, de 
hobo de eend. En de wolf?
Soms klinkt muziek net als de natuur, zoals 
in de Pastorale van Beethoven (hoor je het 
onweer?) of bij de vlucht van de hommel van 
Nicolai Rimski-Korsakof. Nog eentje dan: de 
Tovenaarsleerling van Paul Dukas. Over de 
tovenaarsleerling die eigenlijk moet schoon-
maken maar een bezem tovert om het werk 
voor hem te doen...luister maar goed!
Er zijn ook wel speciale kinderconcerten. 
Zondag 23 april, om 15.30 uur Amsterdam, 
is er in het Concertgebouw “Het strijkkwar-
tet van meneer sax. Dan speelt een fanfare 
op het pleintje waar Meneer Sax woont; wie 
dat is merken de muzikanten pas als de deur 
open gaat... 

Mysteryguest 
Het was echt weer super leuk bij de razende 
reporters! 

Dit keer was de mysteryguest er. Wat is de 
mysteryguest eigenlijk: Een mysteryguest is 
iemand met een groot laken over zich heen. 
De gene met het laken over zich heen kwam 
natuurlijk eerst binnen. Toen ging die gene 
op een mooie stoel zitten. We wisten meteen 
dat het een vrouw was. we hadden zo veel 
gevraagd dat als ik verder ging ik er morgen 
nog zat. Sam was de enige die wel wist wie 
het was, maar was de naam vergeten. Uit-
eindelijk kreeg ze het zo heet dat we het op 
gaven. Het was Wendela Sandberg! Dat had 
ik echt nooit geraden! Het was wel super leuk 

en heel spannend! dat was weer een super 
leuke dag bij de razende reporters! Door Lola 

De Mistery gast   Door Lune

Bezoek bij de 
razende reporters
Vandaag kwam de mysteriegast op bezoek. 
Het was wel spannend maar ik vond het leuk. 
Hij of zij zat in een grote stoel bij ons in de 
kring. We stelden allemaal vragen zoals :

Speelt u op een instrument? Dat antwoord 
was ja. En als je dacht te weten wie het was 
moest je in een soort hoek zitten. En het te-
gen de andere  vertellen die ook in de hoek 
zaten. Maar wel stil zodat ze het in de kring 
niet hoorde. Als je een vraag uit de kring 
hoort en die niet overeen kwam met je per-
soon moest je weer terug gaan zitten in de 
kring. Na heel veel vragen wisten we het nog 
steeds niet dus deet hij of zij de doek af.
Het was mevr. Santberg. Alleen Lola kende 
haar. Ze speelt in een orkest in Vreeland. 
Daarna hebben sommige kinderen haar nog 
geïnterviewd. (zie verderop in het beeldver-
haal)                                Door Laure Maijer

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

Wie zit er onder het doek?

Wie zou het nou zijn, kennen we haar?

Even overleggen, weet jij het al?
Ahhh, ik kom niet op haar naam...
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Wendela en de muziek   
De muziek die zij speelt...
Wacht! Jullie weten geen eens over wie ik 
het heb. Over wie ik het heb, hè. Nou, dat 
zal eens zeggen eh....... schrijven. We heb-
ben de vorige razende reporters een mistery 
quest gehad, genaamd: Wendela Sandberg. 
Ze houdt heel erg veel van muziek. Eigenlijk 
weet ik niet heel veel meer informatie over 
haar te geven dan hier al staat, maar om jullie 
te vermaken heb ik wel een leuk verhaal en 
dat verhaal heet: “Luister naar jezelf”

Dit verhaal gaat over een meisje dat alleen 
maar deed wat haar gezegd werd. Dat meis-
je heette Roxy, ze was 11 jaar oud en haar 
hobby waren scouting, dansen en atletiek. Ze 
luisterde niet naar zichzelf, maar ze luisterde 
alleen naar anderen. Naar de juf luisterde ze 
sowieso, en ze luisterde zelfs naar de pest-
koppen van de school haar broer was daar 
1 van. Ze had geen vriendinnen alleen maar 
zichzelf. “Oh, kijk daar loopt ze, zullen we 
even een pra.... “. Wacht, ik heb mezelf nog 
niet voorgesteld. Ik heet Josefien. Ik ben 12 
jaar oud en ga bijna naar de middelbare, zij 
ook. Ik zit bij haar in de klas. Ik vind haar 
best zielig, daarom wil ik heel graag vrienden 
worden. “Hey Roxy, hoe gaat?” zei ik. 
Roxy zei: “Huh, had je het tegen mij, er is 
nooit iets gezecht tegen mij, maar met mij 
gaat het wel goed hoor en met jou?” Ik zei: 
“ook goed. Zullen we samen iets leuks gaan 
doen?” Ik wist dat ze sowieso ging zeggen “Ja 
leuk!”, maar ze zei: “Sorry ik moet huiswerk 
maken.” ….en hoe dit verder gaat horen 
ehhh........ lezen jullie de volgende keer!!!!

Door Vita Sarphatie

De betoverende muziek 
Er was eens een meisje en die heette Xaviera,  
ze was zes jaar en vond klassieke muziek niet 
mooi. Haar vader heette Joost en nam haar 
elke week mee naar een orkest van haar moe-
der die Barbara heet. Ze speelde trombone ze 
was op de een of de andere manier helemaal 
aan het instrument vast geplakt. Ze speelde 
elke dag wel een uur trombone. Maar haar 
dochter Xaviera die vond klassieke muziek 

Daar is ze dan, Wendela Sandberg

Het interview begint, wat is precies uw beroep?
(Wendela organiseert concerten en culturele 

activiteiten, daar regelt ze alles voor)

Ha daar is razende reporter van dienst Isabelle

Groepsfoto mystery guest 2017

echt heel lelijk. Als ze het mocht zou ze het liefst de trombone 
van haar moeder slopen zodat ze het nooit meer hoorden. Op 
een dag moest ze weer naar een concert van haar moeder. Toen 
ze naar een paar uur bij de kerk waren moest de moeder meteen 
spelen. Haar dochter vond het op het begin heel lelijk maar op 
het eind vond ze het opeens heel mooi. Ze denkt dat het kwam 
omdat het hoger was maar misschien ook weer niet.

Wist je dat.... 
de Trombones de lolbroeken van het orkest zijn? Die hebben 
zoveel tijd, dat ze het hele concert door mopjes kunnen tappen.
En wist je dat Paukenisten, die trommelaars op de allergrootste 
trommel, heel veel rust hebben tijdens een concert maar dat ze 
daarom heel goed kunnen tellen. Dan gaan ze soms gewoon 
even weg naar de wc ofzo, en dan tellen ze in hun hoofd door 
totdat ze terug moeten zijn voor hun roffeltje. Een keer had-
den alle concertleden allemaal klein geld op de trommel van de 
paukenist gelegd toen hij weg was. Toen hij terug liep ging hij 
gauw zitten, keek op naar de dirigent om op het juiste moment 
zijn roffel te geven en toen....klingeling, djong, wat een gekletter, 
daar ging al dat kleingeld door de lucht en... kreeg de paukenist 
hele rode wangen!

