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Wij gaan ons zesde jaar in met de Vreelandbode. De afgelopen vijf jaar
zijn op een bijzondere manier ‘gevierd’ met de uitgave van de glossy
de Beaude, zoals u gemerkt heeft. De redactie kreeg er veel positieve
reacties op, waarvoor dank! Wij gaan gewoon door met informatieve
en leuke Vreelandbodes maken. Dit nummer biedt, zoals u gewend
bent, weer een aantal interviews met bijzondere Vreelanders. Import
Vreelander deze maand is Karin van Dis, oer-Vreelander is Jan-
Willem Jans. Olaf Morel staat in de Schijnwerper. Ook leest u over het
werk van vrijwillige molenaarster op molen De Ruiter, Karen Walter
en hoe het nu gaat met mevrouw De Haan-van Ee. Uitvaartverzorger
Van Dijk vertelt over zijn vak in ‘Bedrijvigheid’ en u leest deel twee
over het eilandje in de Vecht. En wist u dat er sinds kort een Healey
museum in ons dorp is gevestigd? Verder vindt u allerlei nieuws over
zaken die in en rond ons dorp spelen, informatie over de op handen
zijnde activiteiten en natuurlijk de columns van onze vaste columnis-
ten. Hopelijk zien wij u allen op Koniginnedag, want ook daarover
leest u de laatste informatie. 

“Ik bied me aan als vrijwilliger voor de com-
municatiecommissie”, klinkt het vanuit de zaal
na een kleine discussie. Er wordt gesproken
over de totstandkoming van standpunten van
de Dorpsraad en het beter betrekken van de le-
den hierin. Bob van Gils biedt zich spontaan
aan om zich vanuit een nieuw op te richten
commissie met communicatie naar de leden
bezig te gaan houden. Hij zal de mogelijkhe-
den om regelmatig een enquête of poll te hou-
den gaan onderzoeken. Ook zal de website ge-
actualiseerd worden. De onderwerpen die ver-
der op het prioriteitenlijstje van onze
Dorpsraad staan zijn onder andere: de par-
keer- en verkeersproblemen, Waternet en de
brug, glasvezel, bestemming voor het EVAB-
en het oude CSV-terrein. Daarnaast zal het
dorpsplan geactualiseerd worden. Hierbij is
het belangrijk dat de leden van de
Dorpsraad de enquête die zij toege-
stuurd hebben gekregen invullen.
Op deze manier kan een goed beeld
gevormd worden van wat er leeft in
ons dorp en een goed nieuw plan
opgesteld worden. 

Groei en Bloei en groenbeleid
De commissie Groei en Bloei is actief om het
dorp en de brug te voorzien van ‘hanging bas-
kets’. Opgemerkt wordt dat de brug wel
schoongemaakt moet worden en dat de ver-
lichting moet worden vervangen. De bedrijfs-
vereniging pakt de verlichting op, schoon-
maak wordt gecoördineerd door de
Dorpsraad. Door de gemeente is een beheer-
plan voor het groen in de gemeente ontwik-
keld. Er wordt per situatie bekeken waar en
wanneer het nodig is om onderhoud te plegen.
Eventuele meldingen kunnen gedaan worden
via een formulier op de website www.stichtse-
vecht.nl  onder het kopje ‘Wonen Verkeer
Veiligheid’ en telefonisch via 0346-254000. 

Stichting Duurzame Vecht 
De Stichting Duurzame Vecht is kortgeleden
opgericht om duurzaamheid in de gemeente

Stichtse Vecht te bevorderen. Eén van de
speerpunten van de Stichting is het gebruik
van zonnestroom. Dit zou bijvoorbeeld goed
toegepast kunnen worden op het dak van de
school. Guus Ydema vertelde tijdens zijn pre-
sentatie: “Het doel is sneller verduurzamen.
We willen met dit soort presentaties graag
meer draagvlak creëren, kennis bundelen en
inspireren.” Meer informatie bij Reinko Abels
en www.duurzamevecht.nl. 

750 jaar Vreeland
Ter ere van het feestjaar 2015 is de stichting
Vreeland 750 opgericht. In 1265 kreeg
Vreeland stadsrechten, het is hiermee het oud-
ste stadje aan de Vecht. Van 20 t/m 27 juni 2015
zal een feestweek gehouden worden. De werk-
groep denkt onder andere aan het herbouwen

van het kasteel middels steigers en
doeken op het Sperwerveld, het
maken van middeleeuwse kleding
en het houden van een middel-
eeuwse dorpsmaaltijd. Ook wordt
gewerkt aan een boek, een film en
een musical. Alle hulp en ideeën

zijn van harte welkom!
Vreeland750@gmail.com of bel 0294 231182.
De kledingwerkgroep kan grote lappen goed
gebruiken bij het maken van kleding, geef ze af
op de basisschool.

Johan Beukeboom eindigt de avond met een
uitnodiging: “Zaterdag zal er een cowboy op
het oude CSV terrein arriveren…”. Hoe deze
ontmoeting is verlopen leest u verderop in
deze bode.

Verslag van de ledenvergadering

Bericht 
van de

Dorpsraad

Op Tweede Paasdag was het weer traditioneel
Paaseieren zoeken op het Viv-terrein. De
Bedrijfsvereniging had maar liefst 2200 eieren
‘verstopt’ in de boomgaard. Er was weer een
stukje terrein afgezet voor de allerjongsten. De
paashazen waren present evenals Lokaal Zuid
die voor een lekker kopje koffie zorgde. 

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Paaseieren zoeken

Van de redactie

Helaas moeten wij u berichten dat de bibliotheek in de school defini-
tief per 30 juni 2013 gaat stoppen. De bezuinigingen, die de gemeen-
te aan de bibliotheek heeft opgelegd, hebben er toe geleid dat vrijwel
alle biebpunten gesloten worden. De school is nu bezig de eigen col-
lectie leesboeken aan te vullen. Heeft u thuis nog geschikte kinder-
boeken? Breng ze naar school, zodat er in elk geval voor de leerlingen
van CSV Ridderhof voldoende boeken beschikbaar blijven!

