
Op woensdag 21 maart worden er in 
Nederland gemeenteraadsverkiezingen ge-
houden. De aanloop daar naar toe verloopt 
voor de gemeente Stichtse Vecht tumultueus. 
De ontwikkelingen rond D66, op dit moment 
de grootste partij in onze gemeente, volgen 
elkaar snel op. Het is zelfs zo ver gekomen 
dat D66 Stichtse Vecht is uitgesloten van 
deelname aan de komende raadverkiezingen. 
Hiermee haalde de gemeentelijke politiek in 
onze contreien meermaals de landelijke pers.

Wethouder Pieter de Groene nam onlangs, via 
een brief aan burgemeester Witteman, ontslag. 
Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar 
vermoedelijke integriteitsschending van de 
wethouder. De wethouder bemoeide zich met 
een tijdelijke huisvesting van de kinderopvang-
organisatie Kind & Co . Het beoogde pand is 
eigendom van de echtgenoot van De Groene en 
er is een bedrag van 195.000 gemeenschapsgeld 
in het spel.  De wethouder zou zich niet met de 
gang van zaken bemoeien, maar deed dit toch, 
zo stelt de gemeente, waarmee de schijn van 
belangenverstrengeling is gewekt.

Overigens betreurt Burgemeester Marc 
Witteman de gang van zaken en benadrukt 
hij de grote verdienste van De Groene voor 
onze gemeente. “Stichtse Vecht is de heer De 
Groene veel dank verschuldigd. Zijn aftreden 

is voor hem een grote persoonlijke tragedie, wij 
wensen hem alle goeds in de toekomst”, aldus 
Witteman. D66 is overigens teruggetrokken 
door het landelijk bestuur omdat wethouder 
Franko Zivkovic weigerde zijn plek op de kies-
lijst af te staan. 
Er zijn nu 12 partijen die mee doen: VVD, 
CDA, Lokaal Liberaal, Streekbelangen, 
Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, Partij van 
de Arbeid, Groen Links, Het Vechtse Verbond, 
Stichtse  Vecht Beweegt, Libertarische Partij en 
de PVV. Laatstgenoemde twee partijen zijn 
nieuwkomers.

Om uw uiteindelijke keuze weloverwogen te 
kunnen maken, raden wij U de lokale kran-
ten, de gemeentelijke websites en de berichten 
van de politieke partijen afzonderlijk goed te 
bestuderen. Het ontbreekt ons aan ruimte om 
alle partijprogramma’s integraal af te drukken 
in de Vreelandbode. Toch doen we een wille-
keurige greep in een aantal speerpunten van de 
partijen die ons dorp Vreeland aangaan.
Zo zegt het CDA Stichtse Vecht zich de ko-
mende tijd te gaan inzetten voor onder meer:
parkeerplaatsen op het Sperwerveld t.b.v. toe-
risme en dorpsevenementen, en het behouden 
van essentiële voorzieningen, zoals bijvoor-
beeld het Dorpshuis Vreeland.

Lees verder op pagina 3

Van de redactie
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De sporen van de storm die over Vreeland raasde zijn weer bijna 
opgeruimd maar in de politiek van de Stichtse Vecht stormt het 
echter nog volop! Met de gemeenteverkiezingen in het verschiet 
geven wij op deze voorpagina een verslag van de laatste ontwikke-
lingen. De Dorpsraad nodigt Vreelanders alvast van harte uit voor 
het komende verkiezingsdebat op 15 maart zodat u straks goed 
geïnformeerd uw keuze kunt maken. Naast storm ook een regen 
van verkeersboetes op de N201. Harold Linnartz reageert in zijn 
column op ludieke wijze tegen het Justitieel Incasso Bureau. U 
leest ook interviews met schrijver Arie van Wijhe, schoenma-
ker Cor Voorn en dorpsgenoot Annette Maas. In een nieuwe 
rubriek over de dorpen rondom Vreeland is deze maand Ne-
derhorst den Berg aan de beurt. Verder gaan we op rattenvangst 
met Jeroen Mur en zetten wij onze ‘Marktheld’ Erik de Vries 
in de bloemetjes. En de Kinderpost staat het komende half jaar 
weer onder redactie van Annelies Weijschedé, die een nieuwe 
groep Razende Reporters traint. Veel leesplezier!

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Roerige verkiezingen in Gemeente Stichtse Vecht

Grootste partij D66 doet niet mee

Donderdag 18 januari stormde het, met 
windstoten van wel 140 km/uur en harder. 
Ook Vreeland werd getroffen. Op boerderij 
Landzicht in Vreeland waaiden het dak en een 
muur kapot van de schuur waar ook de attribu-
ten van de kinderspelen voor Koningsdag la-

gen opgeslagen. Greif reageerde op de oproep 
op Facebook van het Oranjecomité en inmid-
dels zijn alle spellen daar veilig ondergebracht. 
Deze oude boom op het Jubileumlaantje heeft 
het niet gered maar zover bekend waren er ver-
der geen persoonlijke ongelukken. 

Stormschade in Vreeland

Het duurt nog twee maanden, maar de span-
ning begint langzaam te stijgen… Op 14 april 
is de eerste echte enige Vreelandse Dorpsquiz! 
Om te vieren dat de Vreelandbode dan precies 
tien jaar bestaat wordt er een gezellige avond 
georganiseerd in het Dorpshuis waar teams 
tegen elkaar ‘strijden’ voor de eretitel ‘Vree-
landkenners 2018’.  ALLE Vreelanders zijn 

welkom: alleen of met een groep vrienden, bu-
ren, bekenden, sportgenoten, kroeggenoten 
etc. De quizmaster leidt u door alle vragen, het 
wordt lachen, gieren, brullen maar ook zwaar 
overleg en gedenk….!  Een mystery guest zal 
zijn opwachting maken, na afloop komt een 
DJ de sfeer verhogen en het eerste drankje is 
‘on the house’. Zet de datum dus in de agenda 
en geef je voor de zekerheid vast op bij info@
vreelandbode.nl. 

14 april Dorpsquiz!
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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
20 febr. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
27 febr. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
28 febr. ‘Aan Tafel’, Studio Idee, 17.30 uur
6 mrt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
11 mrt. Rondleiding park en tentoonstelling  
 Nijenrode
12 mrt. Bingo, 14.00 uur, Dorpshuis
13 mrt.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
15 mrt. Verkiezingsdebat Dorpshuis, inloop  
 19.30 uur aanvang 20.00 uur
20 mrt.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
21 mrt. Verkiezing gemeenteraad, stemmen  
 in het Dorpshuis
22 mrt. Gouden Bochtenlezing, 20.00 uur,  
 Vechtstreekmuseum
25 mrt.  STERREN-buurt-wandeling, 
 14.00-16.00 uur
29 mrt. Mattheuspassion Amsterdam
31 mrt. Mattheuspassion Stichtse Vecht, 
 Doperkerk, Breukelen, 14.30 uur
8 april Kinderconcert OrveO
12 april Algemene Ledenvergadering 
 Dorpsraad, in maart meer info.
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Alle diensten beginnen om 10.00 uur
18 febr.   ds. Zijlstra
25 febr. ds. Rinzema
4 mrt.  ds. Boers 

Kerkdiensten

Verloren 
Sleutelbos met ongeveer 5 sleutels en 1 sleu-
tel voor pinslot. Verloren omgeving  (fiets-
rondje)  Bergseweg / Sluis / Molen / Klei-
zuwe of mogelijk in het dorp.
e.nouwt@kpnmail.nl / tel. 06-81630571

Vechtzooitje

De Vreelandbode



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

    Twee 2-persoonkamers met badkamer. Eigen entree.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

moniquebruins@kpnmail.nl         www.bedandbreakfast.nl
  

De Vreelandbode

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

Op 15 maart a.s. organiseert de Dorpsraad 
weer haar traditionele verkiezingsdebat. Ver-
tegenwoordigers van de politieke partijen 
worden uitgenodigd om toelichting te geven 
op hun verkiezingsprogamma. Wij zijn na-
tuurlijk bijzonder geïnteresseerd in de stand-
punten met betrekking tot het Vreelandse. 
Komt allen om te luisteren, vragen te stellen 
en ontdek wat de ware standpunten van deze 
volksvertegenwoordigers zijn.

Een andere datum die u alvast 
vrij kunt houden in uw agenda 
is 12 april, want dan organiseert 
het bestuur van de Dorpsraad 
de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering. Op dit moment is de 
agenda nog niet bekend. Vast staat wel dat het 
een avond gaat worden waar we elkaar weer 
treffen en zullen spreken over onderwerpen 
betreffende het dorp dat ons zo dierbaar is. 

Zoals u gezien hebt, is er iets veranderd in het 
aanzicht van Vreeland. Karel Sneyers en zijn 
vrouwen en mannen hebben ‘toegeslagen’ 
op het land van de familie Griffioen (eige-
naar van de knollenboerderij bij het tunnel-
tje). Wat een woestenij was dat. Nu lijkt het 

weer een prachtige boomgaard te worden. Of-
schoon de groep het Aanzicht van Vreeland 
geen onderdeel van de Dorpsraad uitmaakt, is 
het bestuur enthousiast over hun inzet en de 
geboekte resultaten. Vind je het leuk om mee 
te helpen om het dorp een mooier aanzicht 
te geven? Karel is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Contactgegevens kunt u terug-
vinden op www.hetaanzichtvanvreeland.nl.