Kleurplaat
Vogeltjes zijn ook echter blazers.... wat een mooie ochtendmu-
ziek is er in de lente he?!

Loal maakt met Laure alvast een verslag

Organiseert u de 
concerten van 
Maestro Jules ook?

 Live muziek maar 
eerst de saxofoon in 
elkaar zetten

 Wendela speelt sax 
voor ons, een prive 
concertje!
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‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’ - 
elke werkdag om 12.50 uur in 
De Nieuws BV én iedere 
vrijdagnacht om 0.00 uur 
op Radio 1. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  
Wij laten u en 

uw haar stralen 
in de zon,

Zoals u niet wist 
dat dat kon!

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

Al 38 jaar woont mevrouw Buijs (83) 
in Vreeland! De eerste 33 jaar aan het 
Maartenplein, op nummer 1, en sinds 5 jaar 
in een senioren woning aan de Floraweg. 

Mevrouw Buijs, geboren en getogen in 
Haarlem, is de oudste van tien kinderen van 
een bakker in Haarlem. Werken in de goed-
lopende bakkerij deed ze al van jongs af aan; 
daar leerde ze de kunst van het verkopen. Via 
de bakkerij kwam zij terecht in de confectiewe-
reld en groeide ze door tot verkoopleider van 
meerdere chique kledingmerken. Op haar 45e 
kreeg ze een mooie baan in Utrecht en toen 
verruilde zij Haarlem voor Vreeland. 
De eerste jaren aan het Maartenplein waren 
erg dorps en knus. Mevrouw Buijs, die hier 
beter bekend staat als Rieki, was een bekend 
gezicht op het plein. Veel huishoudens hielp ze 
met de post en de plantjes als het vakantietijd 
was. Alhoewel Rieki zich nog jong en jeugdig 
voelde, naderde zij langzaam haar pensioen-

gerechtigde leeftijd en werd de leeftijdsafstand 
tussen haar en het kinderrijke Maartenplein 
groter. 
Eenmaal met pensioen hielden twee teckels, 
liefdadigheidswerk en de bridge haar herse-
nen scherp en haar lijf actief. In 2012 verhuisde 
Rieki naar haar gezellige woning met fijne tuin 
aan de Floraweg. Er moest veel onderhoud ge-
daan worden, maar nu is het helemaal haar 
smaak.
Mevrouw Buijs, die toch echt liever met Rieki 
aangesproken wil worden, mag dan al wel 83 
zijn, zij staat nog midden in het leven. Het 
ouder worden brengt soms wat onhandig-
heden met zich mee, maar dat weerhoudt 
haar er niet van om op stap te gaan. Een ter-
rasje in Amsterdam, naar een klassiek concert, 
boodschappen in Kortenhoef en bridgen in 
Nederhorst den Berg. Met een rijbewijs op zak 
en de regiotaxi ligt nog de hele wereld aan haar 
voeten!

W.T.

“Op woensdagavond koffie 
met vlaai bij Mevrouw Buijs”

Aan tafel bij....

Arie Vink: 25 jaar op Korenmolen De Ruiter
Deze week is het 25 jaar geleden dat Arie 
Vink begon met de opleiding voor molenaar 
op korenmolen de Ruiter. Arie kreeg daarbij 
les van Nico Perdijk. Sinds het voorjaar van 
1994 is Arie gediplomeerd molenaar. 

Hij is tenminste elke twee weken op zaterdag 
te vinden op korenmolen de Ruiter. Als vrij-
willig molenaar geeft Arie les aan de leerling-
molenaars en rondleidingen aan bezoekers 
van de molen. Rondleidingen en educatie 
zijn er ook voor schoolklassen. Groepen 7 
en 8 leren op de molen iets over het Neder-
landse cultuurerfgoed. Het leukste van een 
korenmolen is het malen. En Arie heeft al heel 
veel kilo’s tarwe, gerst, spelt en tegenwoordig 

ook milicorn gemalen. Naast onderhoud zo-
als schilderen, wat alle molenaars doen, heeft 
Arie een aantal specialiteiten: de elektra, me-
chanica en de website van de molen.
Op 18 april heeft Arie een surpriseparty ge-
kregen op de molen, georganiseerd door de 
eigenaren van de molen en zijn collega-mo-
lenaars met diverse genodigden en een leuke 
expositie. Ook wethouder de Groene was 
hierbij aanwezig.
De expositie is ook op nationale molendag, 
zaterdag 13 mei, te zien op Korenmolen de 
Ruiter, tussen 10 en 16 uur. Komt u Arie dan 
ook feliciteren? Natuurlijk hebben we op mo-
lendag ook weer een pannenkoek voor elke 
bezoeker en een leuk molen-doe-boekje voor 
de kleinere bezoekers.
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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 

De musical Soldaat van Oranje, losjes geba-
seerd op het levensverhaal van Engeland-
vaarder Erik Hazelhoff Roelfzema, staat al 
langer op de planken dan de oorlog in Neder-
land duurde. Het dagboek van Anne Frank is 
nog steeds een van de meest gelezen boeken 
ter wereld. Dat geldt, in Nederland althans, 
evenzeer voor de verhalen over de fictieve 
hoofdpersonen uit Oorlogswinter van Jan 
Terlouw en Oeroeg van Hella Haasse. 
Het is geen wonder dat deze persoonlijke 
verhalen over de Tweede Wereldoorlog en 
de dekolonisatie van Nederlands-Indië zo 
populair zijn. Ze ontroeren omdat ze de es-
sentie van het leven heel nabij brengen. Ze 
gaan over moed en opoffering. Maar ook 
over de duistere kanten van de mens. Over 
de dood uiteraard en over diep gevoelde el-
lende, pijn, angst, onmacht en vernedering. 
Over verraad, leugens en lafheid. 
En over de geknakte levens van militairen 
van 19, 20, 21 lentes jong. Die nooit ouder 
zijn geworden. Die nooit de kans kregen hun 

eigen baby te horen kraaien 
of hun ouders te begraven. 
En over de miljoenen die 
zijn vermoord en niet eens 
een graf hebben. 

Op 4 mei herdenken we de 
slachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog en alle 
oorlogsgeweld sindsdien. 
Voorafgaand aan de doden-
herdenking aan het Boerenlaantje vindt een 
Moment van Bezinning plaats met verhalen, 
muziek en gedichten in de Grote Kerk, Kerk-
plein 1. De kerk is open om 18.45, om 19 uur 
begint de bijeenkomst. Om 19.40 uur lopen 
wij gezamenlijk naar het oorlogsmonument 
aan het Boerenlaantje, waar blazers van Mu-
ziekvereniging De Vecht onder andere The 
Last Post zullen spelen. Iedereen, jong en 
oud, is van harte welkom om de bijeenkomst 
en de herdenking bij te wonen.