Bibliotheekpunt sluit deuren
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Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a 3633 CT Vreeland tel.: 0294 23156
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

22 apr. Onderlinge wedstrijden DOS

27-30 apr. Vieringen Koninginnedag 

29-10 mei meivakantie CSV Ridderhof 

4 mei Dodenherdenking, 19.00 u 

5 mei Bevrijdingsdag

9 mei Hemelvaart

11 mei Plantenmarkt Kerkplein

Nationale Molendag

12 mei Moederdag

19-20 mei Pinksteren / KunstRonde

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland

zo. 21 apr. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

zo. 28 apr. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 5 mei 10.00 uur ds. P. Hoekstra           

do. 9 mei 09.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 12 mei 10.00 uur ds. M. Sillevis Smit

zo. 19 mei 10.00 uur ds. P. Hoekstra

Vechtzooitje
Kwijt (sinds Pasen). Damesfiets, merk Sparta,
met voor- en achterzitje. Achterzitje is geel met
zwart. Heeft u de fiets ergens gezien?
Bel 06 19 17 36 15.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.

Op 14 maart is onze dochter Simcha geboren.
We zijn zo blij. Peter Blom en Lisa Blom-Wade

Geboren

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

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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



De Vreelandbode april 2013 3

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

Uw Oranjecomité zette kort voor het ter perse
gaan van deze editie van de Vreelandbode de
puntjes nog eens op de 'i' en het resultaat mag
er zijn: een schitterend en werkelijk tjokvol
programma, dat enerzijds recht doet aan de
oude Koninginnedagtradities, waar Vreeland
bekend om staat en gasten mee trekt uit de wij-
de omtrek, en anderzijds de wens van velen om
ook maar niets te hoeven missen van de plech-
tigheden in Amsterdam die dag. 

Het gehele programma vindt u in deze
Vreelandbode. Het programma zal ook in de
vorm van de Oranjeflyer huis-aan-huis, per-
soonlijk aan u worden overhandigd, een onge-
kende luxe, toch? Alle Vreelanders wordt be-
leefd verzocht om - dit jaar in het bijzonder - gul
te doneren, opdat dit bijzondere kroningsjaar
een onvergetelijk feest mag worden en het
Oranjecomité tenminste met zwarte cijfers het
nieuwe Oranjejaar in mag gaan. De horeca en
bedrijven in en om Vreeland, allen als sponsor
vermeld in onder meer deze Vreelandbode, wa-
ren dit jaar weer genereus, waarvoor veel dank! 

Bestudeert u het programma goed en zorgt u
er voor dat u er bij bent, verkleed als 'king or
queen', of niet. Houdt u er rekening mee dat u
- omwille van het overvolle programma - vroe-
ger uit de veren moet dan u normaal op 30
april gewend bent; uw wekker hoeft u echter
niet te zetten, want Muziekvereniging De
Vecht zal u ook dit jaar wakker blazen vanaf de
kerktoren als opmaat voor een heerlijk ontbijt.
Casa Catering neemt overigens na vijf jaar het

culinaire stokje over van De Nederlanden
(Wilco en Caroline, veel dank!) met een culi-
naire ontbijtlekkernij. 

De kinderspelen beginnen eveneens eerder
dan normaal. Nieuw dit jaar is een levensgroot
levend tafelvoetbalspel voor kinderen vanaf
groep 6. Kiddos, stel je team samen en meld je
alvast aan via de website: www.koninginne-
dagvreeland.nl! Zorgt u er voor dat u uiterlijk
om 16.00 uur bij de feesttent bent om de toos-
ten op (dan) koning Willem-Alexander en om,
uiteindelijk niet later dan 19.00 uur, met goed
gesmeerde keeltjes bij de Muziekkoepel te ar-
riveren om samen met de rest van Nederland
het Koningslied (in) te zingen onder leiding
van Vreeland's eigen maestro Micha Hamel. 

Overigens begint het Koninginnefeest  voor de
volwassenen al swingend op zaterdagavond 27
april met Vreeland's beroemdste band, The
Southern Locals. Op zondag 28 april zijn van-
af 15.00 uur de kids al aan de beurt met een
‘koningspaar look alike verkiezing’, Vreeland's
Got Talent en kinderdisco. De winnaars van de
look alike verkiezing mogen op 30 april de
Koningslinde planten onder toeziend oog van
heel Vreeland. Culinair wordt het Koningin-
nefeest overigens méér dan prettig omlijst,
mjam! Bekijkt u het volledige programma
voor tijden en locaties van deze en zeer vele an-
dere activiteiten. 
30 April 2013 wordt in alle opzichten een
uniek feest. 
Leve de Koning(in), hoezee, hoezee!!

Koninginnefeest 2013: Kings & Queens!

Hulde aan onze sponsors
• Aannemingsbedrijf Bon B.V. • Albert Griffioen en Zo • ALLSAFE Mini Opslag • Anouk
Pruim Grafisch Ontwerp • Arends Banden Service • Aroba Banden Service • Auto Oskamp
• Bedrijfsvereniging Vreeland • Bp Vreeland • Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
• Borduurstudio het Gooi • Study Company • BUTZ Car Electronics • Casa Catering • Coers
Machineverhuur • Conclusion Communication Architects • Conmedra • Dagwinkel Aloys
Hageman • De Bomenman Boomverzorging • De Kuyper • De Nederlanden • DecoTech •
Demper Consultancy • Dieuwer Elema • DJBooth • Driessen Vreeland B.V. • Duoform •
Explo • Orthodontiepraktijk Hilversum • Fysiotherapie Vreeland • Greif Nederland bv
Industrial Packaging & Services • HAAR Winkel • Het Dorpshuis • Hoveniersbedrijf Van
Monsjou • HTH Executive Support • Hydrauliek Service Mijdrecht • Kaas- enIJsboerderij
De Willigen • Kinderopvang De Klimboom • Muurvochtverwijdering.nl • Lokaal Zuid •
MEB • Mier • Mijdrecht Vastgoed BV • Montagebedrijf R.v.d. Spoel • Mtel •
Muziekvereniging De Vecht • N. Noorman B.V. • Notariskantoor Engelbracht • Oogzorg
Briljant • Ottenhome • Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant • Bij Fagel aan tafel •
Providence Capital NV • Rabobank Hilversum Vecht en Plassen • Royal VIV Buisman •
Schildersbedrijf Daalhuizen BV • Remotion Webmarketing Professionals • Slagerij
Dalhuisen Breukelen • Smederij Niessen • Technisch Installatiebedrijf Van Lindenberg B.V.
• De Facto Publications • Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij • Tierelantijn Mode &
Accessoires • Tun Fun • Vreeberg BV • Vuurwerk Bart Pronk •

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

Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

Sinds kort staan de Betuwse Fruitkraam en Natuurslagerij Han van der Meer 
iedere woensdagochtend op de Fetha.