Verder heeft het bestuur van de 
Dorpsraad, in het kader voor 
Centraal Leefbaarheidsbudget, 
toekenning van de Gemeente ge-
kregen voor een aantal aanvra-
gen. Zo zullen er bij de Til bankjes 
worden geplaatst, waarop Vree-

landers en bezoekers van ons dorp kunnen 
uitrusten en genieten van het uitzicht. Tevens 
is ons voorstel gehonoreerd om Vreeland 
vanaf de N201 te verfraaien. In de bermen zal 
beplanting worden gepoot. Hopelijk heeft dit 
als resultaat dat het verkeer nog langzamer 
ons dorp zal passeren; wie weet. En mocht u 
het nog niet gezien hebben: de vele paaltjes 
aan de stoep van Duinkerken zijn verwijderd. 
Ook dit komt voort uit een eerdere aanvraag 
uit datzelfde leefbaarheidsbudget.

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Al 25 jaar staat Kaashandelaar Erik de Vries 
iedere donderdagochtend op de markt in 
Vreeland. 
Op donderdag 9 februari was het exact een 
kwart eeuw geleden dat hij hier voor het eerst 
kwam. Erik trakteerde die dag zijn klanten op 

een kaasschaafje. Omdat hij bovendien één 
van de trouwste adverteerders is -hij adver-
teerde al in de Vreelandpost- zette de redactie 
hem  in het zonnetje met een bloemetje. Van 
harte gefeliciteerd Erik, dat we je hier nog 
lang mogen blijven zien! 

25 jaar op de markt in Vreeland25 jaar op de markt in Vreeland

Vervolg van pagina 1

Groen Links zet zich, bij navraag, onder meer 
in voor een schone economie. Zo zou er vol-
gens deze partij op de A2, dag en nacht, maxi-
maal 100 kilometer per uur mogen worden 
gereden en moeten er milieuzones worden in-
gesteld om oude dieselauto’s te weren.
Het Vechtse Verbond van dorpsgenote Mieke 
Hoek, wil de busverbinding tussen ons dorp en 
Weesp en Loenen behouden.  Ook de situatie 
rond de provinciale weg N201 staat hoog op de 
agenda, het Vechtse verbond noemt de komst 
van een eventueel aquaduct geweldig.  M.A.v.S.

Grootste partij D66 doet niet mee



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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het gehele jaar geopend 
voor borrel en diner 

tot 1 april alleen op zondag 
geopend voor de lunch 

overige openingstijden i.o. 
0294230230 | info@lokaalzuid.nl

Op donderdag 22 maart geeft Juliette Jon-
ker een lezing in het Vechtstreekmuseum in 
Maarssen over de relatie tussen de buiten-
plaatsen  aan de Vecht en de Amsterdamse 
grachtengordel. ‘Gouden Bochten’ heette het 
boekje dat zij hierover schreef samen met 
Steven de Clercq, verwijzend naar de gouden 
bocht in de Herengracht en de ‘gouden’ boch-
ten van de Vecht en de Angstel, waar in de 
17de en 18de eeuw de zomerhuizen verrezen 
van de grachtengordelbewoners. In de lezing 
wordt aandacht besteed aan de gelijktijdige 
metamorfose van stad en platteland, de bouw 
van grachtenpanden en buitenplaatsen en aan 
aspecten als het buiten genieten, pronken en 
sociale netwerken. Maar ook wordt ingegaan 
op de vraag en aanbod van voedsel, brandstof 
en water, het transport over en weer en het 

verval en de wederopstanding van de buitens. 
Meer dan 100 afbeeldingen laten duidelijk 
zien dat de banden tussen stad en platteland 
vroeger veel intensiever waren dan nu!

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur, 
toegang € 15,- incl. Koffie/thee. Vechtstreek-
museum, Diependaalsedijk 19b, Maarssen. 
Aanmelden via www.vechtstreekmuseum.nl.

Succesvolle première concerten OrVeO

Het kan bijna niemand meer ontgaan zijn dat 
Muziekvereniging de Vecht uit Vreeland en 
Loenens Fanfarekorps Oud Over uit Loenen 
gefuseerd zijn en nu OrVeO heten (Orkest 
Vecht en Omstreken). Het allereerste concert 
van dit nieuwe orkest vond in de Grote Kerk in 
Vreeland plaats op 13 januari. U las er over in 
de vorige Vreelandbode. Een week later volgde 
een reprise in de Grote kerk van Loenen. 

Bij beide Premièreconcerten waren de kerken 
bomvol. De toeschouwers kwamen via een 

rode loper binnen en werden daar getrakteerd 
op bubbels en wat lekkers. Om 20.00 uur klon-
ken de eerste klanken van het nieuwe orkest 
door de prachtige kerk. De hele show werd aan 
elkaar gepraat door de solist van de avond, de 
Loenerslootse tenor Bert Simhoffer.

De slagwerkgroep van OrVeO, onder lei-
ding van Jaap Firet, verzorgde voor de toe-
schouwers een mooi intermezzo. Met een 
prachtig lichteffect, wat ervoor zorgde dat er 
alleen handen en stokken te zien waren, kon 
niemand stil blijven staan. Toen een uur na 
aanvang de laatste klanken nog na galmden, 
nam het orkest, onder leiding van Erik Kluin, 
een welverdiende staande ovatie in ontvangst. 
Het was het eerste concert van dit orkest maar 
zeker niet het laatste. Zet voor de zekerheid 
alvast de volgende data in uw agenda: 8 april 
Kinderconcert en 23 juni Brugconcert bij de 
Van Leerbrug in Vreeland.

De Vreelandbode

Voor veel mensen wordt het geen Pasen als 
ze geen uitvoering van de Matthäus Passion 
hebben bijgewoond. Maar Bach heeft zijn 
Matthäus helemaal niet bedoeld om ‘bij te 
wonen’. Daarvoor is de muziek te persoonlijk. 
Nergens anders raakt Bach ons zo aan als in 
zijn passies. Want al is het lijdensverhaal uit 
het evangelie van Mattheus de rode draad: het 
menselijk tekort is het eigenlijke thema. Bach 
heeft die twee op meesterlijke wijze met elkaar 
verbonden en op muziek gezet. Muziek die 
recht naar het hart gaat: nog nooit waren drie 
uren zó kort. Op Witte Donderdag -29 maart- 

voert het koor van de 
Vreelanders Connie 
Lohuis en Gerdjan 
Rapati de Matthäus 
Passion uit in het 
Concertgebouw. En 
omdat ze graag veel 
dorpsgenoten in de 
zaal zien, betalen 
Vreelanders geen € 35,-maar € 32,50 voor 
deze prachtige uitvoering. En dan zijn ze ook 
nog verzekerd van hele goede plaatsen. Een 
mailtje naar gerdjan@strakblauw.nl is genoeg. 

Geen Pasen zonder Matthäus

Gouden Bochten-lezing
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OPEN DAG
Zaterdag 17 maart 2018 

tussen 1400 - 1700u kun je 
een kijkje komen nemen in ons bedrijf.

Aanschouw de nieuwe kamers en 
snuffel achter de schermen. 

Meld je aan via info@nederlanden.nl 
o.v.v. naam en open dag.

LUNCH
Zondagen zijn wij ook open voor de lunch! 

Schuif aan en geniet bijvoorbeeld 
van een 4 gangen lunchmenu voor 55.- p.p. 

Dit is ook mogelijk op dinsdag tot en met vrijdag.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

“Laat hem maar eerst schoenmaker worden, 
dan kunnen we nog altijd zien.” Met deze 
gedachte werd de jonge Cor vanuit zijn ge-
boortedorp Kortenhoef naar zijn familie in 
Bodegraven gestuurd om het vak van orthope-
disch schoenmaker op ambachtelijke wijze te 
leren. Cor wordt binnenkort 75 jaar en oefent 
zijn vak nog altijd uit. In Vreeland, het dorp 
waar hij in 1962 neerstreek en 35 jaar aan de 
Lindengracht nr. 35 heeft gewoond met zijn 
vrouw Wil.  
    
Barre tijden
“Wil zei altijd dat ze Vreeland alleen zou verla-
ten met zes planken om haar heen.” Toch reizen 
we voor dit interview af naar Maarssen, waar 
Cor en Wil alweer zestien jaar wonen. In de fris 
modern ingerichte woning word ik warm ont-
haald met cappuccino en verse gevulde koek. 
“Het was mijn idee om hier te gaan wonen, 
dicht bij dochter Bianca en onze kleinkinderen.” 
Toch was het Cor die het meeste moeite heeft 
gehad met het vertrek uit Vreeland. De oude 
foto’s en krantenknipsels zijn al door Wil van 
zolder gehaald en Cor neemt ons mee terug in 
de tijd; “Mijn vader zat in het verzet en werd in 
1943 in een bootje bij Kortenhoef neergescho-
ten. Mijn oom zat ernaast, hij overleefde het en 
omdat mijn moeder niet goed wist wat ze met 
me aan moest ging ik bij mijn kinderloze oom 
en tante in Bodegraven in de leer als schoenma-
ker. Toen ze toch nog kinderen kregen werd ik 
teruggestuurd naar Kortenhoef.” Cor was pas 
19 jaar toen hij voor fl. 3000,- de schoenmake-
rij van Baar (alias ‘Kees Kriebel’) in een van de 
voormalige ‘sloophuisjes’ aan de Lindengracht 
overnam. “De verdiensten gingen op aan het 
opstoken van dit tochtige pandje, het afbetalen 
van de schulden en de rest was voor mijn moe-
der.” In de strenge winters draaide de schoen-
makerij bovendien maar op een laag pitje. “Ik 
bond dan ook regelmatig mijn geliefde schaat-
sen onder om koppelwedstrijden te rijden waar 
ik een extra zakcentje mee verdiende. Hoewel 
ik nog in Kortenhoef woonde had ik direct een 
‘klik’ met Vreeland.” Zo herkende slager de 
Heus Cor meteen; “Jij bent een Voorn, ik heb 
gezien dat jouw vader werd doodgeschoten in 
het Hilversum Kanaal.” Het waren barre tijden 
maar Cor hield vol. 