4 mei comité Vreeland 

Dodenherdenking 2017 “Geef Vrijheid Door”

Met het blote oog kun je van alles aan de he-
mel boven Vreeland zien (en trouwens ook 
daaronder). Nog leuker is het, wanneer je een 
telescoop bezit. Zo’n apparaat verzamelt met 
een lens of spiegel licht, dat via een oculair 
op je oog wordt afgebeeld. Daarbij wordt het 
beeld vergroot en omdat je meer lichtdeeltjes 
invangt, ziet het er ook nog eens helderder 
uit. Een goede amateur telescoop heeft een 
gekromde spiegel van zo’n 10-15 cm. Je kunt 
daarmee de kraters op de maan zien, haar-
scherp, of de ringen van Saturnus, de vier 
grootste manen van Jupiter en als je een goede 
nacht te pakken krijgt, zelfs de Andromeda 
nevel, een melkwegstelsel dat op een afstand 
staat van zo’n 2.2 miljoen lichtjaar. Een beetje 
amateur sterrenwacht heeft op zijn minst 
een telescoop met een spiegel van 40-50 cm. 
Daarmee kun je dan nog wat verder het heelal 
inkijken. De echte profs hebben jarenlang 
gewerkt met spiegeldiameters van rond de 1 
meter totdat het mogelijk werd de spiegels op 
een andere manier in de telescoop te monte-
ren. Sindsdien zijn spiegels met een diameter 

van 4 tot 8 meter de standaard. Echt heel veel 
groter ging lange tijd niet. De spiegel werd 
namelijk zo zwaar, dat deze onder zijn eigen 
gewicht brak. Jarenlang werd gedacht, dat 8 
meter toch wel de limiet was. Maar toen werd 
het technisch mogelijk om segment-spiegels 
aan elkaar te koppelen, vergelijkbaar met te-
gels op een tuinpad. Ieder van die segmenten, 
typisch met een diameter van een meter, kan 
separaat worden bewogen, zodat ze samen het 
oppervlak van een veel grotere telescoop heb-
ben, maar ze hebben het voordeel dat ze als 
segment veel lichter zijn en dus veel handel-
baarder. Op dit moment wordt aan de groot-
ste telescoop ter wereld gewerkt. De E-ELT, de
European-Extreme-Large-Telescope, met een 
diameter van net geen 40 meter. De berg in 
Chili waar deze op komt te staan is al afgetopt. 
De planning is dat de E-ELT in 2024 gereed 
is. Zou je om de hoek kunnen kijken, dan zou
je met deze telescoop vanuit Zuid-Amerika 
de Vreelandbode bij Aloys kunnen zien lig-
gen (mogen er wel geen fietsen voor het raam 
staan).             H.L.

Hemel boven Vreeland

Op woensdagavond 22 maart zijn de nieu-
we LED lichtmasten in het sportpark van de 
Loenense Mixed Hockey Club (LMHC) in 
gebruik genomen. 

Met een subsidie vanuit de gemeente, de lan-
delijke rijksregeling en een forse eigen bij-
drage heeft LMHC twee vliegen in één klap 
geslagen. De sterk verouderde en vervuilen-
de milieuaggregaat is niet meer nodig. Met 
deze investering vermindert de CO2 uitstoot 
aanzienlijk en bespaart de club daarnaast 
op hun energierekening. De gemeente heeft 

vanuit de dossiers sport en duurzaamheid 
bijgedragen om dit mogelijk te maken. 
Warner van Vossen, wethouder Sport: “Fan-
tastisch om te zien dat sportverenigingen in 
hun onderhoud slimme en duurzame keuzes 
maken. LMHC heeft serieus werk gemaakt 
van het verduurzamen van hun sportpark. 
Als gemeente ondersteunen we dit soort ini-
tiatieven graag. Daarom zijn we de mogelijk-
heden aan het onderzoeken om een stimule-
ringsregeling op te zetten specifiek gericht op 
het verduurzamen van sportparken.”

LMHC verduurzaamt sportpark  

In verband met de verbouwing van De 
Uitkijk in ‘t Kampje is er in de maand april 
GEEN Aan Tafel. De volgende Aan Tafel is 

op woensdag 31 mei. Let op het bericht in de 
maand mei i.v.m. het aanmelden.

Geen ‘Aan Tafel’ in april
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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 

Ze groeide op in Vreeland, was een tijdje 
weg uit Vreeland, kwam weer terug naar 
Vreeland en nu vertrekt ze weer uit Vreeland. 
En het lijkt erop dat het deze keer voorgoed is. 
Want Cathinca Cortlever en haar man Jasper 
Folmer vonden een oude woonboerderij in 
Zoelmond op de Betuwe, een droomplek om 
haar jongens op te laten groeien.

Ik spreek de hoogzwangere Cathinca in haar 
huis op de Lindengracht. Het is al wat leeg, 
want het duurt niet lang meer voordat ze naar 
Zoelmond vertrekken, maar het voelt nog 
steeds als een fijn familiehuis. Ik brand dan 
ook van nieuwsgierigheid naar de reden van 
hun vertrek. Maar eerst gaan we even terug in 
de tijd.
Cathinca werd in Amsterdam geboren en 
kwam op haar 3e voor het eerst in Vreeland 
wonen. Samen met haar ouders en zusje Titia 
betrokken ze het huis naast De Nederlanden, 
op Duinkerken. Als zij 7 jaar is, vertrekt het ge-
zin voor 5 jaar naar het buitenland (Houston 
en Singapore), waar ook haar broertje geboren 
wordt. Op haar 12e keren ze terug naar hun 
huis op Duinkerken en gaat Cathinca naar het 
Comenius in Hilversum. 
Als ze 17 is, verhuist ze met haar ouders naar 
Hilversum en na haar middelbare school gaat 
ze in Amsterdam studeren. Weer wat later 
ontmoet Cathinca haar grote liefde Jasper en 
samen besluiten ze, inmiddels 6 jaar geleden, 
om weer terug te gaan naar het dorp waar zij 
een groot deel van haar jeugd doorbracht. Ze 
kochten het hoekhuis op de Lindengracht 
waar vroeger schoenmaker Voorn woonde en 
werkte. Een fijne stek waar Noud (inmiddels 
5) en Okke (3) werden geboren en met veel 
plezier wonen. 
Maar hoe kom je nou op de Betuwe terecht? 
Cathinca vertelt: “In juli verwachten we ons 
derde kindje en we wilden toch groter gaan 
wonen. Het maakte niet zoveel uit waar, zo-
lang het maar op rij-afstand was van een grote 

