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10 jaar bestaat de Vreelandbode deze maand! Deze 10-koppige 
redactie presenteert daarom met gepaste trots dit met het getal 10 
doorspekte Xrtra dikke jubileumnummer. Uiteraard doen wij ver-
slag van de oergezellige Dorpsquizzzz waar 10-tallen Vreelanders 
streden om de eer. Als traktatie hebben wij bovendien een brieven-
bussticker bijgevoegd, zodat alle dorpsbewoners zich ervan kunnen 
verzekeren dat óók de komende 10 jaar de Vreelandbode in Vree-
land gratis op de mat blijft vallen. 10-tallen vrijwillige uren spen-
deren wij iedere maand om de Vreelandbode te maken. Maar, we 
kunnen het niet vaak genoeg zeggen, dat doen wij niet alleen. Ad-
verteerders, sommigen al 10 jaar trouw, zorgen ervoor dat de kosten 
voor de gratis bezorging iedere maand weer worden gewaarborgd. 
Profiteer deze maand bovendien van de feestelijke 10 acties die een 
aantal ondernemers aanbiedt! Ook kunnen wij niet zonder de vaste 
medewerkers, (pers)berichten die ons maandelijks bereiken en be-
reidwillige bewoners die klaarstaan voor een interview. Verder kij-
ken we in dit nummer niet alleen terug op de afgelopen 10 jaar, we 
maken ons ook al op voor Koningsdag en maken kennis met Inez 
(10ez) van Oord, het dorp Tienhoven, dorpsgenoten die wonen op 
nummer 10, sinds 10 weken in Vreeland wonen of op 10-10 zijn 
geboren. En nog veel meer. Wij wensen iedereen leesplezier voor 10!

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Zaterdagavond 14 april stroomde het Dorps-
huis vol met enthousiaste deelnemers aan de 
Dorpsquiz die werd georganiseerd ter ere van 
het 10-jarig bestaan van de Vreelandbode. 
Het was een bont gezelschap van zowel oer-, 
oud- als import-Vreelanders in alle leeftijden. 
Met maar liefst 70 vragen in verschillende 
categorieën (Vreeland, sport, film en alge-
meen) werden de deelnemers flink aan het 
werk gezet. De familie Stapper wist de meeste 
vragen snel en goed te beantwoorden en ging 
er met de beker vandoor. Gedurende de Quiz 
werden De Stappers voortdurend op de voet 
gevolgd door teams Mechanic (eindigden als 

2e), RAAK, Grave en Kerkgenootschap.
Het idee achter de organisatie van een Dorps-
quiz was om de Vreelandse dorpsgenoten 
met elkaar te verbinden. Die opzet is zeker 
geslaagd, er werd enthousiast gestreden voor 
de winst en daarna nog tot in de late uurtjes 
gedanst op de klanken van dj Jochum. We kij-
ken terug op een mooie avond!

Vreelandse Dorpsquiz geweldig geslaagd

Op donderdagavond 12 april heeft tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de Dorps-
raad een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Aftredend voorzitter Aginus Kalis memo-
reerde eerst de lopende onderwerpen van het 
afgelopen jaar, zoals de N201, het Sperwerveld 
en de begraafplaats. Hierna gaf hij zijn taak 
over aan Ewald van den Hout. Andere aftre-
dende leden waren Irmgard Michielsen en 
Niels Molenwijk. Het bestuur stelde 4 nieuwe 
verkiesbare leden voor en omdat er geen te-
genkandidaten waren, werden zij met algeme-
ne stemmen verkozen. De nieuwe bestuursle-
den zijn: Myrthe Buitenhuis, Christa Niessen, 
Willem van Aalst en Willem de Kock.

Hierna hield professor Luuc R. Mur, micro-
bioloog en bestuurslid van de Vechtplas-
sencommissie, een lezing over het rapport 

betreffende 
het Oostelijk 
Vechtplassen 
gebied. Hij 
besprak de 
verschillende 
nieuwe vaar-
routes, zoals 
die langs de 
Horndijk in 
Loosdrecht, 
waar men 
van plan is 
om zo’n om-
streden route te creëren. Ook ecologische en 
economisch aspecten kwamen aan de orde. 
Zorgelijk constateerde hij dat de natuur in 
onze omgeving steeds meer moet inleveren 
voor recreatie en economie.

Nieuws van de Dorpsraad

Hierbij een cadeautje van de redactie van de jarige Vreelandbode. Let op, want de sticker met 
onderstaande tekst is los bijgevoegd bij deze Vreelandbode! Plak de sticker op uw brieven-
bus, ook bij een NEE/NEE sticker maar dan WEL voor de VREELANDBODE! Doen toch? 
Inwoners van Vreeland die de sticker onverhoopt niet bij deze Bode hebben ontvangen kun-
nen deze, zolang de voorraad strekt, afhalen bij de Dagwinkel.

Een cadeautje van de redactie
De Quiz-winnaars: de familie Stapper. Foto: Jeroen Tang

Oprichtster van De Vreelandbode, Karin van 
Dis (links), was uiteraard ook van de partij 
met een feestelijk uitgedost team. 
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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
21 april Kunstveiling t.b.v. Sint Maarten 
24 april Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
25 april Aan tafel, 17.30 uur, Studio Idee,  
 Loenen
27 april Koningsdag
1 mei Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
4 mei Dodenherdenking, 19.00 uur Grote  
 Kerk, 20.00 uur Oorlogsmonumentje
6 mei Openstelling Fort Kijkuit
8 mei Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
12 mei Plantenmarkt, 9.00 uur, Kerkplein
12 mei Nationale Molendag, De Ruiter
15 mei Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
16 mei  Tent in de Wijk, 17-20 uur, Floraweg
17 mei  Seniorendag
19 t/m 21 mei Kunstronde Vecht en Plassen
21 mei Dag van het Kasteel, 
 kasteel Loenersloot
22 mei Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
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22 april 10.00 uur ds van Zwieten
29 april 10.00 uur  dhr Flantua
6 mei 10.00 uur  ds van den Beld
10 mei  10.00 uur  hemelvaartdag    
13 mei  10.00 uur  dhr Stoll
20 mei 10.00 uur  dhr Flantua  Pinksteren

Kerkdiensten

Vechtzooitje

10 jaar De Vreelandbode

Hallo, wij zijn opzoek naar carpoolers en/
of car share mensen/initiatieven om van 
Vreeland naar Abcoude treinstation te ko-
men. Samen een auto delen (carsharing) kan 
bijvoorbeeld via www.snappcar.nl, of samen 
een private lease van een electrische auto, 
maar carpoolen is voor ons ook een optie. 
Hoor graag of iemand hier voor open staat!”
Robin Schipper, schipperrobin@icloud.



 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
  

2018 is het Jaar van het Verzet. Het verzet tij-
dens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een 
bron van inspiratie. Zo kunnen ervaringen en 
de verhalen van verzetsstrijders van toen ons 
helpen reflecteren op en leren omgaan met 
vraagstukken van nu.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de 
rechtsstaat buiten werking gesteld. Er was 
sprake van willekeur, vervolging, terreur en 
moord. Verreweg de meeste mensen pro-
beerden er het beste van te maken en gingen
zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven.
Een kleine groep kwam in verzet, verzette 
zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid en
kwam op voor de rechten van anderen.
Tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk 
voorafgaand aan de herdenking bij het oor-

logsmonument, zullen wij in verhalen, ge-
dichten en muziek stilstaan bij uiteenlopende
vormen van verzet. Aanvang: 19.00 uur. Kerk 
open:vanaf 18.45 uur. Om 19.40 lopen wij ge-
zamenlijk naar het Boerenlaantje.

IEDEREEN, JONG EN OUD, 
IS VAN HARTE WELKOM

4 mei comité Vreeland

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Dodenherdenking 4 mei 
Moment van bezinning 

De Vreelandbode 10 jaar 

Eerste Stichtse Vechtpenning voor
Juliette Jonker
Na het overhandigen van het door Steven de 
Clercq en Juliette Jonker geschreven boek ‘De 
kracht van Stichtse Vecht’ aan burgemeester 
Witteman verraste de burgemeester Juliette 
met een lange speech, gevolgd door het over-
handigen van de allereerste Stichtse Vecht-
penning. Dit voor haar verdiensten voor de 
Vechtstreek in het algemeen en de gemeente 
Stichtse Vecht in het bijzonder. Het al bijna 
24 jaar uitdragen van het unieke van deze om-
geving door middel van publicaties, televisie-
optredens, rondleidingen, lezingen e.d. heeft 
volgens Witteman bijgedragen aan een po-
sitief beeld van deze omgeving en een groter 
besef hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Alweer de 3e sterrenwandeling! Met 30 ver-
wachtingsvolle wandelaars gingen we zondag 
25 maart naar het Healey Museum op Groot 
Kantwijk. Ach, het is maar een half uurtje 
dus prima te doen. Het is de combinatie van 
wandeling, gezelligheid en een bezoek aan het 
museum.

Healey-eigenaar Hans van de Kerkhof ont-
ving ons hartelijk en hield een gloedvol betoog 
over de verzameling Healeys. Het museum be-
staat sinds 2010 met als doel de nalatenschap 
van Donald Mitchell Healey (1898-1988) te 
behouden en is het enige in de wereld. Het 
museum is een stichting en exposeert zeer 
speciale Healeys, elk met een eigen verhaal. Je 
krijgt een overzicht van de geschiedenis van 

dit legendarische merk, waarvan de productie 
in 1946 begon. Bekend is vooral de samenwer-
king met Austin, die resulteerde in de beken-
de en mooie sportauto, de Austin Healey. In 
1972 stopte het merk en daarmee ook de pro-
ductie. Maar na zoveel jaren lijkt het alsof de 
auto’s  steeds mooier worden! Naast de auto’s 
is er in het museum veel meer te zien: ga zelf 
eens kijken! Het museum is vrijdag t/m zon-
dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk wel 
op de website van het museum; op sommige 
dagen kan het museum gesloten zijn voor een 
besloten bijeenkomst.
In de namiddag zijn we weer heel tevreden 
naar Vreeland gewandeld. Op naar de vol-
gende Sterrenwandeling! We hopen begin juli 
weer een wandeling te organiseren.

Bijzondere Sterren-buurt-wandeling 
naar het Healey museum
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Deze maand is het precies 10 jaar geleden dat de eerste 
Vreelandbode uitkwam.  Een bijzonder moment om in 
grote lijnen terug te blikken en, al bladerend door alle 
120 nummers, te zien wat er in Vreeland in die tien jaar 
gebeurd en veranderd is.

Middenstand & bedrijvigheid 

Vreeland telde toen, in 2008, nog een bakker, een 
slager en een cadeauwinkel. Bakker Schouten verliet 
het dorp in 2009, een jaar later sloot slagerij Dalhui-
sen zijn deuren en Eva en Toos vertrokken met hun 
Tierelantijn in 2014 uit het brugwachtershuisje. De 
Dagwinkel van Aloys Hageman nam veel functies 
over en vulde de gaten met kakelvers brood en goed 
(biologisch) vlees. Sinds 2016 is in de winkel ook een 
VVVpunt gevestigd en zijn er biologische groenten 
van boerderij Landzigt te krijgen.

Greif kreeg in 2010 en in 2015 vergunning voor ver-
anderingen in de bedrijfsvoering, waaronder verdub-
beling van de verf- en vatenproductie, wat voor ophef 
zorgde in verband met het dreigende toenemende 
aantal vrachtwagenbewegingen in het oude dorp. 
De VIV (Verwerkings Industrie Vreeland) vertrok 
in 2014 uit Vreeland. Als herinnering plaatsten zij 
een bankje aan het Boerenlaantje, bij het in 2014 ge-
plaatste monument ter ere van 200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden. De Evab (Eerste Vreelandse Au-
tobedrijf) sloot zijn deuren in 2015. Op het terrein 
aan de Singel worden komend jaar 12 nieuwe huizen 
gebouwd. 

Cor Ledder van Taveerne de Vecht vertrok in 2011 
uit zijn pand. Paul Zuidervaart begon hier Lokaal 
Zuid. Wilco Berends werd, na zes jaar in loondienst 
te hebben gewerkt, in 2012 eigenaar van de Neder-
landen. Annelot Heslenfeld nam in 2015 de leiding 
van Pannenkoekenhuis Noord-Brabant over van 
haar moeder Mirjam van Heuven. 