En toen kwam Wil
Op een zonnige dinsdagmiddag in mei ’63 
-het was toen nog de gewoonte dat de winkels 
op dinsdagmiddag sloten- ging Cor met het 
zeilbootje van zijn vriend bij Kortenhoef het 
water op. De jonge Hilversumse Wil was daar 

met vriendinnen aan het zwemmen en werd 
door Cor uitgenodigd om op het bootje mee te 
varen. In 1967 trouwden ze en betrokken het 
huis op de Lindengracht nr. 35, de voormalig 
elektrazaak van Arie van Schaik. De schoen-
makerij van Cor verhuisde van de sloophuisjes 
aan de overkant naar de voorzijde van dit pand 
en de sloophuisjes werden als showroom ge-
bruikt. Het jaar daarop beviel Wil van hun eer-
ste dochter. Het meisje had het syndroom van 
down en heeft maar enkele maanden geleefd. 
“Zowel dokter Grevelink, zusters Janssen en 
Riek hebben Wil enorm bijgestaan en we kre-
gen veel steun van dorpsgenoten.” In 1969 werd 
zoon Bert gezond en wel geboren en een aantal 
jaren later dochter Bianca. Ze hadden een fijn 
en rijk sociaal leven in Vreeland maar het ge-
zin groeide uit het pand. Weggaan uit Vreeland 
was geen optie en daarom werd de voorzijde als 
woonruimte ingericht en verhuisde de schoen-
makerij naar Loenen. Eerst op de Dorpsstraat 
in de voormalige bakkerij Kolen en later in het 
hoekpand waar nu makelaar Paul is gevestigd. 
Cor toont een krantenknipsel waar deze zaak 
feestelijk werd geopend door Martine Bijl, die 
destijds op de Dorpsstraat in Loenen woonde. 
Cor groeide als kwaliteitsschoenmaker steeds 
verder in het vak en verplaatste zijn zaak naar 
de Herenstraat in Hilversum waar het chique 
Gooi aan zijn voeten lag. “Toch was ik meer 
vakman dan zakenman, zonder Wil had ik het 
nooit gered!” 

Hart voor Vreeland    
Cor is als schoenma-
ker altijd bij zijn leest 
gebleven. Sinds eni-
ge tijd maakt hij in 
het schuurtje van de 
fysiotherapieprak-
tijk aan de Fetha met 
zijn vriend Franc 
Savelkouls op maat 
gemaakte therapie zolen. De andere dagen is hij 
zoveel mogelijk op de golfbaan. Wil vult haar 
dagen met de kleinkinderen en is overblijf-
moeder op een basisschool in Maarssen. Het 
is al bijna kwart voor twaalf en Wil moet naar 
school. Zonder elkaar eerder te hebben gespro-
ken nemen we na ruim twee uur afscheid ‘als 
oude vrienden’. Cor en Wil hebben Maarssen 
verrijkt met hun komst, maar hun grote hart 
voor Vreeland hebben ze allerminst verpand. 
Mijn hart hebben ze in ieder geval gestolen!

Foto boven: Cor en Wil met houtsnijwerk 
‘Wapen van Vreeland’ van Van Huisstede. 

P.v.d.H.

Hart & Ziel: Cor Voorn

De Vreelandbode

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Jonge Cor als schoenmaker in zijn eigen zaak
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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

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 �

Het Schapenkampje langs de N201 is de afge-
lopen maand op initiatief van Wim Griffioen 
(niet Henk, zoals abusievelijk in de vorige 
Vreelandbode stond) opgeknapt. De mannen 
van de werkploeg ‘het Aanzicht van Vreeland’ 
hebben keihard gewerkt en al het 
dorre hout, opschot en bramen 
verwijderd en op grote stapels ge-
legd. Als het hout droog genoeg is 
worden de stapels ter plekke ver-
brand. 
Dit veldje, dat vanaf de N201 
toch een belangrijke ‘entree’ naar 
Vreeland is, zag er al jaren ver-
waarloosd uit. Geweldig hoe met 
een paar zaterdagen noeste arbeid 
alles er weer verzorgd bij staat! 
Ook af en toe meewerken aan een 

klus om ons dorp mooier te maken? Meld u 
aan bij aanzichtvanvreeland.nl.

V.l.n.r. : Karel Sneijers, Ed Bellovics, 
Hans Bots en Reinko Abels

Rommelig veldje opgeknapt

De Vreelandbode

Vandaag maak ik een rondje door het water-
wingebied van de Loenderveense plas. Mijn 
collega heeft eerder deze week vallen en klem-
men neergezet, nu ga ik controleren of er 
muskusratten in zitten. Eerder vandaag heeft 
het geregend en gesneeuwd maar gelukkig is 
het nu weer droog. Ik rijd over het weggetje 
het gebied in, en geniet van het uitzicht. Dit 
voor publiek afgesloten deel van de plas is 
ideaal om vogels te zien: kuifeenden, futen, 
meerkoeten, en vandaag ook nonnetjes, die 
mooi wit opvliegen tegen de donkere wolken. 
Ik parkeer de auto, trek mijn lieslaarzen aan, 
muts op, dikke jas, handschoenen met be-
scherming bijna tot mijn oksels, en pak mijn 
schep en de rugzak met klemmen en markeer-
stokken. Het zompige stukje akker is nat, de 
ondergrond veert onder m’n voeten. Hier en 
daar zit een holle plek, dat zou een nestkamer 
van een muskusrat kunnen zijn. Precies wat ik 
zoek. Met de schep steek ik de bovenkant weg 
zodat de holte open komt te liggen. Op mijn 
knieën liggend voel ik waar de rat zijn gangen 
heeft gegraven, en op geschikte plekken zet ik 
de klemmen. Om te zorgen dat er geen bun-
zing in de klem komt dek ik het gat weer af, 
markeerstok erin en weer door. De klemmen 
die eerder zijn gezet zijn nog leeg, en ik loop 
verder. Via een weiland ga ik naar de volgende 
akker. Dat is een heel smal en lang stuk land, 
waar voornamelijk riet groeit, en dat drijft op 
de plas. Het is nodig voor het waterbeheer, 
en dient ook als broedplaats voor de vele wa-
tervogels hier. Voor de muskusrat een ideale 
plaats voor voedsel en overnachting, maar hij 
ondermijnt zo wel de akker. Als we hier niets 
aan doen is zo’n akker in korte tijd weer water. 
Intussen kijk ik naar boven, naar de prachtige 
lucht. De scheve kerktoren van Loenen is goed 
te zien, en aan de andere kant de zendmast 
van Hilversum. Wat een geweldig vak! Vanaf 
2001, na mijn opleiding in het bedrijf, heb ik 
op veel plekken gewerkt; sinds twee jaar loop 
ik rond Vinkeveen en nu ook rond Vreeland 
en Loenen. Met tien collega’s onderhouden we 
het gebied van Amstel, Gooi en Vecht; per per-
soon zo’n 900km waterkant. In 2003 vingen 
we gemiddeld 2500 muskusratten per persoon 
per vanggebied, nu zijn dat er 80. Dat betekent 

dat we ons werk goed doen. We willen het liefst 
dat er helemaal geen muskusratten meer zijn 
in Nederland, maar dat zal niet meevallen. 
Vaak vragen mensen waarom ik rattenvanger 
ben geworden. Als boerenzoon geniet ik van 
het buitenleven, van dieren, van de natuur. 
Ik heb gezien hoeveel schade muskusratten 
kunnen brengen aan dijken en kaden, en om 
de natuur te beschermen wilde ik op humane 
manier de ratten bestrijden. Ons natte land is 
zó vol mensen, we zijn zó afhankelijk van een 
goede bescherming van de dijken en het land, 
dáár wil ik aan meewerken. Het voelt voor mij 
als een roeping! Intussen ben ik op de vol-
gende legakker gekomen. Bij de eerste klem 
is het raak, er zit een dode rat in. Het is een 
mooi mannetje, een ram, met een zachte licht-
bruine vacht en van kop tot staartpunt ruim 
50 cm. Een vrouwtje of moertje is ongeveer 
even groot. Het is makkelijk een muskusrat te 
herkennen: hij is altijd in of heel vlakbij water. 
Als je geluk hebt kun je er een zien zwemmen, 
soms met een bekje vol gras. Een rat die over 
het land loopt, op een erf of bij huizen, is vrij-
wel altijd een bruine rat, nooit een muskusrat. 
Deze akker is door mijn collega goed voorzien 
van klemmen, maar ze zijn nog leeg. Mogelijk 
hebben we later deze week meer succes. 
Voor meer informatie www.muskusrattenbe-
heer.nl, via de website kunt u het ook melden 
als u een muskusrat heeft gezien.                 M.S. 

Rondje van de Muskusrattenvanger
Jeroen Mur, muskusrattenbeheerder



Vreeland en Nederhorst grenzen aan het 
einde van de Bergse Weg aan elkaar maar 
Nederhorst ligt in de gemeente Wijdemeren 
en behoort tot de provincie Noord-Holland. 
Een andere gemeente en een andere provin-
cie dus. Hoewel de schoonheid van het dorp 
minder opvallend is dan die van Vreeland 
met zijn statige oude huizen aan de Vecht is 
het dorp Nederhorst minstens zo oud.

De Willibrordkerk ligt een beetje verscholen 
in het oudste deel van het dorp en is gebouwd 
op een natuurlijke zandheuvel. Aan die ‘berg’ 
dankt Nederhorst den Berg het tweede deel 
van zijn naam. De kerk stamt uit de 8ste eeuw 
en is gesticht door de prediker Liudger. Van 
hieruit vond de kerstening van de noordelijke 
Vechtstreek plaats. In de 12de eeuw werd er 
een stenen gebouw neergezet waarvan de to-
ren en het schip nog over zijn. Het is een van 
de oudste kerken van Nederland! De toren 
was een zgn. ‘weertoren’, alleen toegankelijk 
vanuit de kerk en daarmee een toevluchtsoord 
voor de dorpelingen als ze belaagd werden. Na 
de reformatie kwam de kerk in handen van de 
protestanten. 