stad.” De ouders van Jasper wonen in Buren, 
dus ook in die omgeving werden huizen be-
keken. Tijdens een van hun zoektochten kwa-
men ze langs een oude woonboerderij met 
7000 m2 grond en een enorme boomgaard. 
“Heel erg mooi en wat een ruimte, maar na-
tuurlijk ver boven budget en eigenlijk ook veel 
te groot voor ons gezin”, gaat Cathinca verder. 
“De dag erna vertelden we Lisa (Wade) en haar 
man Peter - onze buren van een paar huizen 
verderop - over die waanzinnige boerderij die 
we hadden gezien op de Betuwe. En wat denk 
je? Zij waren verliefd geworden op precies die-
zelfde boerderij!!” Al gauw ontstond het plan 
om het samen te kopen. En zo geschiedde. 
Lisa en haar man zijn inmiddels al verhuisd 
en betrokken de oude deel. Cathinca en Jasper 
verhuizen na de meivakantie naar het oude 
woonhuis. Op mijn vraag wat ze het meeste 
gaat missen antwoordt zij: “Het actieve dorps-
leven, er gebeurt hier altijd van alles en er wor-
den veel leuke dingen georganiseerd. Dat zal in 
Zoelmond, met haar 600 inwoners, wel anders 
zijn. Wat we overigens zeker niet zullen mis-
sen, zijn de vrachtwagens van Greif”, knipoogt 
Cathinca.
En dan laat ze me trots nog wat foto’s zien van 
hun boerderij. “In eerste instantie wordt het 
vooral opgefrist met een likje verf, maar in de 
loop der tijd willen we meer gaan opknappen.” 
Ik verzucht: Wat een schitterende plek! Nu be-
grijp ik wel waarom ze toch besloten heeft om 
Vreeland (opnieuw en misschien wel voor-
goed) te verlaten…             A.F.

Ik vertrek: Cathinca Cortlever

Alweer voor het derde jaar op rij treedt het 
Loenens koor De Poldermodellen zaterdag 
22 april a.s. op in de sfeervolle Pauluskerk in 
Breukelen. De vaste dirigente van het koor, 
Bertie van Sevenbergen, neemt het publiek 
mee op ‘Een muzikale reis door de tijd’, 
vanaf de 16de eeuw tot recente muziek. Van 
klassiek tot pop, van folk tot romantisch. De 

begeleiding tijdens dit concert wordt weer 
verzorgd door pianiste Marie-José Keijzers. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.  
Entree: € 10,00 inclusief kopje koffie of thee 
in de pauze. Na het concert is er gelegenheid 
om gezellig na te praten en nog wat te drin-
ken. Kaarten te koop o.a. bij Belleza Haar-
mode.  

Optreden koor De Poldermodellen
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STERREN lezing ‘Wat bezielt ze’
Op vrijdagavond 21 april om 20.00 uur orga-
niseren Nely Hos en Joke Stapper een STER-
REN lezing in het Dorpshuis.
Voor deze avond hebben ze Oud-Vreelander 
Nico de Jong bereid gevonden om te komen 
vertellen over zijn  jeugd in Vreeland. Inmid-

dels woont de vijfde generatie De Jong in 
Vreeland. Nico staat in het midden van deze 
familie. Hij vertelt als geboren en getogen 
Vreelander over leven en werken in Vreeland. 
Toegangsprijs: € 3,-.

“Jeetje, wat is dit lekker zeg!” was wat Mar-
jolein, een van de deelnemers aan de Syri-
sche kookworkshop van Rajeha spontaan 
riep. En dat was het ook, heerlijk! Maar 
ook leerzaam, gezellig en ontspannen, in 
een huiselijke keuken op het water van de 
Vecht. 

Vijf vrouwen hadden zich aangemeld voor 
de eerste kookworkshop van Rajeha, waarin 
zij samen met het team van thuiskamerres-
taurant ‘de Blauwe boot’ haar kookkunsten 
uit haar geboorteland Syrië geheim gaf. Niet 
alleen de ingrediënten en recepten, ook de 
verhalen van thuis, over haar moeder en over 
de gebruiken die zij van huis uit heeft mee-
gekregen. Ademloos luisterden we terwijl we 
ook aan de slag gingen met de kuba, shosh 
barak, fatoush en harissa.
We maakten een voorgerecht, twee hoofd-
gerechten, een bijgerecht en een dessert. Sa-
men voorbereiden, luisteren naar de uitleg 
en verhalen, samen koken en samen opeten. 

En dan was er nog genoeg om in een dubbele 
doggy bag mee naar huis te nemen om vrien-
den en familie te laten proeven.
Naast een gezellige en leerzame middag is 
het belangrijkste doel van de kookwork-
shop om Rajeha te helpen bij het starten van 
haar droom: Rajeha’s catering. Een eigen 
cateringbedrijf dat voor inwoners van Vree-
land de heerlijkste Syrische gerechten klaar 
maakt. Om af te halen, bij u thuis of door een 
kookworkshop in thuiskamerrestaurant de 
Blauwe boot.
U kunt contact leggen via de Facebook pagina 
van Rajeha Catering (https://www.facebook.
com/Rajehas-Catering-1265451313510033/) 
of via de Facebook pagina van thuiskamer-
restaurant de Blauwe boot (https://www.
facebook.com/blauweboot/).
Rajeha heeft de smaak te pakken. Er is alweer 
een volgende kookworkshop gepland in mei 
dit jaar en ook in de maanden daarna. Meer-
dere groepen hebben zich aangemeld die 
graag de Syrische lekkernij willen proberen. 

Kookworkshop Rajea’s catering

Enige tijd geleden vroegen de bewoners van 
De Nes aan de gemeente of zij de betiteling 
‘Buurtschap’ mochten krijgen, net als b.v. de 
buurtschappen Kerklaan, Oud Over of Oud-
Maarsseveen. Dit verzoek is afgewezen van-
wege het feit dat deze gemeenschap pas vanaf 
de jaren ’60 is ontstaan en geen eeuwenlange 
historie en organische ontwikkeling kent, zo-
als de andere erkende buurtschappen. Als te-
gemoetkoming aan de wens van de bewoners 
om als aparte eenheid herkenbaar te zijn, heeft 
de gemeente een Vroeger en Nu- bord laten 
maken waarop de geschiedenis van De Nes 
is beschreven. Dit sluit aan bij de Vroeger en 
Nu-wandeling door Vreeland, die een paar ki-
lometer verderop, bij Molen de Ruiter, begint. 
Het bord is bevestigd op een plek waar een vrij 

uitzicht is op de restanten van het voormalige 
eiland De Nes, bij de ingang van boerderij 
Landlust. Hier is in de zomer ook een winkel 
van de zelfverbouwde, biologische groenten, 
dus dit bord stimuleert wellicht passanten die 
afstappen om het bord te lezen, om ook een 
bezoekje aan de winkel te brengen.