Cultuur & Verenigingen 

Groots was de viering in 2015 van het 750-jarig be-
staan van de Vreelandse stadsrechten. Het jaar vol 
festiviteiten, concerten, tentoonstellingen, de mid-
deleeuwse dag met dorpsmaaltijd en vele feesten staat 

nog in het geheugen gegrift van iedereen die daar bij 
was. Het Vreelandboek, de Vroeger & Nu wandeling 
door het dorp, het Vreeland 750-monument, de pla-
quette van de gemeente op het brugwachtershuis, de 
documentaire ‘Vreeland Anno Nu’ en de STERREN 
van Vreeland zijn overblijfselen van dat geweldige 
jaar. De STERREN organiseren nog steeds creatieve, 
verbindende en culturele activiteiten. 
Muziekvereniging de Vecht fuseerde in 2017 met 
Fanfare Oud Over uit Loenen tot OrveO, Orkest 
Vecht en Omstreken. Het sinds 1933 bestaande koor 
Sursum Corda ging helaas ter ziele. In 2010 veran-
derde het Nieuwe koor Vreeland haar naam in Vree-
land Vocaal. Het koor bloeit volop. 

Nieuw was de organisatie van een Kerstmarkt in 
2009. Het evenement was zo’n succes, dat het ie-
der jaar weer georganiseerd is. Met de gelukkig nog 
steeds springlevende tradities van de Koningsdag, het 
Dorpsfeest, het paaseieren zoeken, het huttenbou-
wen, de Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht, 
de actieve verenigingen als DOS en de IJsclub, de 
Musical Vreeland, de Seniorentocht, het oliebollen 
bakken, de koren en de vele verenigingen die samen-
komen in het Dorpshuis, vormen ze tezamen een 
goed voorbeeld van ons levendige dorpsleven. Het 
Dorpshuis speelt hier een belangrijke rol in. In 2008 
nog bestierd door Truus en Robert van den Bosch, 
opgevolgd in 2011 door John Kramer en sinds 2013 
door Nelly Jillessen, gesteund door haar man Frans, 
hun kinderen en veel bijzondere vrijwilligers.

School & Kerk

In 2008 zat de CSV nog in het schoolgebouw aan 
de Floraweg, in noodlokalen op het schoolplein en 
deels in de Openbare school aan de Niftarlakelaan. 
Lidwien Vos was een paar jaar eerder meester Frits 
Overbeek opgevolgd als directeur. De nieuwe CSV, 
gebouwd op de plek van de oude openbare school, 
kinderdagverblijf en crèche, werd in september 2009 
geopend. De crèche verhuisde naar Loenen en in het 
Brede Schoolgebouw opende een naschoolse opvang 
en bleef de peuterspeelzaal Vechtkroost. 
Het oude CSVgebouw werd gesloopt en er werd een 
fietscrossbaan aangelegd. Sinds 2017 is er een nieuwe 
wijk van 12 huizen gebouwd, het Lion Cachethof. 
Een deel van de nieuwe bewoners is in Vreeland op-
gegroeid en heeft op de CSV op school gezeten! 
Dominee Rigtsje Abma verliet Vreeland in 2010. Zij 
werd opgevolgd door Pieter Hoekstra. Momenteel is 
er geen vaste dominee.

Een van de zeven wereldwonderen 
In 2011 ging Vreeland op in de fusie van Maars-
sen, Loenen en Breukelen tot een nieuwe gemeente 
Stichtse Vecht. Een eigen identiteit voor de kernen 
stond en staat voorop in het beleid. Vreeland kreeg 
een zeer betrokken ‘kern’wethouder, Jaap Verkroost. 
Na zijn vertrek werd zijn functie overgenomen door 
de al even betrokken Pieter de Groene. De formatie-
onderhandelingen na de recente gemeenteraadsver-

kiezingen zijn in volle gang, dus wie de nieuwe kern-
wethouder wordt is nog niet bekend. Toen de eerste 
fusie-burgemeester, Mirjam van ’t Veld, afscheid 
nam vroeg zij als afscheidscadeau geld voor het wa-
terproject Join the Pipe. Het watertappunt dat toen in 
Vreeland aan Duinkerken is geplaatst betekende dat 
er ook een waterpomp in Afrika werd geplaatst. Haar 
opvolger, Marc Witteman, is net als zij een grote fan 
van Vreeland. Vreeland werd in 2013 als een van de 
zeven wereldwonderen van Stichtse Vecht uitgeroe-
pen!

Verkeer over water en over de weg

Een hele grote verandering die op het eerste gezicht 
niet zo zichtbaar is, is het feit dat het Vechtwater 
veel schoner is. Van 2010 tot 2015 is de Vecht uit-
gebaggerd en in het veel schonere water zwemmen 
veel meer vissen. Het is ook fijner zwemmen nu. 
Geweldig dat De Nederlanden een paar jaar geleden 
een zwemtrap heeft geplaatst bij hun oever, zodat 
op warme dagen de jeugd een zwemplek heeft.  Het 
watertoerisme was ook al voor het baggeren volop 
aanwezig en is de laatste jaren een stuk drukker ge-
worden, mede door nieuwe sloepverhuurbedrijven. 
In 2017 is begonnen met de aanleg van een haven 
aan de Bergseweg, horend bij de nieuwe huizen van 
Vecht & Veld, waarvan de bouw in 2018 start. 

De toegenomen drukte is niet alleen op het water 
maar ook op de weg te merken. De parkeerdruk in 
het dorp is toegenomen en te hopen is dat de be-
sprekingen met de gemeente tot onopvallende en 
niet schadelijke parkeerplekken op een deel van het 
Sperwerveld, die al zo’n 8 jaar (!) duren, snel tot een 
oplossing leiden. De Dorpsraad, opgericht in 2006, is 
er druk mee. Al 12 jaar behartigt zij de belangen van 
Vreeland en organiseert zij debatten en interessante 
Ledenvergaderingen. Voorzitters waren Max Schim-
melpenninck (initiatiefnemer), Hans van Over-
beek, John de Nooij en Aginus Kalis. Ook de jaar-
lijkse bloembollen-plantactie, waardoor Vreeland nu 
volop in de narcissen staat en de jaarlijkse schoon-
maakdagen zijn zaken die de Dorpsraad initieert. 
De bloembakken sinds een aantal jaar op de brug en 
langs steeds meer straten zijn deels door particulie-
ren en deels door de Dorpsraad gesteunde, prachtige 
initiatieven om het dorp nog mooier te maken. Het 
geluidsarme asfalt dat vorig jaar op de N201 gestort 
is, helpt hier ook aan mee. 
Al met al is er best veel veranderd in Vreeland. Geble-

Tien jaar Vreeland
10 jaar De Vreelandbode
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Tien jaar Vreelandbode
ven is gelukkig het authentieke en pitto-
reske uiterlijk, de vele samenbindende 
en gezellige activiteiten en een betrok-
ken en actieve bevolking die over het 
algemeen geniet van het wonen in dit 
prachtige dorp, zo midden in de natuur 
en toch dicht bij de grote steden.        J.J.

Weet u het nog, waarom 
de eerste Vreelandbode 
nu tien jaar geleden van 
de persen rolde? Hier een 
korte terugblik. 

Toen in 1963 de zelfstan-
dige gemeente Vreeland 
bij Loenen gevoegd dreig-
de te worden, startte de 
lokale drukker Aalderink 
een ‘protest’blad, om de 
inwoners van Vreeland te 
verbinden. De fusie met 
Loenen ging ondanks 
alle protest door, maar de 
Vreelandpost bleef bestaan, twee of vier pagina’s gevuld door 
Aalderink zelf met verhalen, nieuws en advertenties. In elkaar 
gezet met knippen en plakken op een lichtbak en gestencild, zo 
ging dat in die tijd. 

Toen ruim 50 jaar later, in 2007, de heer Aalderink overleed 
stopte de Vreelandpost. De Dorpsraad Vreeland vond dit zo 
jammer, dat zij enkele mensen benaderde om een doorstart 
van de dorpskrant te maken. Zo werd de eerste Vreelandbode 
‘geboren’. De redactie van het eerste uur bestond uit Karin 
van Dis, Annelies Weijschedé, Sandra Boogert, Juliette Jonker, 
Grace Inklaar en Wilma Werkheim. Later hebben ook Barbara 
Mees, Roos van Monsjou, Carola Marseille en Saskia Nooij 
deel uit gemaakt van de redactie. De huidige redactie stelt zich 
voor op pagina 10 en 11. 

Externe columnisten
Sinds jaar en dag zijn er ook externe columnisten. Engeline van 
Ee schreef lang een wijnrubriek en Pieter Hoekstra vulde een 
tijd zijn column. Marlies Cordia, directeur van de Hoorspelfa-
briek, schrijft maandelijks een boekrecensie, Harold Linnartz, 
hoogleraar astrofysica in Leiden, schrijft over ‘de hemel boven 
Vreeland’ en Annelies Weijschedé vult, samen met de ‘razende 
reporters’ die zij begeleidt, gedurende zes maanden per jaar de 
Kinderpost. 

De voorpagina wordt vanaf het eer-
ste nummer opgevrolijkt met een 
actuele cartoon. De eerste zeven jaar 
gemaakt door Lis van Haagen (met 
die grappige vogeltjes), opgevolgd 
door Vincent Limburg van Guts& 
Glorious.

Bij het 5-jarig bestaan 
van de Vreelandbode 
maakte de redactie de 
Beaude, een glossy ma-
gazine met als lay-out 
en inhoud een vette 
knipoog naar de Linda. 
Per januari 2015, bij de 
start van het feestjaar 
Vreeland 750, werd de 
Vreelandbode in kleur 
gedrukt. Na dit jaar 
verscheen een speci-
ale feesteditie/bewaar-
exemplaar met een te-
rugblik op het hele jaar. 
Al vanaf het eerste nummer is de onmisbare steun en toeverlaat 
Hans Stuart, vormgever van drukkerij Dunnebier.
Dankzij de vele adverteerders en onze trouwe bezorgers kan de 
Vreelandbode al 10 jaar gratis op uw deurmat vallen!
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De nieuwe redactie
Beste bewoners van Vreeland, 
Voor u ligt de eerste echte officiële 
Vreelandbode! Wij zijn ongelofelijk 
trots op deze prestatie. In een betrekke-
lijk korte tijd is er een nieuw contact-
orgaan opgezet door een zeer enthousi-
aste redactie. Iedereen heeft het druk, 
iedereen heeft andere bezigheden en 
toch is er tijd gevonden om de gedach-
ten over de Vreelandbode vorm te geven 
en daadwerkelijk uit te brengen. Hulde 
aan de redactie!
De Dorpsraad heeft in de tussentijd ook 
niet stil gezeten. Op 15 maart heeft de 
Buitendag plaatsgevonden. Dit jaar was 
er gekozen om de Muziektent te ont-
doen van alle groene algaanslag en om 
de omliggende grachten en sloten te 

ontdoen van zwerfvuil. Wij constateer-
den dat de muziektent hard toe is aan 
restauratie en zullen de gemeente hier-
over dan ook een brandbrief sturen.

Opmerkelijk waren de grote hoe-
veelheden blikjes Red Bull en andere 
‘energy-dranken’ die in de bosjes aange-
troffen werden. Wij hopen dat degenen 
die deze dranken in te toekomst nut-
tigen, voldoende energie opdoen om 
de flesjes en blikjes in een prullenbak 
te gooien in plaats van in de struiken! 
Ook hopen wij dat volgend jaar meer 
Vreelanders zich het lot van een schoon 
dorp aantrekken en ons komen helpen. 
Tenslotte doen we het voor elkaar en 
ons dorp!  