Ook markt op woensdag
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen
Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling
PAAS AKTIE! MANICURE & O.P.I GEL-LAK € 20

DUO-BEHANDELING 20% KORTING VOOR BEIDE Alle combinaties mogelijk
We werken alleen op afspraak. Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Koninginnedag!

Restaurant Vlinders
17.00 open

reserveringen: 0294-231556
Rijksstraatweg 189
Loenen aan de Vecht

Zaterdag 27 april 

21.00 - 01.00 uur Koningsbal in het Dorpshuis met The Southern Locals

Zondag 28 april 

15.00 - 20.00 uur Kinderfeestmiddag in het Dorpshuis

Koningspaar look-a-like verkiezing & Vreeland’s Got Talent & kinderdisco. 

Dinsdag 30 april

7.30 uur Reveille

08.30 - 09.30 uur Ontbijt en opening

09.30 - 12.00 uur Vrijmarkt tegenover het Dorpshuis

09.45 uur Koffie met oranjegebak in het Dorpshuis

Vanaf 10.00 uur Abdicatie van Koningin Beatrix gevolgd door de balkonscène

Live te volgen op een groot scherm in het Dorpshuis en bij Lokaal Zuid.

11.30 uur Start inschrijving Kindermiddagspelen

12.00 - 13.30 uur Kindermiddagspelen op de Floraweg

12.00 - 16.00 uur Levend tafelvoetbalspel voor kinderen vanaf groep 6 

Vanaf 12.00 uur Puzzeltocht Historische Kring

14.00 - 15.30 uur Beëdiging en inhuldiging van Koning Willem-Alexander 

De gebeurtenissen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn live te volgen 

op 2 grote TV schermen in de feesttent op de Floraweg. 

16.00  uur Kroningstoost in de feesttent op de Floraweg en planten van de Koningslinde,

gevolgd door het oplaten van ballonnen door de kinderen van Vreeland

16.30 - 18.00 uur Waterspektakel in de Vecht

18.00 uur Optreden van de DOS meisjes voor de muziekkoepel tegenover Lokaal Zuid 

18.15 uur Prijsuitreiking in de Muziekkoepel

18.30 uur Finale van Vreeland’s Got Talent in de Muziekkoepel

19.30 uur Zingen van het Koningslied op het plein bij Lokaal Zuid

Heel Nederland (en wij in Vreeland) zingt het Koningslied. 

Inzingen start om 19.00 uur. 

21.00 uur Fakkeloptocht door Vreeland

Vertrek vanaf het schoolplein van CSV Ridderhof. 

21.30 - 22.00 uur Vuurwerkspektakel op het Sperwerterrein

22.00 - 01.00 uur Naborrelen en feesten

Hele dag Diverse lunch- en dinermogelijkheden 

De hele feestdag door zijn er volop lekkernijen verkrijgbaar 

bij de diverse horecagelegenheden: 

• Patat, saté & broodje warm vlees bij het Dorpshuis;

• De Oranjeburger - ook vegetarisch verkrijgbaar - en speciale feestmenu's bij

Lokaal Zuid;

• Koninklijke kreeft en rib-eyesteak van de BBQ bij De Nederlanden;

• Oranjevlaai & Oranjepannenkoek bij het Pannenkoekenhuis Noord Brabant. 

Attentie: dit programma en nog veel meer kunt u uitgebreid nalezen op onze site: 

www.koninginnedagvreeland.nl

Programma Koniginnedagfeest 2013
Thema: Kings & Queens

Op 28 april staat Saturnus in oppositie met de
zon. Dat betekent voor ons in Vreeland dat
deze planeet precies tegenover de zon aan de
hemel staat. Saturnus komt dus op wanneer de
zon ondergaat, en gaat onder, wanneer de zon
opkomt. Hierdoor is Saturnus de hele nacht
zichtbaar. Vroeg op de avond in het oosten,
rond middernacht in het zuiden, en ’s ochtends
vroeg in het westen. Bovendien staat Saturnus
relatief dicht bij de Aarde, zodat hij helder is en
met het blote oog gemakkelijk te vinden is. Dit
zijn dus ideale omstandigheden om Saturnus
te bekijken. Met een goede verrekijker (op sta-
tief) zijn de ringen van Saturnus goed te zien.
Deze ringen zijn zeer uitgestrekt (maar niet erg
dik) en bestaan uit gruis dat zijn oorsprong
vindt in een maan die uit elkaar is gespat. Met

een telescoop is zelfs de schaduw van de ringen
op Saturnus te zien. Twee dagen later is het
feest in Vreeland. Op 30 april is het sterren-
beeld ‘Corona Borealis’ – de Noorderkroon –
goed zichtbaar; dit kroontje staat hoog aan de
hemel. De koningsplaneet Jupiter is in het
Noordwesten te zien. En de zichtbaarheid van
Saturnus bereikt haar Maxima. Op 1 mei zijn
er dan wellicht meer ringen onder de ogen dan
om Saturnus te vinden, maar dat moge de pret
niet drukken. Vier dagen later is er genoeg ge-
legenheid voor goede wensen. Op 5 mei zijn de
eta-Aquariden te zien, vallende sterren die uit
het sterrenbeeld Waterman lijken te komen.
Omdat er die nacht geen storend maanlicht is,
zijn er met een  beetje geluk tot wel 40 vallen-
de sterren per uur te zien. H.L.

Hemel boven Vreeland
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Het is weer tijd om na te denken over het jaar-
lijkse Vreelandse huttenbouwen dat dit jaar
plaatsvindt van dinsdag 20 augustus 2013 tot
vrijdag 23 augustus 2013 bij familie Van der
Paauw op de Kleizuwe. 

Het thema van het jaar: Sprookjes
Daarmee sluiten aan bij het sprookjesachtige
Kroningsfeest op 30 april a.s. We willen graag
dat jullie je eigen sprookjeskasteel gaan bou-
wen. Alle Vreelanders mogen deze bouwwer-
ken komen bekijken op de bonte avond op
donderdag 22 augustus. Alle deelnemende kin-
deren mogen diezelfde nacht blijven slapen.