Het kasteel Nederhorst heeft Nederhorst het 
eerste deel van zijn naam gegeven. Het is een 
vrij nieuwe naam want nog in de Middeleeuwen 
heette het dorp Werinon. De oudste vermel-
ding van het kasteel stamt uit de 13de eeuw en 
in de 18de eeuw kreeg het zijn huidige uiterlijk: 
een vierkant gebouw met vier zeskantige to-
rens omgeven door een slotgracht.

Het kasteel lag net als kasteel Vredelant op een 
strategische positie op de grens tussen Holland 
en Utrecht. Nog in 1971 brandde het kasteel 
geheel af maar het is in volle glorie herrezen 
uit de rokende puinhopen. Omdat jarenlang 
de Toonder Studio’s in het kasteel gevestigd 
waren waar de scenario’s en de strips van 
Tom Poes en Olivier B. Bommel werden 
geproduceerd, werd het kasteel in de volks-
mond ook wel Bommelstein genoemd. In de 
directe omgeving is door de ANWB een ge-
markeerde wandeling uitgezet met de naam 
Bommelstein-route.

De Spiegelplas 
Nederhorst is omgeven door water of door 
drooggelegd water. Het is gelegen aan de 
oostkant van de Vecht met een moerassig 
achterland. De Blijkpolder, de Prutpolder en 
de Horstermeer werden drooggelegd. Het 
ontgonnen veenlandschap met zijn trekgaten 
en legakkers is mooi terug te zien in de rich-
ting van Ankeveen. Daar ligt op de grens van 

Ankeveen en Nederhorst het kleine buurt-
schap de Goog. Het Googpad loopt dwars door 
de Ankeveense plassen naar de Spiegelplas. 
Die plas was vroeger ook een oud veenland-
schap maar door zandwinning is er een groot 
meer ontstaan met dieptes tot wel 40 meter. 
Het is een recreatiegebied geworden met een 
paar strandjes en wordt geroemd om zijn grote 
helderheid en goede zwemwater kwaliteit.

De Horstermeer 
De Spiegelplas was van oorsprong land dat 
veranderde in water. De Horstermeer daar-
entegen is nu land en was vroeger een meer. 
(Je kan je afvragen waar die Nederhorsters 
mee bezig waren.) Bovendien was de polder 
moeilijk droog te krijgen vanwege het opko-
mende kwelwater. Dat lukte uiteindelijk pas 
eind 19de eeuw met behulp van de stoom-
machine. De Middenweg loopt dwars door 
de Horstermeer. Aanvankelijk ontstond er in 
de vorige eeuw kassentuinbouw, later vestig-
den zich aan weerszijden van de Middenweg 
veel andere bedrijven. Toch blijft het ‘nat en 
droog’-verhaal problematisch: de polder is 
in de oorlogsjaren drie keer geïnundeerd (= 
onder water gezet) omdat zij deel uitmaakte 
van de Hollandse Waterlinie. En ook nu zijn 
plannen in ontwikkeling om een deel van de 
Horstermeer te veranderen in een nat na-
tuurgebied met een waterbergende functie. In 
de Horstermeer staat één groot gebouw: Het 
NERA-gebouw. Van daaruit werden samen 
met radio Kootwijk wereldwijd radioverbin-
dingen onderhouden. Een markant gebouw 
in de Wederopbouwstijl en volledig overstro-
mingsbestendig! Het staat al jaren leeg maar is 
zeker een bezoek waard. 

R.B.
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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

19 feb: Kunst thema-avond
28 feb: Werken op papier
03 mrt: Sieraden maken
15 mrt: Culinair levend erfgoed

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

De Vreelandbode

Afvalwijzer ook
digitaal!
Vorige maand las u over het uitprinten van de 
afvalwijzer. Er is ook een handige app van de 
Afvalwijzer. Gratis te downloaden in de Play-
store. Een kwestie van postcode invoeren en 
eventueel een handige “alert” instellen die je 
elke week herinnert aan het buiten zetten van 
de juiste afvalbak.

De dorpen rondom Vreeland
Nederhorst den Berg
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Welkom!
Kijk een nieuwe kop voor de Kinderpost! Be-
tekent dat misschien...? Ja hoor, ze zijn weer 
begonnen! De Razende Reporters.  Ze kwa-
men 31 januari voor het eerst bij elkaar. De 
komende 5 maanden zijn zij de Kinderpost 
Redactie. Er zijn verhalenvertellers bij, inter-
viewers, wel 2 fotografen en dus tekenaars. Er 
is zelfs een toneelspelende verhalenverteller! 
Maar wie zijn ze eigenlijk? Misschien kun jij 
het raden? Om het iets moeilijker te maken 
hebben ze allemaal een schrijversnaam geko-
zen. Weet jij welke naam bij welke foto hoort? 
We verklappen alvast dat Osameh deze keer 
de Kinderpost-kop tekende! Trouwens, heb 
je weleens van Belle van Zuylen gehoord? Of 
van een Haiku. Nee? Nou hier lees je er over. 
Heb jij ook nieuws of een tekening voor de 
Kinderpost? Stuur het per mail naar: info@
vreelandbode.nl  

RARA wie ben ik?
Kai

Ik woon in Vreeland, ik hou het meeste van 
me Ipod film kijken van super mario odessey 
en nintendo switch en freerun op straat of in 
de gymzaal en chillen in bed met mama of 
papa knuffelen en ik hou van stoeien met papa 
en met Jochem.... Later word ik kok, architect 
met me vriend Kors of fotograaf. Ik maakte al 
alle foto’s die je hier in de Kinderpost ziet. Als 
ik een andere naam zou hebben gekregen dan 
zou ik Jochem, Kai, Jack of Bjorn willen heten. 
Kai is nu mijn schrijversnaam geworden...

Rosa

Dat is mijn Razende Reporter naam hoor, niet 
mijn echte. Mijn familie bestaat uit Remko 
(papa), Gaby (mama), Lotte (zus), Juliet (zus) 
, Martijn (broer van me vader),  Opa, Oma  
(vader en moeder van me vader) en ikzelf. Ik 
woon in Vreeland en voel mij er prettig omdat 
ik er veel vriendinnen en vrienden heb, en het 
is een knus dorp. Als ik 1 dag de burgemeester 
van Vreeland  mag zijn dan zou ik 1 dag alles 
maken, omdat ik en anderen dan dure dingen 
kan. Wat grote mensen nog van kunnen leren 
van kinderen is dat je ook iets leuks voor jezelf 
kunt doen. 

Esmee

Ik ben eigenlijk blij met mijn eigen naam. Maar 
als ik een andere naam kan kiezen, dan neem 
ik Esmee, mijn schrijversnaam. Later word ik 
juf. Als ik mocht een vakantiereis mocht kie-
zen dan zou ik naar Italie gaan. Samen met 
papa, mama, mijn broertje, neefje, nichtje en 
ik. Als ik niet op reis kan gaan, dan wil ik graag 
naar de Efteling. Maar ik hou het meeste van 
mijn huis. Dus thuisblijven is ook fijn.
 
Isabela

Weet jij hoe ik echt heet? Ik geef je wat hints. 
Ik ben 10 jaar en ik woon ook in Vreeland en 
voel hier fijn met mijn familie en vrienden. 
Mijn familie bestaat uit twee broers, een vader 
een moeder en een kat. We hebben een fami-
lieritueel, de hele familie zit op voetbal. Mijn 
vader is dol op dansen, ik leerde van hem dan-
sen. Wat ik het liefste doe is toch voetbal en 
buiten spelen. In Vreeland is mooie natuur. 
Veel vogels. Wat zouden die ganzen in de 
lucht tegen elkaar zeggen? Ik zou weleens wil-
len praten met een hond of een olifant. Ik zou 
vragen waarom ze zo dik zijn.

Aagje

Dag ik ben Aagje, ik houd van kleine dorpjes 
en daarom voel ik me prettig in Vreeland. Ik 
hoor bij een familie : mijn moeder (Bibi), mijn 
vader Helge en mijn zusje (Noortje). Wat ik 
het liefste doe, wat ik goed kan en ook blij van 
wordt is hockey, gym, razende reporters, boe-
kenclub, zwemmen en schrijven. Er kan altijd 
iets beter. Wat grote mensen nog kunnen le-

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
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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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

De Vreelandbode

ren van kinderen? Moeders: tuttig is niet no-
dig. Vaders: grappig zijn. Af en toe fantaseer 
ik dat ik er op uit trek, de weide wereld in, bij-
voorbeeld naar: Australië of België. Had ik al 
gezegd dat ik 9 jaar ben? En dat er een verhaal-
tje van mij in deze Kinderpost staat?

Floor

Floor is mijn schrijversnaam. Zo heet ik dus 
niet echt. Ik heb zelf een hele bijzondere 
naam, want de enige die ook zo heet is de 
oma van mijn vader. Ik hou van Vreeland en 
hou van buitenspelen met Mieke. Later word 
ik juf. Waarom? Omdat ik het leuk vind om 
kinderen iets te leren en te hel(l)pen. Ik heb 
een verhaaltje geschreven over wat ik ga doen 
in  de vakantie... kijk maar verder op. Als ik 
helemaal zelf mocht kiezen zou ik graag met 
Esmee naar Spanje gaan. Daar is dan een 
zwembad die buiten staat, en er zijn bossen 
waar je lekker kan wandelen want ik vind bui-
tenspelen heel leuk of wandelen in het bos. 
Als ik niet op reis kan verzorg ik mijn katten. 
Weet je nu al wie ik ben? 