Bericht van de Dorpsraad
Vanaf vandaag ontvangt u iedere maand De Vreelandbode. 
Dit is de opvolger van de ‘Vreelandpost’ die helaas niet 
meer bestaat. Met een nieuwe naam, een nieuwe vormge-
ving, en een iets aangepaste inhoud, hopen we het krantje 
te blijven maken voor Vreeland en haar inwoners. 
Naast een bericht van de Dorpsraad, mededelingen van 
verenigingen en het bedrijfsleven wordt u via vaste rubrie-
ken maandelijks op de hoogte gehouden van het wel en 
wee van Vreeland en de Vreelanders. Zo is er de rubriek 
‘Vreeland Vroeger en Nu’, waarin Juliette Jonker van de 
Historische Kring een plek in Vreeland in beschouwing 
neemt, is er elke maand ‘De Kinderpost’ die samen met 
kinderen uit het dorp wordt gevuld, wordt een midden-
stander ‘In de Schijnwerper’ gezet en is er maandelijks 
het verslag van de wandeling met een oer-Vreelander en 
met een nieuwe inwoner in ‘Rondje Zuwe’ om te achter-
halen waarom en hoe deze dorpsgenoten in Vreeland wo-
nen. En elke maand is er de cartoon van Lis van Haagen. 
Wij van de redactie, bestaande uit Barbara Mees, Wilma 
Werkheim, Sandra Boogert en Grace Inklaar, ontvangen 
graag berichten, meningen, verzoeken en opmerkingen. 
Daarvoor kunt u terecht bij de genoemde personen, of via 
info@vreelandbode.nl. Dankzij de adverteerders blijft De 
Vreelandbode een gratis blad. Wilt u ook adverteren dan 
kunt u contact opnemen met Karin van Dis via info@de-
vreelandbode.nl.
Wij wensen u heel veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Het is weer bijna tijd voor de gezellig-
ste dag van het jaar: Koninginnedag! Dit 
jaar hebben we maar liefst vier dagen 
Koninginnefeest in Vreeland en dat alle-
maal in het thema ‘Landelijk Vreeland’.

Een blik op het programma:
Zaterdag 26 april beginnen we ‘s mid-
dags met een boerenvrijmarkt op het 
grasveld aan de Floraweg. Verkoop zelf 
je spulletjes maar kom ook kijken naar 
de kraampjes van de boeren en de die-
ren die er zijn. ‘s Avonds is er het inmid-
dels bekende Oranje Feest in de tent aan 
de Lindengracht met DJ John en Reinier 
Vegter live!
Maandagavond 28 april kunnen de kin-
deren zich uitleven met de Kinderdisco. 
Dinsdag 29 april halen ze hun eigen boe-
rendiploma tijdens ‘Kind zoekt boer’: 
een fietspuzzel- en doetocht langs de 
boeren van Vreeland. Hierbij mogen de 

kinderen niet alleen een kijkje nemen 
bij de deelnemende boeren, maar ook 
echt helpen met het voeren van de kip-
pen, het uitmesten van de stallen, het 
poetsen van de pony’s, noem maar op!
En dan is het op woensdag 30 april ècht 
Koninginnedag met volgens traditie het 
boerenontbijt op het Kerkplein, de op-
tocht, streetdancespektakel, boerenkin-
derspelen, taartenwedstrijd, waterspek-
takel en Oranje Borrel.
U hoort het al: dit mag u niet missen! 
Medio april komen we weer aan de deur 
met het  programmaboekje. Hierin vindt 
u alle details. Wilt u ons een van de da-
gen als vrijwilliger ondersteunen, heel 
graag! Stuur dan een email met daarin 
uw gegevens naar koninginnedagvreel-
and@gmail.com.
We begroeten u graag bij de gezellige 
activiteiten!

Het Oranje Comité

Mis het niet: Koninginnefeest 2008!

Dankzij de bedrijfsvereniging konden wij dit jaar weer paaseieren zoeken!

Aanleveren
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 
22 april 2008 inleveren via info@vreelandbode.nl. 
De volgende Vreelandbode komt uit op 15 mei 2008.

De Vreelandbode 10 jaar 

Ochtendprogramma  
Vanaf 8.00 uur Reveille door Heraut Lodewijk van Monsjou en de torenblazers van ORVEO 
  Rondgang door het dorp van de Herauten o.l.v. Lodewijk van Monsjou en toren-

blazen verzorgd door OrVeO. 
09.00-09.30 uur Muziekparade op de fiets 
  Wie rijdt op de mooist versierde muzikale fiets van Vreeland? Maak van je fiets een 

drumstel, een compleet orkest of een orgel, wie weet win jij dan de eerste prijs. 
Om 09.00 uur verzamelen bij de van Leer brug voor een ouderwetse fietsparade. 
Maak er een muzikale bende van. 

09.30-10.30 uur Ontbijt en opening
  Trek je mooiste Koningsdag outfit aan en leg met een heerlijk ontbijt de basis voor 

een geweldige Vreelandse Koningsdag! Dit jaar weer met een extra culinair tintje, 
mogelijk gemaakt door enthousiaste lokale ondernemers. Laat u verrassen! We 
starten traditiegetrouw met Het Wilhelmus gespeeld door ORVEO. De openings-
speech door Voorzitter OC en wethouder van de Gemeente Stichtse Vecht. 

10.30-11.00 uur  Vreelands primeur! Koffieconcert in de Kerk 
  Helge Slikker is songwriter, theater- en filmcomponist. Samen met Tim Klaase 

speelt hij enkele liedjes van zijn solo-album The Days of Young Petty Davis. Ook 
Joost Bos zal aanschuiven. Het drietal leerde elkaar kennen op het schoolplein 
in Vreeland. En dat terwijl ze voorheen in Amsterdam niet meer dan een paar 
honderd meter bij elkaar vandaag woonden. Sinds een jaar schrijven en maken ze 
samen muziek. Op Koningsdag laten ze een aantal van hun nummers horen.  

11.00-15.00 uur Vrijmarkt
  Op veler verzoek mag de Oranje Vrijmarkt open tot 15.00 uur. Dit jaar vindt deze 

weer plaats op het grasveld en op de stoep tegenover het Dorpshuis. 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 en oranje moorkoppen voor geridderden, oud-

comitéleden en overige Vreelanders in het Dorpshuis. 
Middagprogramma 
Vanaf 13.30 uur Inschrijving Kinderspelen en voor de puzzeltocht Historische Kring 
  Ook dit jaar heeft Juliëtte Jonker weer een schitterende historische tocht gemaakt. 

Inschrijven bij de Oranjekraam bij de feesttent. 
13.30-15.00 uur Koningsdag kinderspelen  
  Een oer-Vreelandse traditie met diverse oer-Hollandse kinderspelen op en rond 

het grasveld bij de feesttent aan de Floraweg. Welk kind in Vreeland is hiermee 
niet groot geworden? Het Dorpshuis verzorgt uiteraard weer allerlei hapjes en 
drankjes.  

13.30 -15.00 uur  Grote kinderen komen ook aan bod
  Rokkenvoetbal. Werkelijk hilarisch dat is wat je zult zeggen tijdens deze activiteit. In 

een afgezette arena wordt een potje voetbal gespeeld, maar zoveel blunders heb je 
nog nooit gezien! Deze activiteit is een gegarandeerd succes. Penalty shot. Schiet jij 
even hard als Messi of ben je beter? Doelschieten met snelheidsmeter, wie schiet 
het hardst? 

Namiddag & Avondproramma
15.00-16.00 uur Speciaal voor Vreelands kleinsten 
  Terwijl Vreeland borrelt, kunnen de kinderen even bijkomen van de kinderspelen 

en in het dorpshuis genieten van een gezellige activiteit.
16.00-17.00 uur Oer-Hollands Waterspektakel in de Vecht
  Een uurtje eerder dan gewend... Dit jaar gaan we op surfplanken (sups) elkaar op 

de Vecht bevechten. Wie heeft het eerst alle attributen aan de overkant? En wie 
blijft overeind op de sup? Tijdens het Waterspektakel verzorgt De Nederlanden 
traditiegetrouw kreeft en rib-eye steak van de BBQ. 

17.00 uur  Sparkling toast op de Koning (en Vreeland) aangeboden door NEOLEA
  Voorafgaand aan de Oranjeborrel brengen we gezamenlijk bij de feesttent op de 

Floraweg een ‘sparkling’ toast uit op onze Koning. Het hele dorp zingt uiteraard 
luidkeels ‘Lang zal hij leven!’

17.00 – 19.00 uur   Oranjeborrel, live muziek en proeverij bij de feesttent aan de Floraweg
  Borrelen en genieten van alle lekkernijen van Jabugo Bar Iberico, Lokaal Zuid, 

Catering Harvest en het Dorpshuis. Daar swingen we nog een twee uurtjes door 
met live muziek van de Noord Hollandse rockers, de coverband Point of U. 

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

Programma Koningsdag 2018
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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 �

10 jaar De Vreelandbode

Vreelandse horeca en middenstand trakte-
ren alle Vreelandbode lezers op feestelijke 
jubileum acties. Extra aantrekkelijk smul-
len en mooi voor de dag binnen handbereik 
voor alle inwoners; doe er uw voordeel mee!

Dagwinkel  
“Rijk gevulde boodschappentas voor slechts 
10 euro! Zie ook de advertentie op pagina 19 
in deze jubileum uitgave. Profiteer van deze 
aanbieding van 20 april t/m 20 mei 2018. 
Groet,Aloys.”

Kaasboerderij de Willigen
“Bij iedere 10 euro besteding aan kaas krijgt 
u een bolletje ijs cadeau! Neem deze Vree-
landbode mee naar onze winkel aan de Nig-
tevechtseweg 186 om tussen 20 april t/m 31 
augustus 2018 van deze aanbieding te profi-
teren.”

Noord-Brabant
“Wij bakken van 20 april t/m 20 mei 2018 
een speciale Vreelandbode Jubileum Pan-
nenkoek voor slechts 10 euro! Vraag erom 
bij uw bezoek aan ons in de actieperiode.”

Belleza Haarmode
“10% korting op al onze haarverzorgingspro-
ducten op vertoon van deze jarige Vreeland-
bode. Deze actie is geldig van 20 april t/m 20 
mei 2018. Neem deze Vreelandbode dus mee 
bij uw volgende bezoek aan Belleza!”

De Nederlanden 
“Vreelandbode jubileum 10 gangen menu 
voor 110 euro. Vermeld bij uw reservering 
vooraf hoeveel personen hiervan willen mee-
genieten. Actie geldig van 20 april t/m 31 au-
gustus 2018.”

Haarwinkel 
“Alleen en speciaal voor Vreelanders die tus-
sen 20 april en 20 mei 2018 een behandeling 
bij de Haarwinkel hebben; Zilvershampoo 
voor slechts 10 euro! (normaal 10 euro duur-
der), groet Thea.”

Kaashandel de Vries
“Neem deze Vreelandbode tussen 20 april en 
20 mei 2018 mee op donderdagochtend naar 
mijn kaaswagen op de Feta en krijg 1 euro 
korting vanaf uw aankopen vanaf 10 euro! 
Groet, Erik de Vries.”

Lokaal Zuid 
“Een heerlijke Vreelandbode jubileumlunch 
voor slechts 10 euro inclusief drankje! Kijk 
op www.lokaalzuid.nl voor de actie en veel 
meer leuks.” 

Bergman Auto’s
“Laat uw airco checken voor slechts 10 euro!
Zie onze advertentie op de achterpagina.”

Vreelandbode 10 jaar jubileum acties

Bergman auto’s



Vanwege ons tienjarig bestaan hebben we deze 
keer gekozen voor TIENhoven. Onder het 
dorp Tienhoven vallen ook de buurtschappen 
Molenpolder en Oud-Maarsseveen. Die naam-
borden kom je tegen als je rond de Loosdrechtse 
Plassen rijdt. De naam Tienhoven verwijst 
naar tien ‘hoeven’, zijnde stukken land van een 
bepaalde grootte. Ze werden in 1243 verkocht 
door Herman van Maarssen aan het Kapittel 
van Sint Pieter te Utrecht. Zo lang bestaat de 
plek Tienhoven dus al.

Voor en nadelen van turfwinning
Het dorp zelf bestaat uit een lange dijk met 
o.a. een aantal monumentale boerderijen. 
Eén daarvan is omgedoopt tot het streekmu-
seum VredeGoed. Daar wordt de geschiede-
nis verteld van  het leven in de veenwinning. 
Er worden ook excursies georganiseerd naar 
de omringende natuurgebieden Molenpolder, 
Betunepolder en Tienhovense plassen waarbij 
je een goed beeld krijgt van wat het turfsteken 
met de bodem heeft gedaan en hoe de natuur 
daardoor veranderd is. Prachtige natuur heb-
ben we eraan overgehouden maar voor de  
boeren was het natte land een ramp.
Zo heeft ooit de Belgische markies de Béthune 

zich totaal verkeken op het droogmalen van een 
veenplas. Rond 1880 lukte het hem de polder 
die naar hem genoemd werd enigszins droog 
te krijgen maar niet droog genoeg voor de ge-
plande land- en tuinbouw. Gelukkig werd de 
bemaling van de Betunepolder overgenomen 
door gemeentewaterleiding van Amsterdam 
om de stad van drinkwater te voorzien. De 
grote hoeveelheden kwelwater uit de polder 
(ruwweg zo’n 1000 liter per seconde) voorzien 
nu in een derde van de totale waterbehoefte 
van onze hoofdstad.