Vroeger & Nu bord bij De Nes

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

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.

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

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 �

Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op
www.vreelandbode.nl



Het is u misschien ook opgevallen dat we de 
laatste tijd veel meer last hebben van vliegtui-
gen die direct (en laag) over Vreeland vliegen. 
Navraag bij Schiphol leverde het volgende 
antwoord op: 
“Als gevolg van het groot onderhoud aan de 
Kaagbaan, worden overige banen intensiever 

ingezet. Momenteel wordt de Aalsmeerbaan 
meer intensief ingezet. Deze baan geeft vlieg-
verkeer boven uw woonomgeving zowel voor 
startend als landend verkeer. De onderhouds-
periode duurt tot en met 24 mei. Daarna gaat 
de Kaagbaan voor tien nachten buiten ge-
bruik vanwege veegwerkzaamheden.”

Vliegtuigoverlast tot half juni
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Vervolg van pagina 1
Vervolgens zijn het financieel jaarverslag van 
2016 en de begroting van 2017 besproken. Het 
financieel jaarverslag is goedgekeurd door de 
kascommissie. Hans Bots verlaat de kascom-
missie, Nely Hos wordt door de aanwezigen 
gekozen om zijn plaats over te nemen. 
Er werd afscheid genomen van twee bestuurs-
leden: Peter Nagtegaal en Renate Vermeijs. 
Peter wordt als penningmeester opgevolgd 
door Ewald van den Hout. 

Bij de rondvraag zijn diverse onderwerpen aan 
de orde gekomen: 
-  n.a.v. een vraag werd besproken dat de 

Dorpsraad zich nooit mengt in zaken tussen 
een particulier en de gemeente, wel in zaken 
van algemeen belang. 

-  nav wildplassers wordt gevraagd of er toilet-
ten in het dorp geplaatst kunnen worden. 
Ook is er vraag naar meer bankjes langs de 
Vecht. Er is in Vreeland een toename van 
toerisme, maar de voorzieningen zijn daar 
(nog) niet aan aangepast. Beide onderwerpen 
worden door de Dorpsraad bij de gemeente 
onder de aandacht gebracht, het advies is om 
dat ook zelf te doen, via de website van de 
gemeente. 

-  het plan om Fetha meer een plein te laten 
worden is deels uitgevoerd, er is een toezeg-

ging dat er 2 Jeu de boulesbanen worden ge-
maakt. 

-  op 20 april is er een aanbestedingsprocedure 
voor de bediening van de Van Leerbrug. De 
Dorpsraad heeft voorgesteld dat de burge-
meester de brug gaat bedienen tijdens zijn 
zomerstage. De kans dat dat lukt wordt gro-
ter als u de gemeente laat weten het plan te 
steunen! https://www.stichtsevecht.nl

M.S.

Vervolg Dorpsraad

De bouw van de fietsbrug bij Nigtevecht begint 
op 22 maart met het heien van de palen aan de 
oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. De 
constructie van de fietsbrug start half mei en 
duurt ongeveer vier maanden. De aanleg van 
een faunatunnel onder de drukke Kanaaldijk-
Oost, start in de eerste week van april.

Tegelijk met de fietsbrug wordt een natuur-
verbinding aangelegd. De brug zorgt voor 
meer recreatieve fietsroutes en een betere be-
reikbaarheid voor de regio. Via de natuurver-
binding kunnen dieren van de Vinkeveense 
Plassen naar de Loosdrechtse Plassen komen 
en omgekeerd. 

Meer recreatiemogelijkheden, 
beter bereikbaar en sterkere natuur
Fietsers kunnen binnenkort bij Nigtevecht 
via een fietsbrug het Amsterdam-Rijnkanaal 

oversteken. De brug is het sluitstuk tussen 
recreatieve fietsroutes langs de Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. 
Voor fietsers uit Nigtevecht worden station 
Abcoude en de scholen en werkgebieden in 
de regio Amsterdam beter bereikbaar. Dieren 
kunnen via de natuurlijke oevers zwemmend 
het kanaal oversteken. Dit vergemakkelijkt de 
uitwisseling van fauna tussen de natuurgebie-
den en versterkt de natuur. 
De provincies Utrecht en Noord-Holland, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten De Ronde 
Venen en Stichtse Vecht werken samen bij 
de totstandkoming van de fietsbrug en de na-
tuurverbinding. De gemeente Amsterdam is 
medefinancier.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op 
www.fietsbrugnigtevecht.nl. 

Start bouw fietsbrug in Nigtevecht

Daar moet ik vaak aan den-
ken. De verfilming van het 
boek van Beryl Bainbridge 
met Hugh Grant en wijlen 
Alan Rickman in enkele van 
de hoofdrollen. Over een the-
aterproductie van Peter Pan in 
het Liverpool van 1947. Alles 
wat er in zo’n productie mis 
kan gaan, gaat er mis. 

Zo ook heeft Vreemdland zijn 
gezonde dosis aan tegenslagen. 
Allemaal sterken ze je om door 
te gaan. Om toch die productie 
op de planken te krijgen. Maar 

sommige van deze tegenslagen zijn soms wel dusdanig dat je 
echt even uit het lood geslagen bent. 
Zo is de vergunningaanvraag net als bij ‘Ronja, de roversdoch-
ter’, een bepaalde tijd van tevoren ingezet, alleen bleek nadat de 
aanvraag was ingediend, dat sinds begin dit jaar de procedure 
voor vergunningaanvraag ongemerkt is gewijzigd. 
Dat zorgde ervoor dat we geen vergunning konden krijgen voor 
7, 8 en 9 april. Crisisberaad achter de schermen. Verhitte discus-
sies. ‘Ja, maar jij’, ‘Nee, dat zou jij toch doen?’. Maar gelukkig 
hebben we elkaar weer allemaal kunnen vinden en heeft de pas-
sie voor theater en drama het gewonnen van de zak en de as. 
The show must go on! De musical Vreemdland gaat er komen! 
Hoewel de voorstelling wel over de vakantie heen getild moest 
worden. Er was een cursus Roostermaker voor nodig om het oe-
fenschema te realiseren, maar het is er gekomen: de dag die je 
wist dat zou komen. 
De musical Vreemdland zal 27, 28 en 29 oktober uitgevoerd 
worden. Het duurt nog even, dus iedereen kan fijn nog even op 
vakantie. Maar in het najaar zullen uw dorpsgenoten weer stra-
len op het podium. Zet de data alvast in de agenda!

Vreemdland, the musical: 
An awfully big adventure

Op zaterdag 10 juni wordt  - na het succes van 
2012 – de wandeling langs acht particuliere 
Historische Buitenplaatsen in ’s Graveland 
herhaald. 