Sydney
Ik woon niet in Vreeland maar in Nederhorst 
den Berg. Ik hou van spelen met Aagje. Later 
word ik acteur. Als ik een vakantiereis mocht 
kiezen dan koos ik varen over de Vecht. Met 
de boot en in de nacht blijven slapen, slapen 
op het strand en een hut bouwen en er in sla-
pen. Ik neem mee op mijn reis: Petra, Helge, 
Floor, Arne en me gijt. Arne is mijn vader, 
Gijt is mijn gijt, Petra is mijn moeder, Floor is 
mijn zus. Als ik niet op reis kan dan ga ik thuis 
verder schrijven en met me broer spelen. De 
fotograaf maakte een mooi portret van mij: 
ehhh...met mijn ogen dicht. Dus die zie je hier 
niet. Met mijn ogen open zie je de volgende 
keer....!!
En nu missen er nog 2 Razende Reporters. 
Daarover lees je de volgende keer!

Mooi boek
Klokkenspel voor 
Belle van Zuylen
Ben jij een boeken-
wurm? Lees je graag 
verhaaltjes? Dit boek 
gaat over Belle van Zuy-
len. Zij is in 1740 gebo-
ren op Slot Zuylen aan 
de Vecht. Het leuke is dat het over onze buurt 
gaat. Hoe zou het leven zijn op zo’n kasteel? 
Belle maakt ook een grote reis. Was het leuk 

om twee eeuwen geleden kind te zijn? Amalia 
Bracs de schrijfster van het boek vertelt het je! 

Agenda
Zou jij het Slot Zuylen uit het boek echt van 
binnen willen zien?  Dat kan! 
Op zondag 25 februari is er om 14.00 uur een 
FAMILIECOLLEGE + een speciale rond-
leiding. Speciaal voor kinderen van 7 tot 12 
jaar (en vaders, moeders, opa’s, oma’s tantes, 
ooms...). Je moet een plekje reserveren (030-
2440255). Het kost wel geld! Kijk anders eerst 
even op de website. http://www.slotzuylen.
nl/agenda/2018/familiecollege/.

En waar woon jij?
Hoi,  Ik heet Prissilla. Ik woon in Candy 
Crush. Mijn straatnaam is Snoepenia en ik 
woon op nummer 6. Ik eet het liefst dropjes 
met chocoladesaus. Mijn moeder heet Petu-
nia en mijn vader heet Eppo. Ik heb ook een 
vriendin. Zij heet Snoepo. Wij hebben een 
keer de snoephut van de buurjongen opgege-
ten. HIHI! Dat was heel leuk! Maar daarna 
hadden we wel een beetje buikpijn.
TIP: Als jij ook de hut van je buurjongen op 
gaat eten, geef dan ook nog wat aan hem, 
want anders heb je wat ik heb!!! (buikpijn…) 
Van Aagje (9 jaar)

Landal
In de voorjaarsvakantie ga ik op vakantie. 
Ik ga naar landal Heideheuvel en dat ligt in 
Beekbergen. Ik heb er super veel zin in. Wat 
je daar kan doen is knutselen, zwemmen en 
wandelen. Je zit gewoon in een huisje. Ik ga 
met mama papa en mijn broertje. Mijn broer-
tje heeft er ook veel zin in. Papa en mama 
ook.  we hebben ook poesen onze buurvrouw 
verzorgt de poesen. Dit was het verhaal van 
Floor (9 jaar).

Huh een Haiku?
Een haiku is een klein Japans gedicht. Het 
bestaat uit 3 regels. De 1e regel heeft 5 letter-
grepen, de 2e regel heeft 7 lettergrepen en de 
3e weer 5 lettergrepen. Een haiku gaat (altijd) 
over de natuur /  de wereld. Kun jij er eentje 
maken? Oh wil je een voorbeeld? Hier zijn er 
een paar:
Ik hou veel van slijm
Ik ga lek-ker slijm ma-ken
Ik loop door het slijm. (Esmee)

Ik hou van free run
En ik hou van ga-men
Ik houd van coo-nen (Kai)

Sin-na-sap-pel-sap
Ik ga naar ons mooi-e park
Ol-lie-bol-len-soep  (Rosa)

Ik hou van voet-bal
En daar zit ik al op en 
Het is heel erg leuk! (Isabela)

Ik ga nu zit-ten
Pad had heel erg ge-lijk
Pad hol-de naar huis (Floor)

Het is heel slecht weer
Buiten is het heel slecht weer
Buiten is het mooi  (Sydney)
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Sterrenwandelingen gaan weer van start
Sterren van Vreeland - buurt - wandelingen.
Dit jaar worden er weer Sterren van Vreeland 
- buurt - wandelingen georganiseerd door 
Corine Winnik en Katie de Haan. 

Zij gaan voor iedere wandeling op zoek naar 
een Vreelander met een bijzonder verhaal. 
Zo voerde een eerdere wandeling naar land-
goed Vreedenhorst, waar Kees Beelaerts van 
Blokland het gezelschap rondleidde over de 
prachtige buitenplaats en vol enthousiasme 
vertelde over het huis en het park aan de 
Vecht. En in het najaar van 2016 gingen de 

wandelaars in de schemer op zoek naar vleer-
muizen bij het Spoorlaantje.  Ook in 2018 heeft 
iedere wandeling een eigen thema, met als eer-
ste: ‘Loop terug in de tijd.’ “Het is een verras-
sende wandeling met een uniek Brits accent,” 
vertelt Corine. Waar de wandeling naartoe 
gaat en nadere details worden in de volgende 
Vreelandbode bekend gemaakt. 
Houd alvast zondagmiddag 25 maart van 14.00 
tot 16.00 uur vrij in de agenda. Corine: ‘We 
hopen op veel enthousiasme voor deze eerste 
bijzondere wandeling in het nieuwe seizoen.’

De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

“Uw en jouw 
kapper in het mooiste 

en gezelligste dorp 
van de omgeving “  

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

Nog 1 moestuin beschikbaar! Biologisch! 
Lekker met je handen in de grond wroe-
ten! Eten van eigen teelt smaakt veel lek-
kerder! De beweging kan ook geen kwaad!

Interesse? 
Bel of mail naar Annet Heslenfeld
06-49917568 of mail naar
annetheslenfeld1955@gmail.com.

Eigen moestuin?

De Vreelandbode

Rondleiding door de tuinen van Nyenrode 
met bezoek aan de tentoonstelling Kees van 
Bohemen.

Het Vechtstreekmuseum organiseert in 2018 
weer nieuwe rondleidingen door de tuinen en 
het park van landgoed Nyenrode. De eerste is 
op zondag 11 maart en de tweede op zondag 
15 april. Onze gidsen vertellen uitgebreid over 
de geschiedenis van het kasteel en tonen de 
bezienswaardigheden in het park. Aanslui-
tend is er een bezoek aan de tentoonstelling 
“stille denker / explosieve schilder”. 
Kees van Bohemen (1928 - 1985) behoorde 
tot de meest succesvolle schilders van zijn 
tijd. Zijn oeuvre aan schilderijen, aquarellen 

en zeefdrukken kwam tot stand in de peri-
ode 1950 - 1985. Al vroeg geïnspireerd door 
Kandinsky ging hij in de jaren vijftig naar Pa-
rijs en werkte hij samen met Bram Bogart en 
Lotti van der Gaag, almede de oudere Corneil-
le en Appel. Hij voelde zich aangetrokken tot 
het abstract expressionisme uit Amerika (De 
Kooning, Gorky) en streefde naar een ‘infor-
mele’ manier om met verf en materiaal om te 
gaan. Omstreeks 1965 vond Van Bohemen 
definitief zijn eigen figuratief expressionisti-
sche stijl.
De rondleiding start om 14:30 uur op de par-
keerplaats van Nyenrode  en de prijs bedraagt 
€ 8,00 p.p. (voor junioren  t/m 16 jaar € 3,00).
Voor meer informatie en aanmelden gaat u 
naar de website van het museum www.vecht-
streekmuseum.nl.

Vechtstreekmuseum

Op maandagmiddag 12 maart is de bingo 
voor senioren in Vreeland. Het zal weer een 
gezellige bijeenkomst worden en zoals altijd 
gaat het niet om de grote prijzen. Maar elkaar 
ontmoeten en een leuke middag meemaken 
zijn veel belangrijker. Dorpshuis Vreeland, 

Fetha 16. Inlopen kan vanaf 13.30 uur en om 
14.00 uur zal de bingo starten. Deelname € 
6, - voor 2 setjes van 8 rondes, inclusief een 
drankje. 
Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, Ma-
rijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, tel. 
0346 – 290710. 
Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl.

Bingo in Vreeland



februari 2018  11 

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 Vreelandbode

In hun prachtige woonark aan 
de Nigtevechtseweg vertellen 
Ria en Arie bevlogen over hun 
leven, kinderen en hun passies. 
Als geliefden sinds hun late 
tienerjaren zijn zij nu 47 jaar 
samen en wonen ze 32 jaar op 
deze plek aan de Vecht. 