Wie mag er meedoen?
Net als afgelopen jaren zijn alle Vreelandse
kinderen die in september 2013 naar groep 6
gaan tot en met alle Vreelandse kinderen die in
september 2013 naar de middelbare school
gaan welkom. Ook kinderen van buiten
Vreeland die op de CSV zitten zijn welkom. Na
de mei-vakantie (vanaf 12 mei as.) worden de

inschrijfformulieren op de CSV. Kinderen die
niet op de CSV in Vreeland zitten, kunnen dan
de inschrijfformulieren afhalen bij de familie
Zeldenrijk (Spoorlaan 6, Vreeland). De in-
schrijving sluit 22 juni a.s. Er kunnen zich
maximaal 100 kinderen inschrijven. 

Bouwmaterialen gezocht!
We willen graag een oproep doen om alle
sprookjeskasteel-waardige bouwmaterialen
zoals balken, plaathout en pallets (schoon dus
niet geverfd of geplastificeerd) voor ons te be-
waren en te verzamelen. Graag even vooraf
contact opnemen met Reinko Abels, tel: 06 578
44 327, Wim Duijzer tel: 06-46108970 of
Casper Zeldenrijk, tel: 06 12362761. 

Wij hebben er weer reuze zin in en hopen jul-
lie de laatste week van de vakantie te zien.
Groeten van Wim Duijzer, Reinko Abels,
Casper Zeldenrijk, Nelly Jillesen, Janine
Griffioen, Kees van der Donk en Anne Tusveld
van de organisatie.

We gaan weer huttenbouwen!

De Plantenmarktcommissie van de
Protestantse Gemeente Vreeland heeft al ver-
gaderd en krijgt er weer veel zin in om er iets
fleurigs van te maken. Na het koude voorjaar
heeft u wellicht lege plekken in uw tuin. Wij
hebben daar een perfect antwoord op. Kom
langs op zaterdag 11 mei van 9.00 uur tot ca.
14.00 uur op het Kerkplein naast De Til.
Wij hebben weer een enorm aanbod van gera-
niums, begonia’s, vlijtige liezen en veel andere
zomerbloeiers. Dit alles per stuk of in hanging-
baskets. Ook de tuin accessoires, potgrond, de
opgemaakte plantenbakken, biologische
Vreelandse jam en eigen gebakken koekjes

ontbreken niet. Als de kinderen voor
Moederdag een zomerbloemetje willen geven,
kunnen ze dit zelf samenstellen met hun eigen
lievelingsbloemen. Je kiest een pot of mand en
wij helpen je met het opmaken. Je mag natuur-
lijk ook je eigen pot, tuinmand of bak meene-
men. De opbrengst van deze markt is bestemd
voor het plaatsen van voorzetramen in de kerk.
Dit geeft een beter binnenklimaat, energiebe-
sparing en bescherming van de mooie ramen.
De koffie staat klaar in De Til. Tot ziens op de
Plantenmarkt. Kom vroeg, want op=op.

Namens de Platenmarktcommissie
Koos van Nes

Fleur en kleur in het voorjaar...

Collecte Nationaal Epilepsie Fonds
In de week van 3 t/m 8 juni a.s. gaan ruim
30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te
collecteren voor het Nationaal Epilepsie
Fonds. De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting, en hulpverlening waaronder
aangepaste vakantiereizen voor mensen met
epilepsie. 

In Nederland leven 120.000 mensen met epi-
lepsie. Gelukkig hebben de meeste mensen
baat bij medicijnen. Maar 30% blijft last hou-
den van aanvallen. Epilepsie is nog niet te ge-
nezen. Het Fonds helpt mensen met epilepsie
op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven
doen, is geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten binnenkort bij u aan de deur. 

Op zaterdagavond 4 mei wordt er om 19.00
uur in de Sint Nicolaaskerk te Vreeland een
herdenkingsbijeenkomst gehouden. Ter nage-
dachtenis voor al degenen die zijn omgeko-
men voor onze vrijheid. Het thema van de
dienst is ‘Gedenken en herdenken’. 
Jong en oud zijn welkom om tijdens dit mo-
ment van bezinning te luisteren naar gedich-
ten, muziekstukken en oorlogsherinneringen
van Vreelanders. Ook staan we stil bij de he-
dendaagse oorlogsslachtoffers.  Inge van Nes,
coördinator van de Vluchtkerk uit Amsterdam

is gast-spreekster. Aansluitend
aan deze bijeenkomst start de stil-
le tocht richting het oorlogsmo-
mument op het Boerenlaantje. Bij
het monument zal in aanwezig-
heid van een wethouder van de
Gemeente Stichtse Vecht de
kranslegging plaatsvinden en her-
denken wij onze oorlogsslachtoffers met twee
minuten stilte. De ceremonie zal worden bege-
leid met muziek uitgevoerd door
Muziekvereniging ‘De Vecht’.

Bijzondere spreekster dodenherdenking

Geen kermis meer
Er komt dit jaar geen kermis in Vreeland.
Exploitant Sterrenburg geeft aan niet meer te ko-
men door een ‘forse prijsverhoging’. Reageren op
dit bericht kan via onze facebookpagina. We ko-
men hier  op terug in de volgende bode. 
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon 
en Modeboetiek

De boetiek is met 
nieuwe merken en kleuren 

klaar voor 't voorjaar.
Kom gezellig langs voor

een leuke outfit.
Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Zaterdag 6 april vroeg in de ochtend stonden
de jongens klaar voor de finale. Door ziekte en
afmeldingen heeft er helaas maar één team
mee kunnen doen. De jongens streden dapper
op de wedstrijdvloer voor een podiumplaats,
ookal was het soms wat rommelig en druk.
Nadat op de vier onderdelen was geturnd be-
gon het wachten op de prijsuitreiking. De te-
genstanders waren van hoog niveau en dat
maakte de prijsuitreiking extra spannend.

Jouke, Renzo, Luka en Melle hebben met hun
enthousiaste inzet het podium weten te beha-
len! De jongens en meester Vincent mogen
trots zijn met het behalen van de derde plaats!
Maandag 22 april laten alle turn(st)ers van
klein tot groot zien wat ze kunnen. DOS
Vreeland organiseert haar eigen clubkampi-
oenschappen in de gymzaal van Vreeland.
Meer informatie over de onderlinge wedstrij-
den is te vinden op www.dosvreeland.nl.