De  unieke wandeling onder begeleiding van 
een gids langs de buitenplaatsen waar u nor-
maal nooit komt. Vanaf het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten, gaan we per bus naar Trompenburg, 
en vervolgens lopen we naar Schoonoord, Hilverbeek (ook de 
wijngaard), Stalpaert NH-Kerk, Westerveld, Wolfsbergen, 
Spanderswoud, Sperwershof en Berg en Vaart. Het eindpunt ligt 
bij Boekesteijn. Bij de wandeling gaat het om de bezichtiging  van 
de tuinen en parken, een wijngaard en arboretum. De eigenaren 
van de Buitenplaatsen vertellen hun persoonlijke verhaal en la-
ten o.a. zien wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd. De huizen 
van de Buitenplaatsen zijn niet toegankelijk. De Zeeverkenners 
zorgen voor veilige oversteekplaatsen. De wandeling duurt 4 uur: 
waarvan 1 uur wandelen, 2 uur toelichting en 1 uur bezichtiging 
tentoonstelling en pauze. Kosten € 15,- voor kinderen (vanaf 14 
jaar, tenzij zeer geoefende loper) € 7,50. Honden niet toegestaan, 
ook niet aan de lijn, geen buggies etc. Sommige paden zijn slecht 
begaanbaar, men loopt op eigen risico. Schrijf je nu in op: www.
natuurmonumenten.nl/wandelingbuitenplaatsen
Historische Kring Gloriosa organiseert speciaal voor de gele-
genheid in het bezoekerscentrum een tentoonstelling over de 
Buitenplaatsen en hun  bewoners. Deze is voorafgaand of na af-
loop van de wandeling gratis te bezoeken. 

Wandelen langs acht 
Particuliere Buitenplaatsen 
in ‘s Graveland

HISTORISCHE
BUITENPLAATSEN
WANDELING
‘S GRAVELAND

2017

In eerdere zomerstages werkte 
Marc Witteman b.v. bij een woongroep, 
een Kringloopwinkel of in de bediening 

op M.S. de Tijd (zie foto). Stem mee om de 
zomerstage dit jaar een dag brugwachter 

van de Van Leerbrug te laten zijn!
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Sim van der Spoel fietst zijn favoriete rondje 
al weer zo’n 10 jaar. Eerst op een gewone fiets, 
maar inmiddels op een elektrische. Het eerste 
stuk noemt hij ronduit saai, maar wat daarna 
komt is geweldig en volgens Sim nog onbe-
kend voor veel Vreelanders, want die komt 
hij namelijk nooit tegen!

“Ik rij dit rondje elk seizoen een paar keer. 
Natuurlijk vertrek ik vanuit mijn huis aan de 
Nigtevechtseweg richting de N201. Het saaie 
stuk gaat door tot voorbij de afslag naar de A2. 

Dan wordt het spannend. Je kunt ongeveer 
1 kilometer verder, vlak voor de ophaalbrug, 
namelijk rechtsaf naar beneden fietsen onder 
de N201 door. Dit weet bijna niemand. Het 
is een fiets- c.q. wandelpad. Je fietst over het 
sluisje heen en daar moet je echt even stoppen. 
Vooral als de sluis geschut wordt. Het verval is 
namelijk wel 2,5 meter.” 

“Daarna ga ik de 
D e m m e r i k s e -
kade op, langs 
het pomphuis. 
Langs deze weg 
liggen allemaal 
boerderijen die 
van alles verkopen, afhankelijk van het sei-
zoen. Van komkommers tot jam, eieren, 
bloemen en plantjes. Ja, ik ga met lege fietstas-
sen weg en kom met volle tassen thuis. Ik sla 
linksaf de Haanweg op richting Nieuwer ter 
Aa. Onderweg ontspan ik, snuif de natuur op 
en voel me blij. Je komt ook nog langs Hoeve 
Landzicht. Daar vierden we vroeger de fees-
ten van de Brandweer waar ik vrijwilliger was. 
Maar we hebben er ook bruiloften gevierd. Het 
is een geweldige locatie in de middle of no-
where. Onderweg zie je ook allemaal paaltjes 
met oranje vlaggetjes. Die geven de plekken 
aan waar de vallen staan voor de muskusrat-
ten.”

Je weet niet wat je ziet! 
“Aan het eind van de Haanweg ga ik rechtsaf 
de Oukoopseweg op richting de A2. Daar kun 
je met de fiets overheen om vervolgens richting 
het Amsterdam-Rijnkanaal te fietsen alwaar 
je de pont kunt nemen. Als ik zin heb in een 
ijsje fiets ik nog even richting het centrum van 
Breukelen. Als ik genoeg heb aan mijn fles wa-
ter, dan ga ik langs het kanaal naar Kerklaan, 
om vervolgens weer het laatste saaie stuk langs 
de N201 naar huis te fietsen. Eenmaal thuis 
voel ik me voldaan. Echt, dit rondje moet je 
ook eens fietsen, vooral in het voorjaar en de 
herfst. Je weet niet wat je ziet.”

Het favoriete rondje van....

Sim van der Spoel

Ruim 700.000 mensen keken met Kerst op 
TV naar de drie concerten van Maestro Jules 
Onthult. Donderdag 18 mei a.s. onthult di-
rigent  Jules van Hessen met live  ondersteu-
ning van Het Gelders Orkest de geheimen 
van Sjostakovitsj’ Vijfde Symfonie. 

Dmitri Sjostakovitsj en Jozef  Stalin voch-
ten een titanengevecht uit. De dictator met 
dreiging, vele decreten en subtiele waar-
schuwingen, de componist met dubbele bo-
dems, ‘over the top’ marsen en juichmuziek. 
Maestro Jules kruipt in het hoofd van Dmi-
tri Sjostakovitsj en laat horen hoe een alles 
verschroeiende tweestrijd klinkt. Tijdens  
Jules’ verhaal speelt het orkest de cruciale 
fragmenten, bijzondere solo’s en spannende 

overgangen – en na de pauze: de hele symfo-
nie! Tivoli Vredenburg, donderdag 18 mei, 
20.15 uur, tickets € 25/ € 19 (CJP).

Maestro Jules Onthult

De aanvraag voor een uitbouw in uw straat, 
de kap van bomen in het dorp of de vergun-
ningverlening voor uitbreiding van bedrijfs-
activiteiten… Tot voor kort kon u dit alle-
maal lezen in de Vechtstroom en zo op de 
hoogte blijven van bepaalde ontwikkelingen 
in onze gemeente. Deze service via de krant 
is gestopt. Niet iedereen weet dat u nu wel 

via de mail of de app op de hoogte gehouden 
kan worden. Ga naar https://overuwbuurt.
overheid.nl en meld u aan. U kunt zelf kiezen 
voor het soort en de hoeveelheid berichten 
door bijvoorbeeld de straal van te ontvangen 
informatie rondom uw eigen adres te vergro-
ten of te verkleinen. 