Arie, geboren en getogen aan 
de Mijndensedijk in Loenen 
aan de Vecht, ontmoet Ria bij 
voetbalclub de Sperwers voor 
het eerst. 
Ria is geboren in Weesp en ver-
huist op haar derde naar Vreeland. Eerst op 
de Lindengracht daarna op de Voorstraat. Als 
zij Arie bij de voetbalclub treft, vindt zij hem 
gelijk een leuke jongen. Een vervolgafspraak is 
snel gemaakt en na een avond dansen bij Van 
Dijk in Loosdrecht is het aan. 
In Loenen gaan ze samenwonen en wordt 
dochter Martine (48) geboren. Al snel ver-
trekken ze voor werk en voetbal naar En-
schede. Maar na twee jaar is het duidelijk, Ria 
wil graag terug naar het westen! In Vinkeveen 
vinden ze een fijn gezinshuis waar zoon Ivo 
(44) en dochter Marije (40) worden geboren. 
In deze jaren is Arie veel aan het werk als ma-
nager en directeur bij verschillende organi-
saties en Ria is er voor de kinderen. Al vroeg 
valt op dat Marije zich anders ontwikkelt dan 
andere kinderen. Ze ligt ’s nachts tandenknar-
send en hoofdschuddend in haar bedje, kijkt 
het liefst niemand aan en kan uren in haar ei-
gen wereld verdwijnen. Voor het gezin is dit 
geen enkel probleem, Marije is wie ze is en 
met haar broer en zus heeft ze een liefdevolle 
en vrolijke band.
Op de kleuterschool wordt het verschil met 
leeftijdsgenoten duidelijker en, wanneer ze 
vijf is, wordt na een reeks onderzoeken ein-
delijk de diagnose gesteld: Marije is autistisch. 
De dagelijkse rit vanuit Vinkeveen op en neer 
naar het speciaal onderwijs in Hilversum 
blijkt te ver en te intensief dus Vreeland komt 
weer in het zicht. Na een tip van de toevallig 
ook uit Vreeland afkomstige juf van Marije, 
Ria Terra, verhuist de familie van Wijhe in 
1986 naar de Nigtevechtseweg. 
De jaren ’90 staan in het teken van het gezins-
leven; Martine volgt de modevakschool in 
Amsterdam en Ivo besteedt naast school veel 
tijd aan topsport, aan het wielrennen. Ze ha-
len hun eindexamen en gaan de deur uit, Ria 
werkt intussen in de kinderopvang, onder an-
dere bij Pippeloentje en Marije vindt plezier 
bij een manege. 
Dat de twee kleinkinderen Morris en Brecht 
in hun jonge jaren veel tijd doorbrengen aan 
de Nigtevechtseweg, was te zien aan het rijtje 
modderige regenlaarsjes dat standaard in de 
hal stond. 
Arie zijn bijzondere relatie met Morris is, na 
vele eerdere publicaties over zijn werk, de 
inspiratie voor zijn literaire debuut, een ver-
halenbundel over de relatie met zijn klein-
zoon. In 2009 komt “Angstig Verliefd” uit. 
Zijn daarna volgende boek, “Dokter, luister 
nou!”, een autobiografisch verhaal zoomt in 

op de vercommercialisering en vooral ook de 
missers in de Zorg.  Als Marije voor de grap 
vraagt of haar vader nu een boek over haar 
gaat schrijven, vat haar vader het verzoek se-
rieus op.
Na drie jaar is onlangs in december 2017 
“Snap je wat ik bedoel?” uitgekomen.
Dit boek is een liefdevol, aangrijpend maar 
ook humoristisch relaas van een vader met een 
dochter met een beperking. Of zoals Arie het 
steevast benoemt, “anders en bijzonder”! Lief-
devol, maar ook over de tegenslagen, bijvoor-
beeld met de hoge kosten en risico’s verbon-
den aan een simpel telefoonabonnement, over 
het zelfstandig reizen per openbaar vervoer en 
zelfs een gelukkig ternauwernood voorkomen 
aanslag op haar leven. Samen met zijn vrouw 
helpt hij Marije om op eigen voorwaarden 
haar plek in de wereld te vinden. “Alle sores 
die in het boek aan de orde komen, zijn het 
waard geweest. De dieptepunten hebben we 
doorstaan, de hoogtepunten koesteren we” 
zegt Arie. Tijdens haar ontwikkeling komt er 
een bijzonder talent van Marije aan de opper-
vlakte. Van verlegen peuter ontwikkelt Marije 
zich tot een zangeres die uitverkochte zalen 
inpakt. Recent was ze nog te bewonderen op 
het Knoop-Gala met Paul de Leeuw in een uit-
verkocht theater Carré. Om tot Marije door te 
dringen, moeten haar ouders leren omgaan 
met de geheel eigen logica waaraan zij kop-
pig vasthoudt. ‘Snap je wat ik bedoel?’ is niet 
alleen een standaarduitdrukking van Marije 
wanneer ze een gesprek of discussie met haar 
ouders afsluit, maar staat, aldus Arie, ook voor 
de boodschap van het boek om meer begrip, 
respect en acceptatie te tonen voor mensen 
die anders en bijzonder zijn! 
Het gaat Arie en Ria goed. Ze genieten van 
hun (klein)kinderen, hun verre reizen en va-
kanties, van het wonen en leven in Vreeland 
en niet in de laatste plaats van Marije. Arie: 
“Marije is onze passie en zolang wij leven zul-
len wij haar verzorgen en verwennen!”

Het boek is onder 
andere beperkt op 
voorraad te koop bij 
Dagwinkel Hage-
man. Arie is beschik-
baar voor lezingen 
over zijn nieuwe 
boek “Snap je wat ik 
bedoel?”

W.T.

Anders en bijzonder
Een interview met Arie en Ria van Wijhe - Boelhouwer
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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 

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

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

Als voorbereiding op Pasen worden er op de 
woensdagavonden voor Pasen vanaf woens-
dag 14 februari in de Gereformeerde Kerk 
aan de Dorpsstraat vespervieringen gehouden 
vanaf 19.15 tot 19.45 uur. De vespervieringen 
worden voorbereid door leden van de vijf ker-
ken van Raad van Kerken Loenen/Vreeland. 
Een vesper is een stille bijeenkomst met ruim-
te voor meditatie, (psalm)gebed, reflectie en 
zang. De lezingen zijn dit jaar gekozen rond 
het thema ‘weg door de woestijn’. 

Vespervieringen in Loenen aan de Vecht

De Vreelandbode

Boekbespreking door Marlies Cordia

Fatma Aydemir: ‘Ellebogen’
“He, jakkes, wat een meidenboek”, dacht ik 
toen ik begon aan Ellebogen. Maar dat ging 
over. Centraal staat Hazar, een meisje in 
Berlijn van Turks-Koerdische afkomst. 

Vader is taxichauffeur, heeft losse handjes, en is 
liever niet thuis, moeder bemoeit zich met alles 
en niks mag. Broertje mag wel alles, verwend 
en op het slechte pad. Hazars enige uitweg is 
het vuilbekken, zich stiekem opmaken, en wiet 
roken met vriendinnen. Ze heeft een zwaar 
onderbetaald bijbaantje in de bakkerij van een 
oom. School is ook niet echt een feestje. Haar 
tante Semra is de enige die aan de groepsdruk 
ontsnapt. Ze is advocaat en leeft haar eigen le-
ven, met af en toe een vriendje. Er staan van 
die zinsnedes in het boek als “na mijn eerste 
zelfmoordpoging”, die te denken geven. Maar 
dan… Hazar is jarig en wil met haar vriendin-
nen naar een vette disco. Ze staan urenlang te 
blauwbekken voor de disco, waar  ze tenslotte 
weggestuurd worden, zogenaamd omdat het 
vol is. Ze hadden zich al moed ingedronken en 
gaan daar dan maar mee door, tot ze lallend in 
de metro komen, om weer naar huis te gaan. 
Daar is een student, duidelijk ook dronken, die 
de drie meiden begint te provoceren. Dat had 
hij niet moeten doen, er wordt geduwd en ge-
trokken, geschopt en geslagen en met een fata-
le ros van Hazar belandt de jongen op de rails. 
Vóór de metro komt, maken de vriendinnen 
dat ze wegkomen. Deel 2 begint met de zin “Ik 
weet niet waar ik ben”. Het blijkt Istanbul te 
zijn. Hazar heeft de kas van de bakkerij geleegd 

en is naar Istanbul, 
naar een vaag in-
t e r n e t v r i e n d j e 
gevlucht. Ze heeft 
niet eens in de ga-
ten dat de dag voor 
ze aankomt op 
het vliegveld een 
gigantische terro-
ristische aanslag is 
gepleegd.  Het vage 
vriendje blijkt een 
junk, maar woont 
samen met een politiek bewuste jongen. Hazar 
weet niets van politiek, ze leeft van dag tot dag, 
weet in een internetcafé het nieuws over het in-
cident in de metro op te delven en ziet camera-
beelden van zichzelf: breed lachend. Ze wordt 
gezocht, dat is duidelijk. Het lukt haar wat in 
te spreken op de mobiel van haar tante, die 
komt en haar probeert te overreden terug naar 
Duitsland te gaan en zich te verantwoorden 
voor haar daad. Maar ze voelt eigenlijk geen 
schuld: “Ik was razend die nacht, ik was bang 
en ik heb er gewoon op los geslagen. Niet van-
wege die nacht of vanwege die student, ik was 
al veel langer woedend”. Het eind van het boek 
is open,  het is oorlog in Istanbul, de grote coup 
van juli 2016 is gaande. Het is schaamte, dat 
haar leven beheerst en kapot maakt, schaamte 
veel meer dan angst. En die schaamte, die kent 
haar tante Semra niet. Die schaamte maakt al-
les zinloos. Het is een boek dat je naar de strot 
grijpt.

De bewoners aan en rondom het Maarten-
plein hebben zaterdag 20 januari jl. spontaan 
gedoneerd aan de alternatieve Elfsteden-
tocht4Kids ten behoeve van War Child. De 
Vreelandse Kalle en Klaasje Kuijpers haalden 
hiervoor ruim 87 euro op. “Superlief dat de 
mensen ons vertrouwden en ons wilden spon-
soren.” Een dag later hebben Kalle en Klaasje 
de donaties uit ons dorp op de ijsbaan van 
Flevonice aan de vrijwilligers van War Child 
overhandigd. En natuurlijk schaatsten ze ver-
volgens de alternatieve Elfstedenrondjes op 
de ijsbaan. Flevonice is een Sports & Funpark 
in het Nederlandse Biddinghuizen. Het heeft 
een openlucht kunstijsbaan van 3 km en een 
openlucht kunstijsbaan van 400 meter. De to-
tale opbrengst van het evenement was ruim 6 

duizend euro. 
 