De trouwe wachter
In hun strijd tegen de grote wateroverlast 
besloten de boeren uit Tienhoven hun eigen 
watermolen te bouwen. De molen, die dateert 
uit 1832, is prachtig gelegen in het landschap 
en wordt sinds de tweede wereldoorlog ‘De 
Trouwe Wachter’ genoemd. Het riet en moe-
raslandschap leende zich bij uitstek voor on-
derduikers die het gebied kenden, zoals al die 
jonge mannen die niet te werk wilden worden 
gesteld in Duitsland. Duitsers waagden zich 
niet in het moeras en de molenaar waarschuw-
de de onderduikers door de stand van de wie-
ken van zijn molen.           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

28 april:  Molenwandeling
16 mei:  Forten fietstocht

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

De dorpen rondom Vreeland

Tienhoven

Kunstronde Vecht & Plassen
Maar liefst 25 ateliers en 2 galeries openen hun 
deuren tijdens de Kunstronde Vecht & Plassen 
tijdens het Pinksterweekend, 19 t/m 21 mei. U 
kunt uw hart weer ophalen aan een keur van 
kunstwerken van beeldend kunstenaars rond-
om de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. 

De KunstRonde is inmiddels uitgegroeid tot 
een groots evenement voor kunstliefhebbers 
van binnen en buiten de regio. Laat u ver-
rassen door schilderijen, tekeningen, beeld-
houwwerken en objecten van glas, keramiek, 
brons en hout. Van figuratief tot abstract, van 
ingetogen en breekbaar tot uitgesproken ro-
buust en expressief. 

Groepsexpositie
In jachthaven 
‘Het Anker’ 
aan de Oud-
Loosdrechtsedijk 
117 te Loosdrecht kunt u tijdens het hele 
Pinksterweekend terecht voor een grote 
overzichtstentoonstelling met werken van 
alle deelnemende kunstenaars.  

Opening Overizichtsexpositie
Op vrijdag 18 mei wordt in ‘Het Anker’ de 
KunstRonde en de overzichtsexpositie feeste-
lijk geopend. U bent welkom vanaf 20.00 uur. 

De Ronde
Het gebied langs de Vecht van Maarssen 
tot Vreeland en langs de plassen van 
Kortenhoef, ’s-Graveland en Loosdrecht tot 
aan Tienhoven leent zich bij uitstek voor het 
maken van een rondrit met de fiets of de auto 
langs de vele idyllische dorpen. 
www.kunstronde.nl, www.facebook.com/
kunstronde, info@kunstronde.nl. 

De Vreelandbode 10 jaar 

‘Belenus’, Bibi Smit, foto Margreet M. de Groot
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Welkom!
Hieperdepiep! De Vreelandbode en de Kin-
derpost bestaan 10 jaar! Welkom in de Jubile-
um-uitgave. Heb je altijd al eens willen weten 
wie nou eigenlijk die Vreelanbode maken? Let 
dan de komende twee keren op de interviews 
van de Razende Reporters. De redactie kwam 
daarvoor op bezoek! Mooie foto’s dit keer van 
Osahomeh. Zij tekende ook de kop van de 
Kinderpost! De vorige keer hadden we het er 
al over... Wat is een jubileum eigenlijk? Weet 
jij wie de Dorpsquiz op 14 april won? Je leest 
het hier! Ken jij de VB goed denk je? Doe mee 
aan de mini-quiz van de Kinderpost! Volgen-
de keer de antwoorden. Heb jij nog nieuws 
of een tekening voor ons? Stuur het per mail 
naar: info@vreelandbode.nl  

Jubileum-weetjes
•    Het was in april 2008 dat de eerste Vree-

landbode uitkwam. Precies 10 jaar geleden. 
Daarvoor heette dit blad de Vreelandpost 
en werd het 45 jaar (ook een jubileum!) 
door drukkerij Vreeland van de heer H.J. 
Aalderink gemaakt.

•    Huh... wat is een jubileum? Dit staat in 
het woordenboek, de dikke van Dale:  
ju•bi•le•um (het; o; meervoud: jubileums, 
jubilea) feest ter herinnering aan het feit dat 
iets een rond aantal jaren geleden gebeurd 
is. Meestal is dat 5 jaar (dat heet ook wel een 
lustrum) of 10 jaar. 

•    De Dorpsquiz van afgelopen zaterdag in het 
Dorpshuis is gewonnen door.... de hele fa-
milie Stapper. Gefeliciteerd!

Kennis maken met de redactie 
Spannend hoor, een redactie op bezoek! Wij 
zetten met de Razende Reporters deze keer de 
helft van redactie in het zonnetje! Deze keer 
zijn dat: Juliette, Renee, Astrid en Connie. We 
werden er allemaal een beetje hieperderpiep 
van. Osameh moest opeens mee naar het huis 
van redactielid Connie. Want zij moest op-
passen op haar 6 kleinkinderen. Na het ont-
vangst met mariak(r)aakjes en ranja begon 
het rondje voorstellen. Daarna begonnen de 
interviews. De Reporters hadden zich goed 
voorbereid met eigen vragen. Het interview 
met Connie is ook goed gelukt hoor. Aan het 
eind las iedereen haar gemaakte verhaal voor. 
De middag vloog voorbij! Lees je mee?

Wat doet de redactie?
De redactie is een persoon of groepje men-
sen die de inhoud van een tijdschrift of krant 
samenstelt. Vaak schrijven ze ook stukjes en 
maken de foto’s. Wat je er voor moeten kun-
nen is goede vragen bedenken. Er zitten nu 10 
mensen in de redactie van de Vreelandbode. 
Ze heten ook wel de Bodettes. Bij de Vree-
landbode zijn ook mensen die advertenties 
verkopen en de geldkas doen. Verder zijn er 
nog vaste medewerkers. Ze maken de strip of 
hebben een rubriek, zoals Sterren boven Vree-

land of de boekenrubriek. Wie er allemaal 
voor de Vreelandbode iets doen, lees je in het 
COLOFON op pagina 2!

Even voorstellen: Astrid Fremeijer
Astrid woont in Vreeland aan de Vechtoever. 
Ze heeft een dochter Lot en een zoon Sam. Lot 
is 9 en Sam is 11. Astrid heeft ook een man, 
Sven. Ze heeft ook een huisdier, namelijk een 
hond Luca. Luca is 9 jaar. 
Astrid is een ondernemer en houdt van hui-
zen inrichten. Ze is jarig op 19 maart en haar 
lievelingseten is spinazie à la crème met vis-
sticks.  Ze houdt niet van gebakken levertjes. 
Haar lievelingskleur is groen, maar ze houdt 
niet van citroengeel. Als ze een burgemeester 
was zou ze een speciaal wielrenpark maken en 
een hele grote speeltuin maken. Ze heeft veel 
bikini’s in verschillende kleuren.

Interview door Aagje (Marie) 

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

"In de huidige fitnesscentra ben je al gauw een nummer en gaat persoonlijke aandacht snel verloren. 

Ik wil weer terug naar waar het allemaal om begon, de persoon achter zijn/haar doelstellingen." 

Edwin Coerdes, Personal Trainer 

 

 

 

Sporten is voor iedereen. Optimaliseer je 

conditie, shape en gezondheid dankzij een 

individueel programma.b Maak nu een 

afspraak voor een gratis en vrijblijvend 

intakegesprek. 
+31 (0)6 b11 00 16 33 / info@ecpt.nl 

De Werf 3, Loenen a/d Vecht

PERSONAL TRAINING 

PROGRAMMA'S VANAF 

45,- PER MAAND.

Yara en Recella vroegen het 
aan Renee Bink... 
... waarom is de Vreelandbode belangrijk?
Renee: Vreeland is een dorp en in een stad ken 
je elkaar niet heel goed en in het dorp wel be-
ter. En door de Vreelandbode dan leer je de 
mensen beter kennen. 
....waarom is het leuk om voor de Vreeland-
bode te schrijven?
Renee: dat is veel lachen. Ik leer veel mensen 
kennen en ik hoor veel spannends om te inter-
viewen en er een verhaaltje over te schrijven.

Interview met Renee Bink
Ik heb gepraat met Renee Bink. Ze heeft drie 
kinderen en die heten Meike, Martijn en Step-
hanie. Haar vader heet Rien en haar moeder 
heet Lily. De vader is achtentachtig jaar en de 
moeder vijfentachtig. Ze is jarig in het mid-
den van de zomer, op 31 juli. Wat ze niet lek-
ker vind is hersenen. Wat ze wel lekker vind is 
druiven. Renee is getrouwd met Erik Jan. Dit 
was het over Renee.

Door Floor (Recella).

Interview met Connie Lohuis
Hallo mijn naam is Osahomeh en mijn verhaal 
gaat over iemand. Het is eigenlijk een inter-

10 jaar 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

view en die gaat over Connie Lohuis. Het was 
heel gezellig bij haar thuis. Wat het best is als 
je een journalist bent, moet je wel weten hoe 
je moet schrijven en vragen bedenken, maar 
vergeet niet dat je er altijd plezier mee moet 
hebben. En Connie is al 40 jaar journalist, de 
Vreelandbode bestaat 10 jaar. En ik vroeg, wat 
vind je eigenlijk heel leuk als een journalist en 
als je mensen aan het interviewen bent, leer 
je de mensen ook kennen, en het is heel ge-
zellig. Ze zou graag de nieuwe mensen die in 
de nieuwe buurt gaan wonen interviewen. Ze 
komt wel vaak op de CSV Ridderhof om haar 
kleinkinderen op te halen. Het leukste stukje 
verhaal vind ze ‘Aan Tafel’ geschreven door 
Wietske.  Dit was mijn interview, hopelijk 
vinden jullie het leuk. 

Door Osahomeh.

Sofie sprak ook met Astrid
Hoi, ik ben Astrid. Ik ben 47 jaar oud en ik 
heb een hond die heet Luca. Ik heb 2 kinderen 
en daarvan is er 9 jaar oud en heet Lot. De an-
der is 11 jaar oud en heet Sam. Lot zit in groep 
6 en Sam in groep 8. Mijn lievelingseten lazen 
jullie al, met nog gebakken aardappelen erbij. 
Als werk doe ik de Vreelandbode en ik ben 
ook ondernemer. Ze doet al 2 jaar de Vree-
landbode. Astrid is ook getrouwd, met Sven.

Interview door Sydney (Sofie)

Lotte interviewde Juliette
Juliette is 53 jaar oud. Ze werkt bij de Vree-
landbode, ze is eigenlijk de baas. Ze is ooit 
verhuist naar de overkant van de straat. Ze 
werkt al 10 jaar voor de Vreelandbode. Haar 
favoriete tv-programma is Kunstuur. Ze is de 
Hoofdredacteur van de Vreelandbode. 

Door Lotte, 8 jaar.

Esmee sprak ook met Juliette
Hallo ik ben Juliette. Ik heb 2 kinderen en ik 
ben op 6 maart ben ik jarig. Ik woon op de 
Vechtoever. Mijn liefelingseten is thaise co-
co’s soep, als ik geen Juliette heette zal ik Fien 
willen heten. Mijn man heet Jan-Willem. Ik 
woon in Vreeland prettig omdat het een klein 

dorpje is. Mijn liefelingskleur is donkeroranje. 
En ze heeft een armband met de Vecht er op. 
Als ik 1 miljoen euro had zal ik een reis maken 
en 200.000 euro aan een goed doel geven. Nu 
heb je wat informatie over mij! Doei Doei!!!! 

Met de groetjes van Esmee D. (Rosa)

Esmee D en Lotte vroegen het 
aan Juliette....
....waarom is de Vreelandbode belangrijk?
Juliette: omdat de mensen dan weten wat er 
speelt.
....wat vond je het leukste om te schrijven?
Juliette: de terugblik op 750 jaar Vreeland

Kinderpost MINI-QUIZ
Lees jij de Vreelandbode weleens van voor 
naar achter?
1.  Weet jij misschien wat Colofon letterlijk be-

tekent?
 a. Hoogtepunt
 b. Sluitstuk
 c. Slotwoord aan het einde van een boek
 d. Alle drie antwoorden zijn goed

2.  Weet jij ook hoeveel mannen  meewerken 
aan de Vreelandbode?

 a. twee
 b. eentje
 c. geen eentje
 d. drie

3.  Weet jij wie Harold Linnartz is? (meerdere 
antwoorden mogen)

 a. hij is journalist voor de Kinderpost
 b.  hij is een natuurkundige met een eigen 

wikipedia pagina
 c. hij is astroloog en schrijft horoscopen
 d.  hij is astrofysicus en schrijft  het stukje 

‘Sterren boven Vreeland’ in de Vreeland-
bode

4. Weet jij toevallig wat een hoorspel is?
  Marlies Cordia schrijft mooie boeken voor 

grote mensen in de Vreelandbode.
 Haar beroep is eigenlijk hoorspelmaker. 
 a.  een hoorspel is een spel waardoor je beter 

gaat horen
 b.  een hoorspel is een programma zonder 

televisiebeelden waarbij je stemmen en 
geluiden hoort

 c.  een hoorspel is een luisterspelletje op de 
computer

4.  Laatste vraag: wie was de 1e hoofdredacteur 
van de Vreelandbode?

 a. de moeder van Laure Maijer
 b. de moeder van Fien Kegge
 c. de moeder van Oscar van Dis

De uitslag staat in de volgende Kinderpost. 