Digitale informatie over vergunningen
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Maandag tot en met donderdag:

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

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Boekbespreking door Marlies Cordia

Auke Hulst: ‘En ik herinner me Titus Broederland’
Bij het lezen van deze nieuwe roman van Auke 
Hulst had ik een sensatie die ik me herinner uit 
mijn kindertijd: ik vergat dat ik aan het lezen 
was, om mij heen had de wereld kunnen ver-
gaan, maar ik zou het niet in de gaten hebben 
gehad. Ik werd volledig het verhaal ingezogen, 
net zoals bij het Grote Zinkgat, dat in de ro-
man langzaam uitdijt en de aarde opslokt, een 
gebeurtenis die apocalyptische taferelen gaat 
opleveren. Het verhaal wordt verteld door de 
tweelingbroer van de titelheld Titus. Het speelt 
zich af in een onbestemde tijd, in een onbe-
stemd land. Deels lijken het wel de middeleeu-
wen: de tweeling mag niet gezien worden door 
de buitenwacht, daarom brengt de vader ze al-
leen groot in een verlaten krot midden in het 
bos. Tweelingen zijn duivelsgebroed en moe-
ten dood. Aan de andere kant komen er op een 
gegeven moment ook automobielen in beeld. 
Het geheel gaf mij de sfeer uit de televisieserie 
Carnivale, een serie over een arremoeiig circus 
dat rondtrekt in de woeste leegte van Amerika 
in de dertiger jaren. De moeder van de jongens 
is bij de bevalling overleden en de vader werkt 
in een mijngebied waar “aardbloed” wordt ge-
wonnen. “Olie” denk je dan als lezer. De vader, 
geen groot opvoeder, leert ze wel lezen en heeft 
een geheime voorkeur voor jolige muziekpla-
ten en drank. Hij komt te overlijden de dag 
nadat het Grote Zinkgat zich voor het eerst 
manifesteert. De broertjes moeten maken dat 
ze wegkomen en zwerven door een desolaat 
landschap, voortdurend in gevaar.  Waar de 

ik-figuur zachtaardig 
is en met de meegeno-
men gitaar probeert 
aan de kost te komen, 
is Titus een harde. 
Zonder pardon steelt 
hij en doet hij alles 
om het hoofd bo-
ven water te houden. 
Om niet als tweeling 
ontmaskerd te wor-
den geeft Titus de ik-
figuur een enorme jaap over zijn gezicht, dat 
een lelijk litteken achterlaat. Het beste masker, 
verklaart Titus, iedereen zal naar het litteken 
kijken en de rest van het gezicht vergeten. Het 
verhaal springt in de tijd heen en weer, van de 
vroege jeugd, tot de barre tocht naar de zee, 
waar Titus heen wil. Het loopt niet goed af 
met Titus, zoals de titel al verraadt. Voor de 
ik-figuur is het een raadsel wie hij zelf dan is, 
zonder zijn broer. Prachtige zinnen staan in 
het boek: Als een mens de som van zijn herin-
neringen is, dan zijn we allemaal door onszelf 
bedacht; uit momenten aaneen gelijmd. Maar 
ook aardse taal zoals “We zijn misschien zwer-
vers, maar we zijn verdomme geen zwervers” , 
het motto van Titus. Het is een prachtboek en 
het eindigt toch met een sprankje hoop voor 
de verteller. Het sprankje hoop, waardoor je 
het boek met een zucht weg legt, vol van die 
bijzondere wereld en vol nieuwsgierigheid hoe 
het verder met die eenzame jongen zal gaan.

Naar aanleiding van eerdere vragen op 
Facebook het volgende: De kans dat er een 
grote (milieu-)calamiteit ontstaat bij Greif 
is volgens officiële berekeningen verwaar-
loosbaar klein. Toch kan er een alarm klin-
ken - recent was dat een vals alarm - en wil 
een aantal Vreelanders graag weten wat wat 
ze moeten doen. 

Volgens de instructiekaart van de VRU (Vei-
ligheids Regio Utrecht) moeten bewoners bij 
het horen van een sirene naar binnen gaan 
en ramen en deuren sluiten. Zet vervolgens 
de regionale radio aan (eventueel via bat-
terijen) of de televisie op de rampenzender. 
Kijk op www.crisis.nl voor meer informatie. 
Volg de aanwijzingen op van overheid en 
hulpverleners (voor zover aanwezig). Haal 
uw kinderen niet uit school, zij worden daar 

opgevangen. Ga niet onnodig bellen om 
overbelasting te voorkomen.
Een en ander staat op een handige instruc-
tiekaart waar meer tips te vinden zijn over 
branden, terroristische aanslagen, uitval van 
stroom etc. Deze wijzer is te vinden op www.
crisis.nl. In geval van nood kan ook het tele-
foonnummer 1400 gebeld worden. Diegenen 
die zich hebben aangesloten bij NL-alert ont-
vangen zo nodig een berichtje op hun mo-
biele telefoon. Sowieso gaat het luchtalarm 
over een aantal jaar verdwijnen en wordt 
deze functie overgenomen door NL-alert. 
Overigens worden Nederlanders landelijk 
over dit soort zaken geïnformeerd door mid-
del van spotjes van de overheid.  We hopen 
hiermee uw vragen te hebben beantwoord, 
zo niet dan horen we dat graag. 

Edwin Kielestein.

Lezers schrijven  
Wat te doen bij een alarm van Greif?

Door de erwtensoep-actie van Lions Club 
Overholland ontvingen twee goede doelen 
een mooi bedrag: Hartreanimatie Stichtse 
Vecht kreeg € 2.000,- en SV De Vecht kreeg 
een bijdrage van € 1.500,- voor zonnepanelen 
op het dak en infraroodverwarming. Hier-
mee wordt de voetbalclub de eerste energie-
neutrale sportvereniging in Stichtse Vecht. 

SV De Vecht ontvangt checque van Lionsclub
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Achter in de tuin van Slotzigt staat een schit-
terend 18de-eeuws theehuis. Voor wie naar 
de kledingverkoop gaat (zie pag. 4) kan het 
zien liggen, aan het eind van het grasveld, 
achter de oudste rode beuk van de provincie 
Utrecht en voorbij het rosarium. Dit tuinhuis 
is hier pas in 1962 geplaatst. Het stond in het 
park van Terra Nova, waar het in de jaren 
1920 terecht is gekomen nadat de stichter 
van Terra Nova, Richard Erdmann, het tuin-
huis gekocht had. (zie de historische foto uit 
de jaren ‘30) Het was afkomstig van een huis 
aan de Herengracht in Amsterdam. Naar 
verluidt was dit een huis dat vlakbij de Vij-
zelstraat stond. Vanwege de verbreding van 
deze straat in 1918 moesten enkele grachten-
huizen aan de Heren- en Keizersgracht ge-
sloopt worden. Uit de tuin van een van deze 
huizen zou het tuinhuis afkomstig zijn. 