Safe Space
War Child kan met ie-
dere 96 euro een oor-
logskind een jaar lang 
laten meedoen aan 
de activiteiten in een 
Safe Space. Dat kan 
een school, tent of een 
buurthuis zijn waar het veilig en beschermd 
is. De kinderen kunnen er leren en spelen en 
krijgen ook psychologische hulp om hun oor-
logstrauma’s te verwerken. De kinderen leren 
weer te geloven in hun dromen. Meer infor-
matie staat op de site van warchild.nl. Veel 
dank aan alle sponsoren! 

Vreelanders doneren aan War Child
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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

15 maart verkiezingsavond 
onder leiding van de Dorpsraad

 

De Vreelandbode

Anderhalf jaar geleden kwam Annette Maas 
(40), samen met haar man Helge en de 
dochters Marie (9) en Betty (6) in Vreeland 
wonen. De etage in de Amsterdamse Baars-
jes was te klein geworden. Bovendien wilde 
het gezien meer groen, rust en ruimte. Toch 
mist Annette de stad soms wel: “Ik ben 
schrijfster en dat is een nogal geïsoleerd be-
roep. In de stad kon ik na mijn schrijfwerk 
de drukte opzoeken. In Vreeland is het bui-
ten net zo stil als binnen. Maar…. de grote 
stad is lekker dichtbij!” 

Annette groeide op in Winschoten en stu-
deerde in 2001 af aan de Amsterdamse To-
neelschool. Tien jaar lang was ze actrice bij 
verschillende toneelgezelschappen om daar-
na een switch te maken richting het schrij-
verschap. We lazen eerder in de Vreelandbo-
de een recensie van haar  eerste roman ‘Hier 
kom ik weg’. Inmiddels zet ze haar skills – 
acteren en schrijven – in voor de Vreelandse 
kinderen. Annette: “Met mijn kinderen op 
de CSV Ridderhof kreeg ik een idee. Af en 
toe mis ik op school verdieping en verbre-

ding die leraren niet kunnen aanbieden van-
wege de tijdsdruk. Toen kwam ik op het idee 
om de ‘Lees- en schrijfclub’ op te richten.”

Begrijpend lezen 
Haar plannen werden door de directeur 
Hein Jansen gelijk enthousiast ontvangen. 
Annette: “Momenteel heb ik in Vreeland 9 
kinderen van groep 5 en 6 die op mijn club 
zitten. Het doel is niet snel lezen, maar wél 
begrijpend lezen. En de lol die je daarbij 
kunt hebben. De deelnemers lezen thuis al-

lemaal hetzelfde boek, 
of laten dat voorlezen 
door hun ouders. Zelf 
lees ik ook stukken 
uit het boek voor. We 
ontmoeten elkaar om 
de week na schooltijd, 
drinken en eten wat 
lekkers en bespre-
ken wat we gelezen 
hebben. Ook dyslec-
tische kinderen kun-
nen deelnemen. We 
praten ook over de 
schrijver. Roald Dahl 
bijvoorbeeld zet zich 
in zijn boeken af tegen 
volwassenen. Meestal 
komt er maar één 
aardig volwassen per-
soon in zijn boek voor. 
Wanneer we het boek 
Boy erbij pakken, over 
de jeugd van Dahl, dan 
zien we dat hij zelf ook 
weinig aardige mensen 
heeft ontmoet en dat 
hij op school met een 
stok werd geslagen. 
Dat verklaart veel.”

Geen prestatiedruk 
Annette praat gepassi-
oneerd over haar Lees 
– en Schrijfclub. “We 
maken veel plezier. De 
sfeer is ontspannen. 
Ik geef ook schrijfop-

drachten. Onlangs schreef één van de deel-
nemers een prachtige dialoog tussen haarzelf 
en een plakje leverworst dat opgegeten zou 
gaan worden. De tranen rolden over mijn 
wangen van het lachen. Maar ook het kind 
met dyslexie dat persé op de laatste dag de 
laatste pagina van het boek wilde voorlezen 
ontroerde me. Ze las het in één adem voor. 
Ik wil graag bij kinderen het vlammetje aan-
wakkeren. Het lezen van mooie boeken wak-
kert je fantasie aan, maakt je wereld groter en 
leert je buiten de lijntjes te denken.”

door Connie Lohuis

Annette Maas : “Ik wil bij kinderen
het leesvlammetje aanwakkeren”
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)
3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

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

Vrijdag 23 februari draait in het filmhuis een 
bijzondere Finse film ‘The other side of hope’. 
Khaled is een jonge Syrische vluchteling die 
bijna zijn hele familie heeft verloren. Hij heeft 
geen hoge verwachtingen meer van zijn leven. 
Toevallig belandt hij op een kolenschip tus-
sen verstekelingen in de haven van Helsinki. 
Vervolgens zoekt hij moeizaam onderdak in de 
straten van Finse hoofdstad. Wikström is een 
voormalige handelsreiziger van rond de vijftig 
die voornamelijk overhemden en stropdassen 
voor mannen verkocht. Hij heeft zijn vrouw, 
die aan de drank verslaafd is, in de steek ge-

laten. Wikström 
baat heden ten 
dage een restau-
rant uit en houdt 
van een potje 
poker. De twee 
mannen kruisen 
elkaars pad en ra-
ken uiteindelijk 
bevriend. De film 
wordt vertoond 
in de Vecht & 
Angstelkerk, Rijksstraatweg 139. Aanvang van 
de film 20.00 uur. De toegang is gratis
www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmhuis Loenen

Beste Medewerker van het Justitieel Incasso-
bureau,
Zoals u bekend is, draait de aarde om haar as. 
Hierdoor beweeg ik, in mijn woonplaats Vree-
land, met zo’n 1200 km/uur door de ruimte. 
Omdat de planeet waarop ik woon, zich ook 
nog eens op een goede 149.6 miljoen kilome-
ter van de zon bevindt en er zo’n 8766 uur 
over doet om een rondje af te leggen, beweeg 
ik ook nog eens met 110.000 km/uur door ons 
zonnestelsel. Onze zon staat op een afstand 
van ruim 8 kiloparsec (zeg maar 25000 licht-
jaar) van het centrum van ons Melkwegstel-
sel en een rondje Melkweg duurt 225 miljoen 
jaar. Dat komt dus neer op een snelheid van 
ruwweg 800.000 km/uur. Als gevolg van een 

grote hoeveelheid donkere (en mogelijk ook 
illegale) materie, vliegt ons Melkwegstelsel 
met een snelheid van zo’n 1.2 miljoen kilome-
ter/uur ergens in de richting van de Sterren-
beelden Leeuw en Maagd.
Alles bij elkaar bewegen wij - dit geldt ook 
voor u - met een snelheid van zo’n 2.111.200 
km/uur door het heelal. Vindt u het dan niet 
wat kinderachtig om mij een schikking toe te 
laten komen voor een snelheidsovertreding 
van 5 km/uur, dus 0,00024% van onze abso-
lute snelheid?

Ik hoor graag van u. Wist u trouwens dat wan-
neer ik met 300 miljoen km/uur op een rood 
verkeerslicht afrijd, dat dit er vanuit mijn ge-
zichtspunt door blauwverschuiving groen uit-
ziet? Just in case.                             H.L.

Hemel boven Vreeland

De Vreelandbode

Nescio-lezing in Oude Kerkje Kortenhoef
Op zondag 18 februari zal de bekende theo-
loge en programmamaakster Jacobine Geel 
de zgn. Nescio-lezing houden in het kader 
van de serie  ‘Waarheid en wijsheid’. Haar 
lezing is getiteld ‘De moeilijkste van alle we-
relden. Over geloven, waarheid en waarden’.

“Niet waar we vandaan komen bepaalt wie 
we zijn, maar waarheen we op weg gaan. 
Herkomst klapt om in toekomst en ergens 
in de verte gloren een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Wat voor waarheid vraagt dit? 
Waarheid is dan een dynamisch concept, is 
dat wat gaandeweg waar gemaakt wórdt.”
Theologe Jacobine Geel combineert het 
programma-maken voor de NCRV met tal 

van bestuurlijke func-
ties, o.a. als bestuurs-
voorzitter van GGZ 
Nederland en van 
Oikocredit.
Het concert rond de 
lezing wordt verzorgd 
door Frank Oppedijk, 
vleugel en Anoek 
Brokaar, viool. Zij vor-
men al ruim 15 jaar een duo en treden op in 
binnen- en buitenland. Aanvang: 11.00 uur       
Entree vanaf 10.45 uur Entreeprijs: €10,00 
incl. koffie/thee kinderen vrij.
Waar: Kortenhoefsedijk 168 Kortenhoef.
www.osg-kortenhoef.nl.

Niet alleen in Amsterdam wordt de 
Mattheuspassion opgevoerd met 
zang van Vreelanders (zie pagina 4), 
maar ook in onze eigen gemeente. 
Op Paaszaterdag 31 maart wordt 
voor de derde keer de Mattheus-in-
de-Stichtse-Vecht opgevoerd door 
een kleine 100 zangers en musici uit 
alle kernen van Stichtse Vecht. En 
dus ook uit Vreeland! 
De uitvoering vindt plaats in de Jo-
hannes de Doperkerk aan de Straat-
weg in Breukelen en begint om 14.30 uur 
(kerk open om 13.30 uur). Kaartjes a € 27,50 
kunt u bestellen via de website: www.matt-
heusindestichtsevecht.nl. 
Op www.rtvstichtsevecht.nl kunt u een mini-
documentaire zien over de totstandkoming 

van deze Mattheus Passion en hoort u alles 
over het bijzondere idee hierachter, het plezier 
van de koorleden, de onderlinge verbonden-
heid, de repetities, de uitvoering en de lovende 
reacties van het publiek. Type ‘Mattheus’ in de 
zoekfunctie in en klik op het eerste filmpje. 