DOS in finale 4-kamp Wilnis

Ralf ontvangt mij met appelgebak.
“Beter dan cake, toch”, zegt hij met een
lach. Dan begint hij te vertellen over zijn
opa, Dirk van Dijk, die voor de oorlog
tweedehands meubels in Breukelen
verkocht en daarnaast de plaatselijke
begrafenisondernemer hielp om een
centje bij te verdienen. In 1940 nam opa
het uitvaartbedrijf over maar het bleef
een bijbaan. In die tijd hadden de pro-
testanten en de katholieken hun eigen
winkels en voorzieningen en dus ook
hun eigen begrafenisondernemer. De
combinatie van de begrafenis en wo-
ninginrichting, later in de vorm van een
winkel op de Kerkbrink in Breukelen,
bleef tot eind jaren ‘90 bestaan.   
Ook Ralf begon net als zijn opa en zijn vader in
de woninginrichting en ging als jongetje af en
toe mee naar begrafenissen. “Ik was 13, kreeg
een wit overhemdje en mocht met mijn opa
mee om overleden mensen op te halen in het
ziekenhuis.” Nee, hij vond het niet eng. Het was
vertrouwd met zijn opa, eigenlijk vanzelfspre-
kend en ook een beetje een eer.
De vestiging in Breukelen werd in 1998 uitge-
breid met de overname van uitvaartbedrijf
Van den Bosch in Maarssen en in 2000 met de
overname van het uitvaartbedrijf van Willem
Mooij die in Vreeland en Loenen actief was.
Omdat Mooij geen eigen uitvaartcentrum had
– overledenen werden opgebaard in ’t Kampje
wat toch belastend was voor de oudere bewo-
ners – besloot Ralf tot het kopen van het pand
van de oude Rabobank in Loenen en daar is nu
één van de drie uitvaartcentra gevestigd.
“Omdat mensen toch het liefst willen dat er
een gelegenheid tot afscheid nemen is in hun
eigen dorp.” Maar uitbreiding was ook nood-
zakelijk omdat de concurrentie groeide, voor-
al de laatste tijd zijn er veel nieuwe collega’s bij-
gekomen want de branche is nu eenmaal niet
erg crisisgevoelig. 
Ralf heeft zijn vak met de paplepel ingegoten
gekregen en daarnaast ook een duidelijke me-
ning: “Als uitvaartleider moet je emotioneel
sterk in je schoenen staan. Meehuilen met de
familie, al grijpt het je nog zo aan, heeft geen

zin. Ze hebben iemand nodig die ze bijstaat en
adviseert. De nabestaanden zijn emotioneel en
kwetsbaar. Het kan heel gemakkelijk zijn daar
misbruik van te maken.” Ralf ziet het ook als
zijn taak om ze te beschermen, bijvoorbeeld
tegen te hoge kosten. Hij hecht er als plaatselijk
ondernemer aan niet te commercieel te den-
ken en ziet zichzelf in de eerste plaats als hulp-
verlener.
“Vroeger hoorde de dood misschien wel meer
bij het leven maar er werd minder over ge-
praat. Toen werden de kinderen thuis gehou-
den ook al was hun vader overleden. Daar zijn
grote trauma’s door ontstaan.” Nee, wat Ralf
betreft horen de kinderen erbij. Hij heeft ook
altijd een speciaal woordje voor ze.
Natuurlijk is hij nog wel eens geëmotioneerd
bij de dood van kinderen of het overlijden van
iemand in de bloei van zijn leven. Maar soms
ook door de ontreddering bij hele oude men-
sen die zo lang bij elkaar zijn geweest. Toch
heeft hij altijd het idee dat hij kan helpen. Het
plezier van het vak zit voor hem in de dank-
baarheid van de nabestaanden.
Als hij op de markt in Breukelen loopt wordt
hij vaak aangesproken door mensen die iets
vast willen leggen of om informatie vragen.
Daarom komt er nu een infohuis in Breukelen.
Een plek waar je gemakkelijk even binnen
kunt lopen. Een laagdrempelige, sfeervolle
ruimte naast het bestaande uitvaartcentrum.
Omdat de dood nu eenmaal bij het leven
hoort.  R.B.

Bedrijvigheid rondom Vreeland
Ralf van Dijk van Van Dijk Uitvaartverzorging
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Mevrouw de Haan-van Ee (92) woont sinds
2010 in het Kampje, maar heeft 63 jaar van
haar leven in Vreeland gewoond. Voor die tijd
kwam ze als jong meisje vanuit Nederhorst
den Berg al vaak in Vreeland bij haar oma. “Bij
horlogemaker Gerrit de Wit bracht ik lopend
vanuit Nederhorst mijn vaders horloge. Er la-
gen toen zakken langs de Vecht tegen het hoge
water. We sprongen dan ‘zak op zak’ naar
Vreeland. Een leuk spelletje”. Er waren destijds
veel winkels in Vreeland. Mevrouw de Haan
herinnert zich zeker drie bakkerijen, een schil-
der, de fietsenmaker en zeven kruideniersza-
ken. “Ik ging vaak bij mijn oma logeren. Ik
mocht dan boodschappen doen en had veel
tijd om te spelen. We speelden dan verstopper-
tje of landje veroveren rondom de gerefor-
meerde kerk”. In 1950 kwam mevrouw de
Haan – inmiddels getrouwd – in Vreeland op
de Nigtevechtseweg tegenover de molen te wo-
nen. “Mijn schoonvader was destijds in het be-
zit van een koetsje. Daarmee bracht hij regel-
matig mensen naar het station in Loenersloot.
Wij gingen met het koetsje ook naar
Kockengen”. 
Ze vindt dat er sindsdien best het één en ander
is veranderd in Vreeland: “Vroeger kon ieder-

een iedereen. Ik weet nog dat er 800 mensen in
Vreeland woonden. Vooral aan de andere kant
van de brug.” Na het overlijden van haar man
moest mevrouw de Haan de boerderij verlaten
en verhuisde ze samen met haar dochter Ineke
naar de Spoorlaan. Nu in het Kampje mist ze
Vreeland, maar vooral haar eigen huisje, heel
erg. Gelukkig komen haar zeven kinderen met
kleinkinderen haar daar regelmatig opzoeken.
Zij brengen dan het nieuws vanuit Vreeland. 