Fijne maand!

De Vreelandbode 10 jaar 
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In deze rubriek maken we dit 10 jarig jubileumjaar nader kennis met 
alle vaste medewerkers van de Vreelandbode. Deze maand stelt de 
redactie, ook wel genaamd ‘De Bodettes’, zich alvast voor. Komende 
maand komt u meer te weten over de andere vaste medewerkers. 

Pauline van der Hoeden (53) 
redactielid sinds 2012:
“Die synergie, iedere maand weer een Vreelandbode maken met de 
redactie, dorpsgenoten, Hans Stuart en adverteerders. Dat is waar 
ik het voor doe! We maken de Vreelandbode samen, iedereen geeft 
zijn bijdrage op zijn eigen manier. Alle onbetaalde uren die ik er met 
de redactie instop worden steeds weer uitbetaald in de pret die we 
met elkaar hebben. Maar vooral ook door de 
mooie mensen die ik ontmoet tijdens de inter-
views en die conclusie dat Vreeland echt een 
heel bijzonder dorp is!”

Juliette Jonker-Duynstee (53) 
redactielid sinds nr. 1 en 
sinds 2015 eindredacteur:
“Door mijn ‘werk’ voor de Vreelandbode staat 
mijn antenne voor nieuws, bijzonderheden, 
verhalen en unieke mensen altijd op ‘aan’. 
Daardoor is mijn betrokkenheid bij Vreeland 
en de Vreelanders (nog) veel groter. Ik schrijf 
de ‘Vroeger en Nu’-rubriek, de actualiteit, on-
derhoud de contacten met ‘buiten’ en ben een 
beetje de spin in het web. 
Het doel van de Vreelandbode is om de saam-
horigheid in Vreeland te vergroten, en daar 
werken we met zijn tienen -en met onze ex-
terne columnisten- keihard aan. Met heel veel 
plezier bezorgen wij bij de Vreelanders elke 
maand dit gratis ‘cadeautje’.”

Connie Lohuis (65) 
redactielid sinds 2010:
“Acht jaar geleden vroeg mijn toenmalige 
buurvrouw Sandra of ik voor de Vreeland-
bode wilde schrijven. Ze wist dat ze naast een 
freelance journaliste woonde, dus de vraag lag 
voor de hand. Als éénpitter vind ik het super-
leuk om nu deel uit te maken van een team. 
Van de Bodettes dus. Door mijn interviews 
voor de rubriek ‘Dorpsgenoot’ leer ik veel 
Vreelanders kennen. En tijdens onze maan-
delijkse vergaderingen hoor ik veel in en outs 
over ons dorpsleven. Als ik vanaf de N201 ons 
dorp inkom, voelt het als een verborgen parel, 
die lekker dicht bij Amsterdam ligt.”

Astrid Fremeijer-Molewijk (47) 
redactielid sinds 2017:
“Ook voor mij als oer-Vreelander leek een 
plekje in de redactie van de Vreelandbode 
heel logisch. Maar ik heb mijn dorp nu pas 
echt leren kennen, want wat heb ik al een 
hoop mooie, interessante en ontroerende ver-
halen gehoord van de Vreelanders die ik in-
terviewde. En wat een boel Vreeland-kennis 
zit er bij mijn collega-Bodettes. Volgens mij is 
dit de leukste vrijwilligers-job die er is! Ik zie 
dan ook steeds weer uit naar de redactie-ver-
gaderingen, maar ook naar het eindresultaat 
van de Bode waar we elke maand weer trots op 
zijn. Heel bijzonder om dit met, door en voor 
de bewoners van Vreeland te mogen doen.” 

10 Bodettes maken de Vreelandbode 
10 jaar De Vreelandbode

Renee Bink-Dobbelaar (61)
redactielid sinds juli 2008: 
“Ik kom uit het onderwijs dus schrijven was voor mij een nieuwe 
ervaring. In het begin deed ik vooral ‘bedrijvigheid’ maar daarna 
ook de langere interviews. Ik heb heel veel mensen leren kennen die 
ik anders nooit gesproken zou hebben. Ik ben bij alle boerenbedrij-
ven binnen geweest en nu bekijk ik de dorpen om ons heen. Af en 
toe stap ik een wereld binnen waarvan ik niet wist dat ie bestond en 
zeker niet in Vreeland. Ik verbaas me er over dat tien vrouwen zo 
harmonieus kunnen samenwerken, al tien jaar lang en dat er nog 
steeds meer dan genoeg kopij is.” 

Op de foto boven v.l.n.r.: Kiki Molewijk, 
Renee Bink, Marie-Anne van Stijgeren

Onderste rij v.l.n.r.: Monique Driesse
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Marie-Anne van Stijgeren (51)
redactielid sinds 2012:
“Sinds een aantal jaar schrijf ik stukjes voor de Vreelandbode. Wat is 
dat leuk om te doen! Ten eerste blijf je op de hoogte van de nieuwtjes 
in je dorp en ook leer je mensen kennen die je misschien anders niet 
zo snel tegen het lijf zou lopen. In Vreeland leveren veel inwoners (op 
vrijwillige basis) een bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap en 
het lag voor de hand dat ik iets zou gaan schrijven omdat ik een jour-
nalistieke opleiding heb. In het dagelijks leven werk ik bij SBS6, al moet 
ik nu eigenlijk Talpa Network zeggen. Een bedrijf dat een snelle ont-
wikkeling doormaakt momenteel en het is interessant om daar dichtbij 
betrokken te zijn. Ik heb drie dochters die ook ons dorp een warm hart 
toedragen.”

Margot Sedelaar (50) 
redactielid sinds 2015: 
“Eind 2014 kwam ik in Vreeland wonen, met Mijndert en onze 
vier zoons. Precies op tijd voor het Vreeland 750-jaar. We werden 
meteen actief als vrijwilliger daarvoor, o.a. met een tentoonstelling 
in ons huis. De leukste manier om snel veel mensen te leren ken-
nen! Eind van dat jaar werd ik door buurvrouw Karin van Dis bij de 
Vreelandboderedactie gevraagd, en natuurlijk zei ik direct ‘JA!’. Wat 
een feestje! Iedere maand bedenken we met z’n tienen wie we gaan 
interviewen en verdelen we de taken. Bijzonder dat we dat allemaal 
vrijwillig én zo gedreven doen naast ons werk. Een van mijn leukste 
interviews was dat met de muskusrattenvanger, heel bijzonder om 
een middag met hem door de polder te lopen!”

Wietske Tammes (42) 
redactielid sinds 2013: 
“Sinds december 2012 woon ik met mijn man 
Sander en drie kinderen aan de Vossenlaan. 
In het voormalige huis van Bodette Pauline, 
aan wie ik mijn rol bij de Vreelandbode heb 
te danken! Sinds ik bij de redactie zit, zijn 
mijn taken uitgebreid van de kinderpost in 
de maanden augustus tot en met januari, tot 
het maken en bijhouden van de website en het 
schrijven voor de rubriek “aan tafel bij”. Naast 
de Vreelandbode en andere activiteiten in 
het dorp en op school, werk ik vanuit huis als 
zzp’er WordPress Webdesign. Hierdoor leer 
ik met veel plezier interessante en vooral erg 
leuke dorpsgenoten kennen! En als het weer 
tijd is voor de kinderpost, weten de kinderen 
van de CSV mij te vinden voor een verhaaltje, 
tekening of een mop!” 

Kiki Molewijk (38) 
redactielid sinds 2014:
“Begin 2014 werd ik door Wietske ‘gestrikt’ 
om van Pauline het beheer van de adverten-
ties over te nemen en ondanks de drukte met 
3 kinderen, een baan, activiteitencommissie 
CSV en de kerstmarkt ben ik hier nog steeds 
heel blij mee! Door het beheren van de adver-
tenties heb ik contact met veel ondernemers 
uit Vreeland en omtrek. Het is geweldig om te 
zien hoeveel ondernemers ons een warm hart 
toedragen en het iedere maand weer mogelijk 
maken om de Vreelandbode uit te brengen! 
De redactievergaderingen zijn elke maand 
weer een feest. De dynamiek tussen de ‘Bodet-
tes’ is geweldig en het is natuurlijk altijd leuk 
om op de hoogte te blijven van alle roddels in 
het dorp.”

Monique Driessen (49) 
de strenge penningmeester sinds 2014:
“Begin 2014 stopte ik met het penningmees-
terschap van DOS. De Bodettes dachten toen 
dat ik me vast en zeker zou gaan vervelen en 
vroegen mij of ik het penningmeesterschap 
van Carola Marseille wilde overnemen, Ca-
rola was de penningmeester sinds de oprich-
ting van de Vreelandbode in 2008. Ik zei: 
“Natuurlijk”, en heb daar nog steeds geen spijt 
van. Het is echt heel erg leuk om mee te kun-
nen werken aan het tot stand komen van zo’n 
super dorpsblad. De vergaderingen zijn altijd 
gezellig, er wordt veel gelachen maar aan het 
eind van de avond is er altijd weer een nieuwe 
editie van de Vreelandbode gevuld.”

Pauline van der Hoeden, Juliette Jonker, 
n, Astrid Molewijk en Wietske Tammes
n, Margo Sedelaar en Connie Lohuis.
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De Vreelandbode is voor mij ‘de vinger aan 
de pols’ van ons Vreeland. Het is toch goed 
eens stil te staan bij het bestaan van onze 
Vreelandbode. Wees eens eerlijk. Wat voel 
je als je hem weer op de mat ziet liggen? Maar 
ook, wat voel je als hij er een keer niet ligt? 
Wat zijn we gehecht geraakt aan ons maand-
blad. Nu de sociale media zo domineren sta 
je er niet bij stil hoe fijn het is maandelijks de 

Vreelandbode ter hand te kunnen nemen. Je 
weet meteen weer hoe ons dorp er ‘bijligt’. Ik 
zal dan ook namens velen spreken als ik de 
redactie bedank voor het goede werk dat zij 
verrichten. Wat 10 jaar geleden door Karin 
van Dis en haar team is vormgegeven wordt 
met passie en zorg voortgezet. Hopelijk nog 
vele, vele jaren. Eigenlijk bedoel ik natuurlijk 
voor altijd!        Hans Bots

Lezers schrijven  
10 jaar Vreelandbode, zomaar een lezer

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

Inez van Oord: ‘Rebible’
Sinds korte tijd woont Inez van Oord, de be-
denkster en maakster van de bladen Seasons en 
Happinez in Vreeland, weten we nu ook door 
het interview in deze Vreelandbode. 