Nieuw land
Erdmann had tussen 1910 en 1930 percelen 
land en water gekocht. Het moerassige land 
en de trekgaten hoogde hij op met huisvuil 
uit Amsterdam. Zo ontstond nieuw land, in 
het Latijn: ‘Terra Nova’. Hij plantte er een 
grote variëteit aan bomen en struiken en 
bouwde een houten huis, dienstwoningen, 
stallen e.d. 
Er kwam een Japanse tuin met pagode, een 
Franse en een Engelse rozentuin –waar het 
theehuis kwam te staan - en een beeldentuin. 
Hij kocht veel historische voorwerpen en 
bouwmaterialen waar hij zijn park en huis 
mee inrichtte. Zo was het huis verfraaid met 
een goudleerkamer, antieke parketvloeren, 
18de eeuwse schouwen en historische glas-
in-loodramen. In het park stonden talloze 

antieke beelden, zonnewijzers, banken en 
tuinmeubilair. 

Veiling
Vlak na het overlijden van zijn vrouw in 
1959 wijzigde Erdmann zijn testament en hij 
trouwde meteen hierna met Ika Kensen, die 
op het vlakbij gelegen Slotzigt woonde. Zij 
woonde in bij haar dochter en schoonzoon, 
Daan van Leeuwen Boomkamp sr., die Slot-
zicht in 1956 hadden gekocht. 
Een half jaar later overleed Erdmann, Ika 
achterlatend als gefortuneerde weduwe. Via 
haar kwam Terra Nova in het bezit van de 
familie van Leeuwen Boomkamp. 
Al was de erfenis aanzienlijk, toch bleek deze 
niet voldoende om het enorme bedrag aan 
overdrachtsbelasting te betalen. De gehele 
kunst- en beeldencollectie werd geveild. Het 
tuinhuis sierde de kaft van de veilingcatalogus 
van Mak van Waay. Of het tuinhuis niet ver-
kocht werd of dat de familie het gewoon zelf 
wilde houden is niet bekend. Feit is dat het 
tuinhuis verplaatst werd van Terra Nova naar 
Slotzigt, waar het nog steeds een sieraad in de 
tuin is.                 J.J. 

Vreeland Vroeger...

Het theehuis op Slotzigt

Vreeland Vroeger...

...en Nu

Op vrijdagavond 28 april draait de film ‘I Da-
niel Blake’. Een film van Kenneth Loach die 
bekend is door zijn sociaal realistische stijl en 
sociale thema’s. Humor, warmte
en wanhoop gaan hand in hand en maken van 
I, Daniel Blake een oprechte, emotionele en 
uiterst innemende film. De 59-jarige Daniel 
Blake heeft bijna zijn hele leven als meubel-
maker gewerkt in het noordoosten van Enge-
land. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in 
zijn leven hulp nodig van de staat. Hij kruist 
het pad van de alleenstaande moeder Katie 
en haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. 
Katie’s enige kans om te ontsnappen aan een 
hostel voor daklozen, is door een flat te accep-
teren 450 km verderop. Daniel en Katie be-
vinden zich in niemandsland, gevangen in de 

bureaucratische
rompslomp van 
het hedendaag-
se Groot-Brit-
tannië. De film 
wordt vertoond
in het gebouw 
van de Vecht & 
Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 
139 te Loenen 
aan de Vecht.
Inloop vanaf 19.30 uur, de fi lm start om 20.00
uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 
om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 
Na afloop is er een hapje en drankje.

www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

...en Nu
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Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteit
voor vast op u
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00
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Op 12 april opende burgemeester Witteman 
officieel de website www.buurtpreventie-
stichtsevecht.nl. Hier vindt u alle informatie 
over de mogelijkheden om te kunnen bijdra-
gen aan de veiligheid in uw eigen buurt of 
wijk. Op de site is informatie te vinden over 
de Signaleringsteams, WhatsApp Groepen, 
Amber Alert en Burgernet. Met één druk op 
de knop kunt u zich hier aanmelden bij de 

WhatsApp preventiegroep van uw eigen wijk. 
In Vreeland zijn al meerdere WhatsApp-wijk-
groepen actief. Zo kunnen verdachte situaties 
direct gecommuniceerd worden met de om-
geving. 
Het is elders in Nederland gebleken dat er 
minder inbraken zijn in wijken waarin men 
gebruik maakt van een gezamenlijke preven-
tie-WhatsAppgroep. 

Nieuwe website over Buurtpreventie

In het kader van een kernentour om meer 
direct contact met de inwoners van Sticht-
se Vecht te hebben, vond op 6 april in het 
Dorpshuis een ontbijt plaats met burgemees-
ter en wethouders en inwoners uit de kernen 
van de voormalige gemeente Loenen. Ruim 
30 personen hadden van de uitnodiging ge-

bruikt gemaakt en genoten van een gezellig 
en soms nuttig samenzijn. Men maakte ruim 
van de gelegenheid gebruik om prangende 
vragen of nuttige suggesties bij de betrok-
ken wethouder aan te kaarten. En andersom 
toetsten de wethouders hun ideeën bij de in-
woners. Een mooi initiatief! 

Ontbijt met B&W

Het is inmiddels een traditie op onze basis-
school CSV Ridderhof. 
Op witte donderdag, 
na de paasbrunch, mo-
gen de kinderen uit de 
bovenbouw meedoen 
aan de talentenjacht 
CVS’s got talent!

Het niveau was hoog, er 
werd goed gedanst en 
gezongen. Breakdance, 
meidengroepjes en 
jongensgroepjes en so-

listen; Het was een spannende wedstrijd! Na 
11 optredens bleken zanger Ode met dansers 
Lucas en Titus de grote winnaars!

CSV’s got talent

Het was weer een groot succes, de onderlinge 
wedstrijden van de DOS. Hier een mooi plaat-

je van de jongste DOSleden. Goed gedaan 
jongens en meisjes!

Jaarlijkse onderlinge wedstrijden DOS
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Op tweede Paasdag vlogen om 11 uur vele Vreelandse kinderen 
de boomgaard van de VIV in. Er werd enthousiast gezocht naar 
de ruim 2.000 verstopte eieren. Gelukkig ontbraken ook dit jaar 
de twee paashazen niet, waar menig kind graag even mee op de 
foto ging. Ieder jaar wordt het paaseieren zoeken weer mogelijk 
gemaakt door de Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland, 
Aloys  Hageman en Lokaal Zuid. Namens alle kinderen van 
Vreeland, en zelfs ver daar buiten, heel veel dank!

Naar 2000 paaseieren zoeken