S.B.

Hoe is het nu met...

Op 9 maart jl. kreeg Karen Walter haar mole-
naarsdiploma. Maar wat drijft deze directeur
bedrijfsmanagement bij Rabobank Rijn en
Veenstromen om als hobby molenaar te willen
worden? Een studie die tenminste twee jaar in
beslag neemt! 

Karen Walter: “Ik houd van stoere dingen én
van vrijwilligerswerk. Een paar jaar geleden
kreeg ik een rondleiding in de molen van
Soest, mijn woonplaats. Ik was gelijk verkocht.
De molenaar in Soest had contacten in
Vreeland en zo kwam ik in 2007 een soort ‘sta-
ge’ lopen in jullie dorp. Het belangrijkste van
de opleiding is dat je de grilligheden van het
weer leert kennen. Dat je signalen oppikt. Een
molenaar moet héél goed opletten. Binnen een
half uur kan de wind namelijk 180 graden
draaien. Je ziet dat aan de wolken, de barome-
ter en de temperatuurwisseling. De wind kan
ook opeens draaien van oost naar noord-west,
bij zeewind. Als je dan niet op tijd ingrijpt heb
je de poppen aan het dansen. Dan gaat de mo-
len ‘achteruit’ draaien en is ie niet meer te stop-
pen. En de molen kan bij een flinke regenbui
ook op hol slaan.” 

Soorten molens
In Vreeland hebben we een achtkante stelling
molen. Karen: “We onderscheiden verder wip-
molens, standaard molens, steenmolens, zaag-
molens, oliemolens en papiermolens. Maar je
hebt ook zeskante stellingmolens. Er is nog een
aparte opleiding ‘korenmolenaar’ - die ga ik
nog volgen. Ik kan al wel malen hoor. Maar tij-
dens de opleiding leer je veel over de kwaliteit
van graansoorten en meel, het afstellen van de
stenen en het oplossen van problemen met ste-
nen.”

Nationale Molendag op 11 mei! 
In Vreeland zijn vier molenaars actief. Naast
Karen zijn dat Nico Perdijk, Arie Vink en

Arend Vriend. Karen: “Meestal zijn we met
zijn tweeën op zaterdag aanwezig als de molen
draait. Dat is gezellig. Momenteel zijn we druk
met het inrichten van een winkeltje beneden in
de molen, dan hoeft de klant de trap niet meer
op. Naar verwachting kan de winkel op 11 mei
a.s., op ‘Nationale Molendag’, in gebruik wor-
den genomen. We verkopen die dag naast meel
waarschijnlijk ook brood, we hebben histo-
risch beeldmateriaal van Vreeland (o.a. ter be-
schikking gesteld door de HKGL en de heer W.
Mooij) en we bakken pannenkoeken! De ver-
koop van meel kan beter. Het is zonde als we
malen om vervolgens het meel weg te moeten
gooien. We zoeken dan ook naar andere afzet-
mogelijkheden.” Tot slot meldt Karen dat onze
molen in de toekomst niet alleen meel, maar
ook bloem wil maken. “Dat betekent dat we
een buil restaureren om het meel tot bloem uit
te zeven. Dat is een leuk, duurzaam en milieu-
vriendelijk project. De enige energie die we ge-
bruiken, is die van de wind. De molen moet
flink blijven draaien, want rust roest!”        C.L.

Mogen we even voorstellen:
Karen Walter, onze molenaar

Lokaal Zuid feliciteert de Vreelandbode 

met hun 5-jarig bestaan en om dit te vieren trakteren 

wij alle lezers van de Vreelandbode. 

Kom in de maand april bij Lokaal Zuid 

een voorgerecht & hoofdgerecht eten en 

geniet GRATIS van een feestelijk
Vreelandbode dessert!

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT VREELAND tel. 06 519 659 88 
www.saskiabrocante.nl
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

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

Welkom!
April is de kroningsmaand. Na 4 vrouwen op

de troon, 3 koninginnen en 1 regentes, krijgen

we een koning. Van onze koningin Beatrix ne-

men we na 33 jaar afscheid. Wat zou ze straks

gaan doen? Ze hoeft misschien niet meer op

reis. Gelukkig kan ze reizen in haar hoofd. Dan

fantaseert ze een mooie tocht of een bijzonde-

re ontmoeting. Net als de Razende Reporters.

Zij fantaseerden er ook lustig op los. Alleen

Nadieh ging op een echte reis! Heb jij ook wel-

eens leuke ontmoeting in ‘t  echt of  in je fanta-

sie? Een recept, nieuws of een goede mop?

Schrijf ons: info@vreelandbode.nl

Kindernieuws
• Het Rijksmuseum is sinds 13 april weer

open! De oude helden van de Nachtwacht

zijn na 10 jaar ook terug. Gewoon gruwelijk!

Kijk maar op Youtube en zoek op: Onze hel-

den zijn terug! 

• Het Rijksmuseum is ook gaaf voor families

en kinderen! www.rijksmuseum.nl. Bezoek

de Nachtwacht en doe mee aan onze QUIZ

verderop!

• Weet jij wat dit betekent?  “Hij voelt zich de

koning te rijk” 

� hij voelt zich vrij goed want hij heeft veel

geld

� de koning is misschien te rijk

� hij is ergens heel heel blij van geworden.

De ontmoeting
Ik was op m’n eiland en er kwam een man aan.

Hij kwam steeds dichterbij. En toen opeens

bleek het een beroemd persoon te zijn. Ik ging

met hem opstap. Eerst ging ik met hem in mijn

achtbaan. En toen we der uit kwamen toen zei

hij van… kom we gaan naar mijn huis. En toen

gingen we der heen . Het was toevallig want het

bleek te zijn dat zijn huis naast mijn eiland

stond. Dus toen ik binnen kwam bleek dat hij

ook een achtbaan had, een skipiste en een

bowling baan enzo. Dus toen we dat hadden

gedaan. Toen ging ik vragen stellen aan die be-

roemde persoon. En bedacht ik die vragen.

Even later zei hij: je krijgt een cadeau. Ik wilde

heel graag 1 miljard euro want dan kon ik m’n

eiland mooier en groter maken Dus dat gaf hij

mij. En toen ging ik weer naar m’n eiland om

verder te gaan het verbeteren van mijn eiland.