Kijkend over het prachtige uitzicht aan Oud-
Over is ze meteen aan een nieuw project 
begonnen: Rebible. Inez komt uit een zeer 
gelovig gezin, haar broer Jos is theoloog. Na 
jaren bezig geweest te zijn met  boeddhisme 
en esoterische zaken is ze terug gegaan naar 
haar vroege wortels, de bijbel. Samen met haar 
broer Jos is ze de oude verhalen gaan onder-
zoeken op hun betekenis vroeger, maar voor-
al nu. Ze is met Jos naar Rome gereisd, naar 
Israël, naar allerlei plaatsen waar de verhalen 
zich afgespeeld zouden hebben. Van een aan-
tal verhalen, vooral uit het Oude Testament, 
vond ze heel veel varianten in andere oude cul-
turen, duidelijk afkomstig uit de orale traditie 
waar verhalen mondeling doorgegeven wor-
den van de ene generatie op de volgende. Zo 
ook het verhaal van de Toren van Babel, waar-
over ook in veel oerverhalen verteld wordt. 
Inez vindt uit dat die toren bij de stad Bagdad 
gelegen heeft, ze kan zelfs via Google Earth de 
exacte plek vinden, waar de Amerikanen in 
2003 beton gestort hebben om parkeerplaat-
sen en helicoptervelden te maken. De open 
ruimte die daar nu ontstaan is, is voor Inez nu 

het symbool voor 
de openheid die 
je in je geest moet 
hebben om ruim 
te denken, contact 
met het hogere te 
leggen. Het bou-
wen van de toren 
staat voor teveel 
met de buitenkant 
bezig zijn, teveel 
met imago, teveel met uiterlijke schijn, zodat 
die connectie met het hogere gedoemd is te 
mislukken. Zo zoekt ze van allerlei verhalen 
de kern, geholpen door haar broer, maar soms 
ook door conflicten met broer Jos, waardoor 
altijd weer een nieuwe gedachtegang tevoor-
schijn komt. “Rebible is niet zomaar een aar-
dige titel. We hebben geprobeerd anders naar 
de verhalen te kijken, in vrijheid wilden we 
zoeken, nadenken en interpreteren. We heb-
ben niet gezocht naar wie gelijk had. Want 
dat doet er totaal niet toe. Het enige wat telt 
is wat je kunt ervaren door zelf die verhalen 
in te duiken of ernaar te luisteren”. Het is een 
rijk boek geworden met heel veel illustraties, 
waarin je kunt bladeren en telkens weer een 
stukje tot je kunt nemen, om over na te den-
ken, uit te vinden wat jij ervan vindt, hoe jij je 
verhoudt tot die verhalen.

Op Korenmolen De Ruiter malen de mole-
naars heel veel de laatste tijd. Niet alleen op 
zaterdag, ook op donderdag kunt u de molen 
regelmatig zien draaien en vullen de mulders 
heel wat meelzakken. Superleuk dat er zoveel 
vraag is naar meel van de molen. 

Nu is er niet altijd voldoende wind om te ma-
len. Daarom restaureren de molenaars een 
elektrisch maalkoppel. Die gebruiken ze na-
tuurlijk alleen voor het geval er onvoldoende 
wind is, want niets is leuker dan op de wind 
malen. 
Voor dit ‘nieuwe’ maalkoppel zijn nieuwe 
molenstenen nodig. Die zijn gemaakt door 
molenstenenmaker Hans Titulaer in Malden. 
Half april hebben de molenaars de stenen op-
gehaald. Kom ze bewonderen! 
Dat kan elke zaterdag van 10 tot 16 uur. 

En speciaal op molendag (zaterdag 12 mei) 
bakken we voor iedereen een pannenkoekje, 
van eigen meel natuurlijk, om te proeven. 
Dan hebben we ook voor de kinderen nog een 
leuke verrassing.

Nieuwe stenen voor Korenmolen De Ruiter

10 jaar De Vreelandbode
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Sinds ruim een jaar woont ze op een van de 
allermooiste plekjes tussen de Vecht en de 
Loenderveense plas, nét buiten Vreeland, maar 
gevoelsmatig midden in het dorp. “Totaal ver-
liefd op de plek”, dat is ze. Inez van Oord, be-
kend als oprichter en hoofdredacteur van de 
tijdschrift en Seasons en Happinez en auteur 
van diverse boeken, heeft  haar plek gevonden. 

Een plek waar ze rust vindt (“In Amsterdam 
was ik ’s zomers altijd onrustig, waar ga ik nu 
weer naar toe vandaag?”) en waar ze het onbe-
lemmerde uitzicht en het ongebreidelde licht 
heeft dat ze kent van haar jeugd in Zeeland. 
Zelfs in de beplanting rondom haar huis ko-
men aspecten uit haar vroege leven samen. 

Respect voor wilgen
Als telg uit een bekende baggeraar-familie, was 
Inez groot gebracht met respect voor knotwil-
gen. Wilgen liggen namelijk aan de basis van 
de weg- en waterbouw omdat van de afgesne-
den takken matten werden gevlochten om de 
dijken te versterken. Tijdens de vele vakanties 
met het gezin in de Biesbosch zat ze tussen de 
grienden en de knotwilgen. Thuis, in Burgh-
Haamstede, genoot ze van de lieflijke tuinen 
van haar moeder, een country-type avant-la-
lettre, met een moestuin, een pluktuin en fraai 
gekleurde en vormgegeven borders. Hier bij 
haar nieuwe stek komen al deze aspecten sa-
men: nu geniet ze zelf in de zomer van haar 
kleurrijke tuin, het weidse van het water, om-
zoomd door tientallen knotwilgen. Alsof het 
allemaal zo moest zijn…. En hier vond ze ook 
de rust om haar meest recente boek te schrij-
ven: ‘Rebible – ontdekking van vergeten ver-
halen’, waarin zij op zoek gaat naar nieuwe 
interpretaties van de oude Bijbelverhalen. Het 
is een selectie van de verhalen die ze zich her-
innert van vroeger, de ‘toppers’, die ze samen 
met haar broer Jos, predikant, ‘aanpakt’. De 
dialoog tussen de theoloog en de vrouw die 
jarenlang voornamelijk bezig is geweest met 
spiritualiteit en ziel levert een boeiend boek 
op waarin een nieuw en verfrissend licht wordt 
geworpen op bekende Bijbelverhalen. Er wor-

den lagen afgepeld en lagen toegevoegd, een 
symboliek die ook terug te vinden is in de 
mooie vormgeving, waar teksten verrijzen uit 
‘afgescheurde’ pagina’s en historische Bijbelse 
prenten voorzien zijn van extra lagen paradij-
selijke kleurenpracht. 
 
Rust voor resultaat
Ze was al tijden met dit boek bezig, het bestond 
in flarden. Toen het huis na een lang traject 
van verbouwen klaar was en - hoe symbolisch 
- de lente begon, was de tijd rijp om er eens 
goed voor te gaan zitten en al die losse stuk-
jes aaneen te rijgen tot een geheel. “Hier, met 
de rust en het uitzicht over het water kreeg ik 
meer inspiratie. Veel meer dan ik dacht te krij-
gen. Het verrast me zelf nu nog als ik sommige 
stukken overlees. Sommige woorden ‘krijg’ je 
hier, soms meer dan ik zelf kan bedenken.” Ze 
‘kreeg’ ook een heerlijk dorp erbij, met leuke 
en getalenteerde mensen, die ze ook inzette bij 
haar verbouwing. Zoveel mogelijk lokaal ko-
pen, lokaal eten en de lokale vakmensen inzet-
ten is haar intentie. 

De overstap van de grachten-
gordel met alle delicatessen-
winkels op kruipafstand was 
even wennen, maar wennen 
deed het. “Het is allemaal 
geweldig. Alsof alles hier sa-
menkomt. Een cadeau waar 
ik elke dag vol verwondering 
van geniet.”              J.J.

“Rebible” is bij de boekhandel 
en online te koop, en nu tij-
delijk ook bij de Dagwinkel. 
Prijs: € 25,- 240 pagina’s, 
hard cover. 

Inez van Oord is thuisgekomen

KOMENDE EVENTS:
ITALIAANSE AVOND 99,- P.P. ALL INN

Op donderdag 31 mei 2018 kun je aanschuiven voor onze 
Italiaanse avond. Sous chef Frank Ferreri zal zijn Italiaanse 

smaken samen met Wilco omtoveren in een prachtig 5 gangen 
diner. Om 18.30u verwelkomen wij iedereen in de Lounge 

met een glas Prosecco en Italiaanse hapjes, om daarna op zijn 
Italiaans bij elkaar aan te schuiven in het restaurant. 

Reserveer nu: info@nederlanden.nl 

ZOMER BBQ Vrijdag 13 juli 2018
Op vrijdag 13 juli luiden wij vanaf 1800u de zomer in met een 
informele BBQ. Op het terras is er muziek, gerechten van de 

BBQ en komen we langs met culinaire happen. Je krijgt bij aan-
komst een strippenkaart waarop wij jouw gebruiken aanstrepen. 

Wanneer je vertrekt betaal je wat je hebt gebruikt. 
Natuurlijk ontbreken de GT’s en oesters niet! Er zijn slechts 

150 plekken dus reserveer snel: info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

}>ÃÊUÊÜ>ÌiÀÊUÊV°Û°ÊUÊi�i�ÌÀ>ÊUÊ`>�Li`i����}

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 25 april weer ‘Aan Tafel’: 
een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur in 
Studio Idee aan de Driehovenlaan 2. Iedere 
alleengaande inwoner van Loenen, Vreeland, 
Loenersloot en Nieuwersluis is van harte 

welkom. Indien nodig kunt u gehaald en ge-
bracht worden en houden we rekening met 
dieetwensen. De maaltijd kost 6,50 euro voor 
drie gangen inclusief koffie of thee. 
Belangstelling? Geef u op (deze maand is dat 
anders!) bij Joseph Toonen: 06-81897848. 

Aan Tafel in Loenen aan de Vecht

De Vreelandbode 10 jaar 
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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

Jan Klaassen deed ook dit jaar Vreeland weer 
aan. Samen met Katrijn en een speciale gast, 
bezorgden zij jong en oud een uur TOPenter-
tainment. OrVeO zorgde voor de muzikale 
ondersteuning van dit muziektheater. Bijzon-
der was de locatie: de kantine van Greif. Hier 
kwamen tientallen kinderen en ouders bijeen 
om te genieten van een geweldige voorstel-
ling. Hoe bijzonder: een heel orkest dat drie 
levensgrote poppenspelers begeleidt….  En 

wat voor spelers. Niet de minsten, alle acteurs 
met een nationale carrière op het gebied van 
acteren, presenteren en/of  tv.  Jan Klaassen 
werd vertolkt door dorpsgenoot Jan Corst-
jens, Katrijn werd gespeeld door Francoise 
Kooijmans en Oscar Geitenbeek speelde Theo 
Klaassen. Dit soort voorstellingen zijn het 
levende voorbeeld van: waar een klein dorp 
groot in kan zijn. 

Foto: Bob Roode

Jan Klaassen en de gouden dirigeerstok: 
wat een spektakel!

Op woensdag 16 mei komt een team van ge-
meente Stichtse Vecht langs in Vreeland, in de 
rondgang ‘Tent in de Wijk’. Dit is een reeks 
van 12 korte bijeenkomsten in de 12 kernen 
van Stichtse Vecht. Op deze laagdrempelige 
manier wil de gemeente in contact komen met 
de bewoners over wat zij belangrijk vinden als 
het gaat om een groene en leefbare omgeving. 
Ook vertellen de ambtenaren wat u van de ge-

meente mag verwachten als het gaat om het 
onderhoud van de openbare ruimte. U kunt 
aangeven naar welke aspecten er wat u betreft 
nog eens extra gekeken moet worden. Heeft u 
andere vragen over de openbare ruimte dan 
kunt u die bespreken met de aanwezige ge-
biedsregisseur.
‘Tent in de wijk’ staat op 16 mei van 17.00-
20.00 uur op het grasveld Floraweg/ Boterweg.

Praat mee met de Gemeente over 
groenvoorzieningen in Vreeland

De jaarlijkse plantenmarkt wordt ook dit 
jaar weer georganiseerd door de Protestantse  
Gemeente Vreeland. 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 voordeur een kleurrijk 
accent te geven. Ook dit jaar hebben we een 
uitgebreide collectie biologisch gekweekte 

groenteplantjes. De koffie met iets lekkers 
staat weer klaar in De Til. 
Tip: Als Moederdaggeschenk kunt u zelf of 
met uw kinderen een mand of bakje laten 
opmaken met door uzelf gekozen zomer-
bloeiers.
Tot zaterdag 12 mei op het Kerkplein in 
Vreeland.

Plantenmarkt zaterdag 12 mei

10 jaar De Vreelandbode

Nieuw: De kracht van Stichtse Vecht
Vreeland is een van de 12 kernen van de ge-
meente Stichtse Vecht. Het dorp komt uit-
gebreid aan de orde in het nieuwe boek ‘De 
kracht van Stichtse Vecht’, geschreven door 
Steven de Clercq en Juliette Jonker. Het vertelt 
in negen verhaallijnen over de ontwikkelingen 
van het cultuurlandschap van onze omgeving 
en laat zien op welke plekken de geschiedenis 
nog volop te beleven is. Veel mooie foto’s illus-
treren de teksten. Het boekje is voor € 7,50 bij 
de lokale boekhandels te koop, natuurlijk ook 
bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.



april 2018  15 

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

Komt u ook gezellig op 
Koningsdag in Vreeland?