Mattheus in Stichtse Vecht
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Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Het is haast niet te geloven, maar tot 1970 
was de hele Dammerweg water: de Reevaart. 
Deze vaart is in 1628 gegraven om een scher-
pe Vechtbocht af te steken, zoals te zien is op 
de prent uit 1740. Dit gebeurde in opdracht 
van de bestuurders van Utrecht die in die 
tijd een jaagpad langs de Vecht aanlegden 
om de reistijd tussen Utrecht en Amsterdam 
en de Zuiderzee te verkorten. Over het jaag-
pad kon het paard lopen dat de trekschuit 
voorttrok, het belangrijkste vervoersmiddel 
in die tijd. Er werden toen ook enkele (tijd-
rovende) bochten afgegraven, onder andere 
bij De Nes in Vreeland en dus de bocht tus-
sen Nederhorst en Nigtevecht. De ambachts-
heer van Nederhorst den Berg, Gerard van 
Reede, leidde de uitvoering van het graven 
van de naar hem genoemde Reevaart. Voor 
hem was het een uitkomst, want nu kwam 
zijn kasteel Nederhorst direct aan de vaarweg 
te liggen! Voor Nigtevecht was de vaart de-
sastreus: vrijwel niemand nam meer de veel 
langere omweg over de wijde bocht die langs 
dat dorp ging, iedereen nam die veel kortere 
afsnijding. Deze Vechtbocht werd nu ook wel 
de ‘stille Vecht’ genoemd. 

Levendigheid in het dorp
Nederhorst werd door de vaart in tweeën 
gedeeld, met een door Utrecht gefinancierde 
ophaalbrug als verbinding. Het onderhoud 
werd bekostigd door de inkomsten van tol-
heffing. Er ontstond een levendig vaarver-
keer en het dorp profiteerde van deze drukte. 
Schippers sloegen bij handelaren en winke-
liers langs de Reevaart proviand en scheeps-
benodigdheden in. Langs de Reevaart ver-
rezen monumentale huizen, waaraan dui-
delijk te zien is dat zich hier een behoorlijke 

welvaart heeft ontwikkeld. Let maar eens op 
als u door het dorp rijdt of parkeert op een 
van de nieuwe parkeerplaatsen, wat voor een 
prachtige huizen daar - eigenlijk een beetje 
verstopt - staan!

Demping van de vaart
Door de aanleg van het Merwedekanaal, nu 
Amsterdam-Rijnkanaal, in 1892 werd de 
Reevaart van minder belang voor het vervoer 
over het water. De tolinkomsten daalden 
en zowel Utrecht als Nederhorst wilden het 
onderhoud van vaart en brug niet langer op 
zich nemen. Uiteindelijk is in 1969 het groot-
ste deel van de Reevaart gedempt en zijn de 
brug en brugwachterswoning gesloopt. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw is het noor-
delijk deel gedempt. Op de recente foto ziet u 
dan ook vooral veel klinkers, waar ooit water 
stroomde. Vanwege het verlies aan levendig-
heid, cultuurhistorische waarden en toeris-
tische en recreatieve mogelijkheden die een 
ligging aan het water met zich meebrengen, 
is sinds 2002 een stichting actief die de oude 
Reevaart wil herstellen: de stichting ‘Vecht 
terug in het dorp Nederhorst den Berg’. 
Zie ook: www.nieuwevecht.nl.             J.J.

Dammerweg Nu

Vroeger & Nu: Nederhorst den Berg

De Dammerweg

GRATIS BEZORGING 
VAN UW BOODSCHAPPEN

Lekker makkelijk voor iedereen in Vreeland

• Vandaag besteld, morgen in huis
• Versheidsgarantie

• Altijd een bekend gezicht aan de deur
• Vaste bezorgtijden binnen het tijdsrooster

• Voor thuis, kantine of bedrijven
• Betaling via mobiele pinautomaat
• Retourinname statiegeldflessen

Bestel via de site vreeland.lekkermakkelijk.nl 
en bekijk meteen alle aanbiedingen                  

 of bel Aloys via 231514

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
vreeland.lekkermakkelijk.nl
Dagwinkelhageman@live.nl

De Vreelandbode
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Kinderen zamelen geld in voor school 

Wellicht heeft u de molenaars afgelopen 
zomer druk aan het schilderen gezien op 
Korenmolen De Ruiter. Dat is mede mogelijk 
gemaakt door een mooie donatie van Afcona 
Additives in de vorm van verf. Deze dona-
teur heeft deze winter op een beurs gestaan in 
China en de molen hiervoor in het zonnetje 
gezet door aan te geven dat hun verf de meest 
waardevolle objecten kleurt en beschermt. Het 
benieuwt de molenaars of er komend seizoen 
veel Chinese toeristen naar de molen komen.

De Ruiter goes China

De Hoekermolen aan de Nigtevechtseweg zal 
een deel van de hoognodige restauratie kun-
nen bekostigen uit de zojuist toegekende Erf-
goedparelsubsidie van de Provincie Utrecht.  
Het Parelfonds doneert jaarlijks 3 miljoen 
euro aan de restauratie van 20 Rijksmonu-
menten. De molen is een hulpgemaal en kan 
in nood worden ingezet om de Hoekerpolder 
leeg te malen. Dat gebeurt nu door een elek-
trisch gemaal. 

Pas op voor de zogenaamde ‘Irish Travellers’, 
die ook in onze gemeente momenteel actief 
zijn. Deze engelstalige klusjesmannen bie-
den zich voor diverse klussen aan en vragen 
vooraf betaling. Hierna vertrekken zij weer en 
laten vaak een hoop schade achter. De politie 

kan helaas niets met deze mensen als u een 
overeenkomst aangaat. Zij kunnen u alleen 
waarschuwen dit NIET te doen! Mocht u het 
niet vertrouwen belt u dan naar 0900-8844. 
Vergeet nooit de kentekens en/of namen te 
noteren.

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

De VreelandbodeDe Vreelandbode

Hoekermolen ontvangt Erfgoedparelsubsidie

“Help jij aankomend jaar ook mee met de 
herbouw van de Sister Marie-Laurence 
Primary School na de alles verwoestende 
orkaan Irma op Sint Maarten? Dank na-
mens alle kinderen van deze school en van 
de scholen OBS Graaf Floris, St. Ludgerus, 
Podium Loenen en CVS Ridderhof.”

Met dit bericht op Facebook startten vier 
scholen uit Loenen en Vreeland kort voor de 
kerst een inzamelingsactie voor de herbouw 
van een school op Sint Maarten. Tijdens de 
kerstviering gingen de kinderen van CSV 
Ridderhof met ‘de pet rond’ na optredens 

voor hun ouders. Daarmee haalden zij al zo’n 
440 euro op. Maar er volgen nog meer activi-
teiten om geld in te zamelen. Zo vindt er 21 
april een kunstveiling plaats van stukken die 
kinderen, onder begeleiding van een kunste-
naar, hebben gemaakt. Aansluitend wordt er 
een benefietconcert georganiseerd voor en 
door kinderen. De opbrengsten van de vei-
ling en het concert gaan ook weer naar Sint 
Maarten. En tijdens de sportdag op 17 en 18 
mei wordt er een sponsorloop georganiseerd. 
Kijk voor meer informatie en mogelijkheden 
om te doneren op www.facebook.com/scho-
lensamenvoorsintmaarten/

Reacties op de Luizenmoeder en Soof
Marie-Anne: “Het is een hilarische serie! Met zeker herkenbare 
elementen. Er mag in Vreeland ook geen snoep getrakteerd 
worden, dus perenmuizen met dropjes zijn taboe. Wij hadden ooit 
panda’s met drop ogen, toch stiekem gedaan!”
Linda: “Ik heb het nog nooit gezien, mis ik iets? 
Schijnt nogal populaire serie te zijn...”

Liza: “Luizenmoeder is inderdaad heel leuk! Ik herken 
er wel wat dingen in, ook over speelafspraken enzo. 
Maar dan wel allemaal heel uitvergroot in de serie! En 
juf Ank is geweldig!!”

Carien: “Als nieuwe moeder ben ik nog nergens ingeluisd ;-). 
Behalve in een gezellig peutercommissietje.”
Marjan: “In de Luizenmoeder vieren ze Winterklaas. Zoiets als 
Interklaas op CSV Ridderhof. Blij dat dit jaar de enige echte 
Sinterklaas er weer was!”
Carien: “Locatie technisch is Soof natuurlijk een topper! Maar ik 
vind t ploetergehalte echt too much!”
Sabine: “Ik keek eerlijk gezegd alleen even om te zien hoe de locaties 
eruitzagen! Verder ken ik Soof niet maar moet hard lachen om Carien 
haar woordkeuze. Ik vind haar ook altijd zo ‘vermoeid’ doen.”

Plastic afval
Als het goed is zijn dergelijke beelden als op 
de foto verleden tijd. Na vele klachten heeft 
de gemeente een extra plastic-container ge-
plaatst aan de Fetha. Ook worden de contai-
ners nu 3 i.p.v. 2 keer per week geleegd. Mocht 
dat nog niet voldoende zijn, volgt een vierde 
keer. Daarnaast worden de containers struc-
tureel vaker schoongemaakt. Toch nog klach-
ten? Meld ze via www.fixi.nl of de fixi-app.

Let op voor klusjesmannen

Ondanks de werkzaamheden voor de woon-
wijk Vecht en Veld en graafwerk voor de 
Haven, ligt de IJsbaan er perfect bij. Geheel 
voorzien van een nieuwe dijk zodat er nog 
jaren geschaatst kan worden door de inwo-
ners van Vreeland. 
Krijn-Jan en Hendrik Driessen

Wachten op vorst