Door Lucas Schenk 

De ontmoeting met
Nelson van Houwelingen
Het was 1 augustus op een woensdag. Ik ging

op pad, maar ik kwam op een zandpad terecht.

Ik wist niet waar dat pad naartoe liep, mis-

schien in het bos of bij een zwembad en mis-

schien ook bij de zee.

Ik ging zitten en keek even rond, tot ik weer

recht voor me keek. In de verte zag ik een man

naar me toe lopen. Toen die dichter bij kwam,

zag ik dat het Nelson Mandela was.

We begroete elkaar.

Hij vroeg me of ik mee ging. Ik wist toen nog

niet waar heen, maar toen we een stukje verder

waren gelopen zei hij dat we naar zijn huis gin-

gen. Zijn huis in Zuid-Afrika. Toen we voor

zijn huis stonden gaf hij me een cadeau, het

was een standbeeldje van zijn hoofd. Ik vond

het heel mooi. Hij zei dat dit mijn verjaardag-

cadeau was en dat ik nu naar huis moest gaan.

Ik liep terug naar huis en die herinnering ver-

geet ik nooit meer. Einde

Lust jij wel een 
broodje poep?

Nee, dit is geen droom! Daar heb je Ome

Willem, met Noa, Anne en Lizz! Misschien wel

een droom die uitkwam… 

De koningin ontmoeten
Ik stond op een pad

Ik wist niet waar ik was

Het was donker en toen ging ik lopen

Opeens kwam ik bij een huis, daarop stond: de

koningin

Ik belde aan

Iemand zei: kom naar binnen!

Ik ging naar binnen

En toen zag ik de koningin

Ik kreeg drinken en toen ging ik weer naar huis

Het was op vrijdag 8 juni, op mijn verjaardag

Fantasieverhaal van Jelmer Vogelpoel

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994
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Een brrr-ontmoeting
Hallo ik heet  Blue. Ik had laatst een heel rare

ontmoeting. Het begon allemaal in een donker

bos... Ik was best bang. Opeens zag ik een heel

groot gebouw. Ik liep er naar toe en toen... Na

1 harde donderflits stonden  er allemaal mon-

sters voor me. Van schrik sprong ik een stukje

achteruit. 1 van de monsters zei: hoi ik heet

Lila, hoe heet  jij? Ik, ik, ik heet Blue. Zei ik

zacht. Oke, kom binnen! Zei Lila. Welkom op

school of monsters. Wow! Zei ik. Volg mij

maar zei Lila. Ik volgde haar, de school zag er

best mooi uit. Maar dan net iets anders. Lila zei

hier gaan we naar binnen. In de kamer zat een

dokter. Lila zei: geef het haar maar. Ik vroeg me

af wat dat was. Opeens kreeg ik een spuit in me.

En even later had ik een blauwe huid, een

blauw met zwarte schuine staart, en...vampier

tanden! Ik ben een monster! Krijste ik. Lila kal-

meerde mij. Ze gaf me een kado. Er zat een

vleermuis in met een blauwe strik.Toen werd

ik wakker en besefte dat het een droom was.

Door Pink van Dijk

De verborgen kracht
Er was eens een klein leeuwtje. Hij werd vaak

gepest door olifanten.

Op een dag kwam er een gigantische T-rex. Hij

at iedereen op.

Behalve het kleine leeuwtje want die ging weg

rennen. Heel lang ging hij zich verstoppen. Tot

hij zei: ik ga vechten. 

Toen zag het monster hem, hij deed leeuwtje

zo veel pijn. Tot er een straal uit de hemel

kwam. Het leeuwtje werd heel sterk en groot. 

De leeuw werd zo groot en sterk dat hij het

monster heel veel klappen gaf. Het monster

vloog zo hoog in de lucht door de kracht van

de reuzeleeuw. En toen maakte de leeuw het af.

Het monster ging dood en de stad was gered.

Verhaal van Mathijs Mol

De Nachtwacht-Quiz
Weet jij het? 

1. “De Nachtwacht” is niet de echte naam van

het beroemde schilderij in het

Rijksmuseum. Weet jij de echte naam?

2. Wie schilderde de Nachtwacht?

3. Hoeveel geweren staan er op de

Nachtwacht?

Zelf schilderen… Kijk op tikkit.nl

De ontmoeting met
André van Duin
André van Duin woont aan de gracht in

Amsterdam. Het begon toen ik André langs

zag lopen. Ik zei heet u André van Duin. Toen

zei hij ‘ja je hebt gelijk’. Ik zei `mag ik naar je

huis. André zei ja, maar ik ben wel homo . Dat

vond ik niet zo erg . Toen gingen we naar zijn

huis en ik zag allemaal foto’s  van hem aan de

muur . Ik zag ook zijn helm en de beroemde

solex. Een solex is een soort bromfiets met een

motor. In de schuur van André staan die spul-

len en die horen bij het liedje van Willempie .

Hij heeft ook een opnamestudio aan huis.

André vroeg of ik met hem een liedje wilde in-

studeren. Dat vond ik erg leuk en wilde ik heel

graag . Toen was het bijna tijd om te gaan. Eerst

kreeg ik een poster en ook liedje van hem . Het

was echt tijd om te gaan en ik ging toen weer

met de auto naar Vreeland. Het was een hele

bijzondere ontmoeting met André.

van Joshua van Houwelingen

Fantasie of echt?
Ik ben Nadieh. Ik ga jullie wat vertellen over

mijn vakantie! Ik ben in de Cariben geweest.

Daar was het erg warm het was daar wel 30

graden! Ik heb het er heel leuk gehad en ook

veel dingen geleert!

We hebben heel veel gezwommen en je kon zo

het water in springen!

Het eiland waar ik geland ben is Martinique .Ik

heb ook gezeild en nachtgezeild  en dat was

best wel cool. Ik heb het er erg naar mijn zin ge-

had.

Door Nadieh ten Dam, groep 5, en dit is echt

gebeurd!

Joshua en Lucas 

gingen op avontuur in hun hoofd

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, 
luisteren is anders

Ter ere van het eerste lustrum 
van de Vreelandbode:

De maand april alle hoorspelen 
voor de helft van de prijs 
bij Tierelantijn!!!