 

De Vreelandbode 10 jaar 

Op 10 fietsminuten van Vreeland ligt het 
prachtige kasteel Loenersloot. Het kasteel gaat 
na de wintersluiting  weer open. Het is alleen 
met een rondleiding te bezoeken, waardoor u 
alles te weten komt over dit gebied en de rijke 
historie van dit middeleeuwse kasteel dat in de 
18de eeuw tot buitenplaats is verbouwd. Dit 
seizoen wordt op vrijdagmorgen en –middag 
en als vanouds op de populaire zaterdagmor-
gen en –middag rondgeleid. Bezoekers kun-
nen reserveren via www.kasteelloenersloot.nl. 
De gidsen nemen de bezoekers mee  door de 
stijlkamers, de keuken, de kelder en de zol-
der. En vertellen  verhalen, zoals die achter 
de dikke, eeuwenoude muren van Kasteel  
Loenersloot plaatsvonden. U kunt ook de to-
ren beklimmen en genieten van het uitzicht 
over het ruime veenweidelandschap rondom 
het kasteel.  Het kasteel wordt beheerd door 
Utrechts Landschap.
Naast rondleidingen vinden zullen dit jaar 

weer diverse activiteiten plaats. Zo is het kas-
teel open op 2e Pinksterdag, 21 mei, tijdens de 
vorige jaren druk bezochte Dag van het Kas-
teel. 
Eens per maand vanaf mei is er ook weer een 
(gratis) rondleiding door het kasteelpark. Ook 
daarvoor dient u te reserveren. Voor een wan-
deling zonder gids is het park gewoon open-
gesteld. 

Kasteel Loenersloot gaat weer open

Donderdag 17 mei seniorentocht Loenen, 
Loenersloot en Nieuwersluis 
Het is weer zover: door de geweldige opbrengst 
van de oliebollenaktie in oktober 2017 kunnen 
alle senioren van 65+ met partner mee met de 
dagtocht op donderdag 17 mei. Als u al eerder 
mee geweest bent, wordt u thuis bezocht met de 
vraag of u weer mee wilt. Als u nog niet eerder 
meeging en 17 mei wél mee wilt, kunt u zich 
opgeven bij Ans Toonen, Driehovenlaan 15, 
Loenen ad Vecht, telefoon 0294-237277. 

Voor de zekerheid wordt voor nieuwelingen 
een wachtlijst aangehouden, maar waar-
schijnlijk kan iedereen mee. Dat hoort u zo 
snel mogelijk. 
Als bijdrage in de kosten betaalt u 22 euro. De 
bus haalt u op in Nieuwersluis, in Loenersloot, 
bij ‘t Kampje en bij de voormalige ‘Boomgaard’ 
(Hoefijzer). We vertrekken met elkaar om 
8.30 uur bij de Jumbo.
Om 10 uur komen we aan bij partycentrum 
Slenkenhorst in Harderwijk waar we getrak-
teerd worden op koffie met gebak. Vervolgens 
vertrekken we naar Tollebeek waar we in res-
taurant De Goede Aanloop van een heerlijke 
koffietafel gaan genieten. We rijden via een 
aantrekkelijke toerrit door het polderland-

schap naar Luttelgeest waar we vanaf onge-
veer 14.00 uur De Orchideeën Hoeve bezoe-
ken. De Orchideeën Hoeve is een lust voor 
het oog. Aan de bomen hangen mandarijnen, 
de bananenbomen reiken tot aan de nok en 
overal staan en kruipen de meest exotische 
planten in een schitterende omgeving. U voelt 
zich als het ware in een tropisch regenwoud. 
Natuurlijk staat de orchidee centraal in wel 
drieduizend variëteiten. Daarnaast is er ook 
nog een oosterse tuin. U waant zich al met 
al in een paradijs op aarde. Bovendien is er 
ook nog een ‘Vlinder Vallei’ waar duizenden 
vlinders rondfladderen. Onlangs is er ook nog 
eens een hangende bloementuin naar Japans 
voorbeeld geopend. U zult zich beslist niet ver-
velen. Als u een beetje moe bent geworden van 
het wandelen langs al dit fraais, kunt u lekker 
gaan zitten op een stoel in de tuin en verder 
genieten van de schoonheid om u heen. Als 
herinnering aan uw bezoek krijgt u bij vertrek 
een prachtige orchidee mee naar huis.
Om 17.30 uur gaan we aan tafel in restaurant 
Schimmel in Woudenberg voor een heerlijke 
maaltijd. Om ongeveer 20.00 uur zijn we weer 
terug in Loenen. 

Altijd al een kijkje willen nemen in dat fort ach-
ter de rotonde bij de Vreelandseweg? Dat kan! 
Van april tot en met oktober is Fort Kijkuit 
geopend op elke eerste zondag van de maand. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur staat er een boswach-
ter en fortengids van Natuurmonumenten 
klaar om u van alles te vertellen over het fort en 
de natuur in de Vechtplassen. Op het buiten-
fort is een uitkijkpunt aanwezig en een kleine 
informatieruimte. En natuurlijk is er koffie en 
een toilet. U bent van harte welkom!
Tot nu toe was het buitenfort alleen doorde-
weeks te bezoeken van maandag tot donder-
dag tussen 8.00 en 17.00 uur als het personeel 
van Natuurmonumenten aanwezig is. Maar 
vanaf zondag 1 april zullen vrijwillige bos-
wachters en fortengidsen elke eerste zondag 

van de maand gastheer/-vrouw zijn namens 
Natuurmonumenten. Naast een rondleiding 
over het fort en een exclusief kijkje in het be-
heerkantoor, zijn er voor kinderen verschil-
lende OERRR-opdrachtjes uitgezet. Het fort 
vormt hiermee een markante pleisterplaats 
tijdens uw wandel- of fietsroute.

Welkom op Fort Kijkuit
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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  

vrijdag 27 en 
zaterdag 28 april 

zijn wij gesloten “.   
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

“Als mijn man het goed vindt, blijf ik in 
Vreeland wonen.’ De Vreelandse Laure Maijer 
werd vorig jaar in oktober 10 jaar. Ze is geboren 
op 10-10 (10 oktober). Alle reden om haar te 
interviewen voor deze speciale Vreelandbode 
ter ere van het tienjarig bestaan.

Wat heb je met het getal 10? 
Ik vind het een mooi getal en ook mooi dat 
het dubbel in mijn geboortedatum zit. Wel 
jammer dat ik niet in 2010 geboren ben (2007, 
red.), dat zou helemaal mooi zijn.

Wat vind je van de Vreelandbode? 
Ik zat twee keer bij de razende reporters van 
Annelies, vaker mag niet. Dat vond ik erg leuk 
om te doen. Maar niet alleen het schrijven 
over Vreeland is leuk, ik lees er ook graag over. 
De Kinderpost, ‘Aan tafel bij’ en ‘Vreeland 
Vroeger en Nu’ sla ik nooit over.

Hoe is het om in Vreeland op te groeien? 
Dat is heel fijn, al mijn vriendinnen wonen er 
ook. Het is een heel knus dorp, iedereen is aar-
dig voor elkaar. Ik hou niet zo van drukte, dus 
ik ben hier goed op mijn plaats.

Wat gebeuren er voor bijzondere dingen in 
dit dorp? 
De vrijmarkt op Koningsdag vind ik het al-
lerleukst. Maar ook de kerstmarkt, met alle 
kraampjes en de kerstsfeer daar. Dat verkleden 
van de kerstman en zijn rendier hoeft niet voor 
mij, ik was daar vroeger erg bang voor.

Blijf je later ook in Vreeland wonen?
Dat weet ik nog niet. Als ik later ga trouwen 
en mijn man wil bijvoorbeeld naar Den Haag, 
dan ga ik wel mee. Maar als hij het goed vindt, 
blijf ik zeker hier wonen!

Geboren op 10-10

Ruim tien weken geleden verhuisden Jelmer, 
Willemijn, Gilles en Philine vanuit hart-
je Amsterdam naar de oude slagerij in de 
Breedstraat. Dat veel Vreelanders de grote 
verbouwing van de oude slagerij met interesse 
hebben gevolgd, heeft de familie Kalisvaart 
ook gemerkt. Soms zien ze een auto of een 
fietser heel langzaam voorbijrijden en met een 
grote glimlach bij hen naar binnen gluren. Dat 
de mensen nieuwsgierig zijn snappen ze wel, 
ze vinden zelfs heel leuk en zwaaien gewoon 
terug!
Jelmer (38) is geboren in Arnhem en groei-
de op in Velp. Na zijn studie Rechten in 
Rotterdam begon hij bij een groot kantoor als 
advocaat die bedrijven adviseert bij overnames 
en beursgangen. 
Willemijn (36) groeide op in Mijnsheerenland 
en studeerde HTS Bouwkunde in Groningen. 
Na haar studie ging ze aan de slag bij onder 
andere een Interieurarchitectenbureau en la-
ter begon ze een eigen bedrijf waar ze curiosi-
teiten voor het interieur verkoopt. 

Jelmer en Willemijn leerden elkaar tijdens 
hun studies kennen, via de zus van Willemijn 
en een huisgenoot van Jelmer. Samenwonen 
doen ze kort in Rotterdam en daarna in 
Amsterdam. Vlak nadat hun zoon Gilles (2,5) 
wordt geboren, gaan ze voor Jelmer zijn werk 
een half jaar in Londen wonen. Weer terug in 
Amsterdam gaat Willemijn aan de slag bij een 
vastgoedinvesteerder.  
Na de geboorte van hun dochter Philine (5 
maanden), begon wonen buiten Amsterdam 
aantrekkelijker te worden. Vreeland kwam 
in het vizier tijdens hun fietstochten door de 
omgeving.
Na ruim 10 weken in Vreeland zijn Jelmer en 
Willemijn heel gelukkig met hun fijne huis 
en tuin. Een grote kippenren is inmiddels 
geplaatst en ze kijken uit naar verse eitjes bij 
het ontbijt. Hun eerste indruk van Vreeland is 
gezellig, gemoedelijk en gastvrij. Ze kijken uit 
naar de vele dorps-activiteiten die nog komen 
gaan! 

W.T.

Aan tafel bij....

“Op woensdagavond bij de familie Kalisvaart-Schippers”

Aan tafel bij....



april 2018 17 De Vreelandbode 10 jaar 

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 
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 

Met de bus naar Weesp
Buurtbus 522 vertrekt dagelijks 
behalve zondag naar Weesp, van 
waar u de trein naar bv Amster-
dam kunt nemen. Hier de dienst-
regeling. Wellicht inspireert het u 
een keer de bus te nemen!

Aan de Nigtevechtseweg 10 wonen Elsbeth 
(57) en Marion (52) samen met de drie jon-
gens van Marion, namelijk Bart (22), Wouter 
(20) en Rogier (17). De namen van alle bewo-
ners prijken duidelijk op de voordeur. Bart 
studeert inmiddels in Wageningen. Wouter en 
Rogier wonen afwisselend om de week bij hun 
moeder en hun vader. Wouter heeft  een tus-
senjaar en werkt bij het BP-station en Rogier 
denkt nog even na welke studie hij gaat op-
pakken. Marion - afgestudeerd als neerlandica 
- is hoofd communicatie bij de internationale 
zaadverbeteraar Incotec in Enkhuizen en Els-
beth is hoofd marketing en communicatie bij 
Deutsche Bank in Amsterdam. Elsbeth heeft  
haar roots in Amsterdam en Marion in Zwolle. 

Elsbeth: “We hebben elkaar leren kennen bij 
Bloemenveiling Aalsmeer op de communi-
catie-afdeling, waar we tien jaar hebben sa-
mengewerkt. Ik werd verliefd op Marion en 
later sloeg de vlam over. Na de scheiding van 
Marion in 2005 zijn we op Fetha gaan wo-
nen. En in 2010 zijn we in de kerk van Vree-
land getrouwd door Cornelie Cleton.” 

Lekker wonen aan de Vecht 
Vreeland beviel Marion en Elsbeth gelijk. 

Marion: “Het was op de Fetha supergezellig. 
Toch wilden we op een gegeven moment een 
grotere tuin en zo zijn we hier aan de Vecht 
terecht gekomen. We hebben 2 jaar geleden 
het huis van de familie Boerstra gekocht, die 
het indertijd - in 1959 - hebben laten bou-
wen. Na een flinke verbouwing - de garage 
is bij het huis getrokken - is het huis geschikt 
voor ons grote gezin.” Elsbeth: “We hebben 
binnenkort een door Ruben Bosch aangeleg-
de tuin aan de Vecht. Het is nog even wach-
ten op de beplanting.”

Koken met Ottolenghi 
Elsbeth en Marion hebben beiden een full-
timebaan. In hun spaarzame vrije tijd gaan 

ze graag naar het Filmhuis 
in Utrecht. Elsbeth: “Liefst 
naar 2 films en tussendoor 
ergens eten. Verder lezen 
we veel, kijken Netflix én 
Marion kan heel erg lekker 
koken.” Marion: “Koken is 
mijn passie en vooral uit 
de kookboeken van Ot-
tolenghi. Je hebt veel ver-
schillende ingrediënten 
nodig, maar daarmee kun 
je heel veel, heel lekkere 
gerechten maken. Verder 
maken we regelmatig kor-
te tripjes in Nederland.” 
Elsbeth: “We hebben nog 

een goeie tip voor Vreelanders. Ga eens naar 
Villa Augustus in Dordrecht, dat is een ge-
weldige plek - hotel, restaurant en winkel - in 
een verbouwde watertoren. En ze koken met 
ingrediënten uit hun eigen tuin.” Marion 
tot slot: “Als het een mooie zomer is, vieren 
we graag vakantie in onze achtertuin aan de 
Vecht. Onze kajak ligt al klaar. Maar er zit 
ook weer een reis in het verschiet. Een vrien-
din van mij heeft een huis in Schotland. Ons 
plan is daar binnenkort naartoe te gaan.” 

door Connie Lohuis

Nigtevechtseweg 10
Marion Smorenburg en Elsbeth Ketting
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Naar aanleiding van mijn brief aan het cen-
traal justitieel incasso bureau, in de voorlaat-
ste Vreelandbode, kreeg ik de vraag wat nou 
donkere (en mogelijk illegale) materie is. Bij 
deze.

Het is een grapje onder kosmologen ‘There 
are two types of matter, dark matter and doe-
sn’t matter’, maar wat dark matter dan wel 
zou moeten zijn, daar krijg je geen antwoord 
op. Wat is er aan de hand ? Wanneer je naar 
de rotatie van een melkwegstelsel kijkt, dat 
van ons of elders in het heelal, dan klopt de 
manier waarop dat stelsel rond zijn middel-
punt draait niet met de hoeveelheid massa 
die je in dat stelsel kunt zien. 
Er bestaat een zogenaamd melkwegstelsel-
draaiingsprobleem. Er moet dus nog niet 
zichtbare materie zijn, om te verklaren wat 
je kunt meten, en dat is dan donkere ma-
terie. Dark matter. Donkere materie heeft 
massa, maar je kunt die dus niet zien en 
dat kan van alles zijn. Ontzettend veel maar 
ook ontzettend lichte deeltjes, elektronen of 
andere kerndeeltjes, die samen toch in een 

goede hoeveelheid massa resulteren. Of ster-
ren die niet of nauwelijks te zien zijn, zoals 
bruine dwergen, sterren die zo koud zijn, dat 
ze nauwelijks licht uitstralen. Zwarte gaten, 
zou kunnen. Of op hol geslagen planeten, die 
ronddolen, en allang vergeten zijn dat ze ooit 
bij een zonnestelsel hoorden. Het probleem 
is vooral dat er ontzettend veel donkere ma-
terie moet zijn om de waarnemingen te kun-
nen verklaren. En daar wringt de schoen. 
Want wanneer er blijkbaar zoveel donkere 
materie in een sterrenstelsel zit, waarom zien 
we daar dan niets van terug in Vreeland?
Okee, we willen geen zwart gat in Vreeland, 
maar ergens in de buurt van ons zonnestel-
sel zou toch bewijs te vinden moeten zijn? 
En dat is dus niet het geval. Donkere materie 
lijkt zich niet aan de regels te houden  en zo-
iets is dan (fysisch) illegaal.

Dus, mocht je ergens wat ‘dark matter’ vin-
den, stuur dat dan op naar het centraal jus-
titieel incassobureau (Tesselschadestraat 55, 
8913 HA Leeuwarden) onder vermelding 
van referentie HL-2018-CJI-001.               H.L.

Hemel boven Vreeland

Concert Vreeland Vocaal
Zondagmiddag 27 mei 2018 geeft kamerkoor 
Vreeland Vocaal traditiegetrouw het jaarlijkse 
concert. Op veler verzoek zullen wij dan het 
Requiem van Fauré en het Stabat Mater van 
Pergolesi uitvoeren. Prachtige muziek vol 
emotie en droefheid.
 
Het concert zal  plaatsvinden in het sfeer-
volle kerkje van Vreeland, met medewerking 
van de professionele solisten en een al even 
professioneel instrumentaal ensemble onder 
leiding van onze dirigent Robert Hoving. Dit 
zijn Francine van der Heijden (Sopraan), 
Annemiek van Zeben (Alt), Milan Faas 
(Tenor), David Visser (Bas), David Schlaffke 
(Organist) en een ensemble onder leiding van 
Reinette Thiadens (Viool).
Entreekaarten kosten € 30,- (VIP arrange-
ment) en € 17,50 (in de voorverkoop t/m 30 
april € 15,=) voor de reguliere kaarten en zijn 
te bestellen via vreelandvocaal@gmail.com 
o.v.v. uw naam en adres. (De VIP kaarten zijn 
beperkt beschikbaar).

Na afloop van het concert is er gelegenheid 
om in het koor van de kerk onder het genot 
van een drankje met elkaar, de solisten en de 
musici na te praten.

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 

VREELANDBODE 10 JAAR 
JUBILEUMACTIE BIJ ZUID

Een heerlijke jubileumlunch voor 
slechts €10,- incl drankje

Kijk op www.lokaalzuid.nl 
voor de actie en veel meer leuks

Vrijdag 23 maart j.l. was het weer opschoon-
dag voor de kinderen van groep 7 & 8 van CSV 
Ridderhof. In een klein uur werden o.l.v. 2 leer-
krachten en een ouder 14 zakken met zwerfvuil 
opgeprikt. Vooral rond het nieuwbouwproject 
was het raak. Er lag veel verpakkingsafval van 
de bouwmaterialen in de nabijgelegen sloot. 
Het hoogte(diepte)punt was een beeldscherm 
dat in de sloot was gedumpt. Weer een ‘goede’ 
vangst dit jaar en wederom enthousiaste kin-
deren die graag hun steentje bijdragen aan het 
milieu en schone leefomgeving. 
De dag erna gingen de volwassenen aan de 
slag. Tien volwassenen en vier kinderen pak-
ten weer andere plekken aan. Gebiedsregisseur 
Olivier de Jonge Oudraat bracht koeken mee 
die gemaakt waren door de Werkspecht. Veel 
dank aan de actieve dorpsbewoners!

Liesbeth Beukeboom

Opschoondag 

10 jaar De Vreelandbode
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In de feestelijke Vreelandbode waarin we 
het TIENjarig bestaan vieren, was de keuze 
voor een dorp rondom Vreeland gemakke-
lijk: TIENhoven natuurlijk! U hebt daar op 
pag. 7  al over gelezen. Tienhoven is een van 
de 12 kernen van Stichtse Vecht en ligt aan de 
lange lint-dijk waar ook Oud Maarsseveen en 
Westbroek aan liggen, de achterkade van een 
middeleeuwse ontginning. Als u er fietst ziet u 
hele langgerekte kavels land liggen richting de 
bossen van de zandgronden van het Gooi. Veel 
langere stroken land dan bij ons in de buurt. 
Dit heet ‘opstrekkende verkaveling’ en is ty-
pisch voor dat gebied. 

Van scheisloot tot kanaal
Dichter bij Vreeland, aan de Vecht, ko-
men we de naam Tienhoven al tegen. Bij de 
Kraaienestersluis, tegenover Slangevecht, be-
gint namelijk het Tienhovens kanaal. Met een 
sloep die niet te diep steekt is het enig om die 
handbediende sluis door te gaan en via het 
kanaal naar de Loosdrechtse Plassen te varen. 
Het kanaal is oorspronkelijk een middel-

eeuwse scheidingssloot tussen de Breukelse 
en Tienhovense ontginningsblokken en werd 
in de 17de eeuw een vaart waarover de hier 
afgegraven turf naar de Vecht werd vervoerd. 
Halverwege de 19de eeuw  is de vaart verbreed 
tot een kanaal. Het was de bedoeling dat dit 
door zou lopen naar de Eem, en zo de Vecht 
en de Eem zou verbinden om een veel snel-
lere vaarroute te vormen. Het graven stokte 
echter bij de hoge zandgronden van het Gooi, 
waar men op stuitte. Doorgraven werd te 
kostbaar. Vandaar dat dit kanaal doodloopt 
bij de Hoorneboegse hei. 

De historische foto is een hele bijzondere: 
Hij dateert uit 1932, toen het 25-jarig jubi-
leum van koningin Wilhelmina gevierd werd. 
Door de sluis te sluiten en het water ‘op te stu-
wen’ ontstond er een waterval, die ’s nachts 
verlicht werd bij de diverse festiviteiten. Hier 
zien we dus die kunstmatige waterval! De re-
cente foto laat zien dat in de omgeving van de 
sluis niet zoveel veranderd is. 

J.J.

Vroeger & Nu: 

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Nu

Op maandagmiddag 14 mei is de laatste Bingo 
in het voorjaar voor senioren in Vreeland. 
Het zal weer een gezellige bijeenkomst wor-
den 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, 
Marijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, 
tel. 0346–290710. 
Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl

Bingo in Vreeland

De Vreelandbode 10 jaar 

Voor slechts

€ 10,00
Geldig van 18-04 t/m 18-05 2018

TIENhovens kanaal
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Maart was een vrolijke maand voor de peu-
ters van Peuterspeelzaal Vechtkroost. Zij 
brachten een bezoek aan boer Simon van der 
Paauw om de pasgeboren lammetjes te be-
kijken, een traditie die al 20 jaar duurt! Als 
voorbereiding op hun uitje hadden de kindjes 
op de peuterspeelzaal papieren lammetjes ge-

knutseld. Ook Pasen werd uitgebreid en vro-
lijk gevierd op de peuterspeelzaal. De kindjes 
kregen een lekker paasontbijtje, ze mochten 
zelf hun broodjes smeren, pelden hun eitjes 
en zochten daarna paaseitjes op het plein. 
‘Juffie, ik heb een paasei gevonden!’ 

Vrolijk voorjaar in de peuterklas

Theatercafé De Gulle Lach deed zijn naam 
eer aan. Want gelachen werd er, tijdens de 
drie voorstellingen die de Musical Vreeland 
speelde in een tot theater verbouwde schuur 
van Boerderij Landzigt. Het verhaal van het 
Griekse café met veel vaste gasten en elke 
week happy hour met een open podium 
bood alle ruimte voor de vele spelers om aan 
bod te komen. De louche projectontwikke-
laar die het café wilde kopen om er een win-
kelcentrum te bouwen werd na protesteren 

van de stamgasten en door slim werk van ge-
heime undercover agentes ontmaskerd en zo 
kwam alles goed. Grappen en grollen, prima 
acteerwerk, zang en dans, het was een mooi 
geheel. Zo bijzonder dat drie generaties hier 
samenwerkten; jong en oud zette een presta-
tie neer waar ze trots op kunnen terugkijken 
en waar ruim 200 mensen van hebben kun-
nen genieten. Regisseuse Daisy van Breu-
kelen ontkomt er vast niet aan volgend jaar 
weer zo’n project te leiden!  

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

Vreelandmusical groot succes

Zaterdag 21 april veilen Vreelandse en 
Loenense schoolkinderen zelf gemaakte 
kunstwerken. Met de opbrengst wordt een 
verwoeste school op Sint Maarten gereno-

veerd. Om 14.00 uur start een benefietcon-
cert door het Leerorkest, om 15.00 uur  be-
gint de veiling in de R.K. Kerk aan de Prinses 
Margrietlaan in Loenen.

Kunstveiling voor scholen op St. Maarten

 Feliciteert de Vreeland bode met dit lustrum!!
Om dit met jullie te vieren hebben wij voor u een mooie voorjaars Actie

Kom naar Nederhorst den Berg en laat u airco checken  voor

€ 10,-
(Actie geldig in de maand april en mei 2018)

Tevens kunt u bij ons terecht voor goede service en gratis advies,
APK, onderhoud, wisselen winter/zomer banden en opslag

Bel of mail voor een afspraak 
0294-252611/info@bergmanautos.nl

Bergman auto’s

10 jaar De Vreelandbode