Voor meer informatie en 
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
Tel: 237304

Antwoord 1: De compagnie van kapitein Frans

Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh

maakt zich gereed om uit te marcheren.

Antwoord 2: Rembrandt. Antwoord 3: nee, dat ver-

klappen we niet, ga zelf maar kijken!
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De weermensen durven zich met plaatsvervan-
gende schaamte bijna niet meer op het scherm
te vertonen. ‘Mag het nog een graadje lager, me-
vrouw?’ Pasen was deze winter kouder dan de
Kerst. Maar goed, we mogen niet klagen, de ijs-
heiligen bewaren ons vanouds pas halverwege
de maand mei voor de nachtvorst van koning
winter. Toch wisten de statistici van het CBS de
gevoelstemperatuur voor de Pasen weer verder
neer te schroeven met volle procenten en nog
een beetje. ‘Ja, doet u maar.’
Elke tijd heeft zijn eigen ziekte. Viktor Frankl
noemde dit de pathologie van de tijdgeest.
Ondertussen hebben de meeste mensen wel
door dat de ziekte van de afgelopen kwart eeuw
het narcisme is. De Nederlandse leiderschaps-
goeroe en psychoanalyticus Manfred Kets de
Vries heeft door de jaren heen met zijn INSE-
AD-instituut in het Franse Fontainebleau be-
hoorlijk wat Captains of Industries op de sofa
gehad. Een groot deel van deze directeuren van
multinationals kan volgens Kets de Vries zeker
tot de narcisten gerekend worden. Treffend is
zijn ervaringsoordeel dat deze mensen ervan
overtuigd zijn dat regels voor iedereen gelden –
behalve voor henzelf. Stuk voor stuk zijn zij een
god in het diepst van hun gedachten; en de hele
wereld mag dat weten. Voor Kets de Vries is het
duidelijk dat de lonen en de bonussen van deze

mensen op geen enkele manier te rijmen zijn
met de inspanningen van deze zelfverklaarde
goden.
Misschien is het narcisme als pathologie van de
tijdgeest het meest opvallend zichtbaar bij de
hoogste bomen. Toch is onze samenleving in
deze tijd op alle niveaus doordesemd met deze
‘volksziekte’. De vraag is of we de geest ooit nog
teruggeduwd krijgen in de fles. Misschien heb-
ben de oude Grieken het nog niet zo onwaar-
schijnlijk bedacht: uiteindelijk verdrinkt
Narcissus in zijn eigen spiegelbeeld – het enige
dat hij zo eindeloos liefhad. Mogelijk is dat in
deze crisis nou aan de hand.
Nu vraag ik me af of de huidige neerslachtigheid
de volgende ziekte van een nieuwe tijd is, of juist
een teken van herstel. Een goede geneesheer
weet: koorts moet bij ziekte z’n gang kunnen
gaan, want die temperatuursverhoging is een te-
ken van herstel. Het lichaam knokt voor ge-
zondheid. En nu Nederland Neerslachtigland
is, zoek ik hier een antwoord – een medicijn.
Elke geslaagde therapie blijkt baat te hebben bij
humor. Maar waar is Neerlands hoop in bange
dagen? Bram is niet meer en Freek, ja soms
denk je: Freek is Freek niet meer. Toch is er één
ding zeker: zonder humor, zelfspot en relative-
ringsvermogen komen we de narcistische crisis
niet te boven.

Neerslachtigland in bange dagen

Pieter Hoekstra

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

"Vanaf oktober wordt het baggeroverslag de-
pot vanuit Vreeland verplaatst naar de Nes in
het buitengebied", vertelt omgevingsmanager
Udo Greuter tijdens een informatie bijeen-
komst van Waternet. De afgelopen maanden is
begonnen met het baggeren van de Vecht. Dit
zorgde voor veel overlast in ons dorp.
Laag voor laag wordt vervuild slip afgevoerd
naar depots in het Ketelmeer. Ter hoogte van
Vreeland wordt het vervuilde slip vanuit de
baggerboten overgeheveld. "Het overslagdepot
lag eerst achter ons huis", vertelt Albert
Griffioen. "Na de vorige bijeenkomst en de
vele klachten over geluidshinder is het depot
een stuk verplaatst. We hebben nu gelukkig
minder overlast. De ene week liggen ze nu hier
en de andere week een stuk verderop. Die
mensen moeten natuurlijk ook hun werk
doen, maar wij zitten van 's ochtends vroeg tot
's avonds in de herrie en de stank. Vanaf okto-
ber hopen we dat de overlast echt tot een mini-
mum beperkt wordt." Waternet heeft goed ge-
luisterd naar suggesties van omwonenden met

ideeën voor verplaatsing van het overslagde-
pot. De bodem van de nieuwe plek zal eerst
nog onderzocht moeten worden. Het zou kun-
nen dat er nog bommen uit de Tweede
Wereldoorlog liggen. Die moeten dan eerst
weggehaald worden. Naast de klachten over
geluidshinder waren er ook klachten over de
vroege tijdstippen waarop de baggeraars aan
het werk gingen. Die werktijden zijn ook aan-
gepast. "Het was even wennen voor de man-
nen, maar er wordt nu niet meer voor zeven
uur gestart. Vanaf oktober zal het overslagdepot
verplaatst worden naar de Nes, dit is veel verder
van het bewoonde gebied. Deze optie kost wel
meer geld, maar we vonden het belangrijk om
de omwonenden tegemoet te komen" legt
Greuter uit. Vanaf augustus krijgen woonarkbe-
woners nog meer met de baggeraars te maken.
De boten moeten dan van de kant. De betrok-
kenen ontvangen deze week een brief van
Waternet met meer informatie. De baggersche-
pen zullen nog zeker tot en met mei 2014 heen
en weer door Vreeland blijven varen.

Verplaatsing overslagdepot baggeraars

De finalisten van de 47e editie van
Cabaretfestival Cameretten komen naar u toe!
Op zaterdag 13 april zijn ze te bewonderen in
Theater4en1 in Breukelen. Na afloop van deze
voorstelling pakt Jasper van Minnen als “jong
talent” zijn drumstokken op. 
Volop gelegenheid om te luisteren, vragen te
stellen en wie weet zelf te drummen. Vanaf
20.00 uur. Prijs €15. 
En u kunt van nog meer cabaret genieten. Op
zaterdag 11 mei komt de winnaar van de

Publieksprijs Cameretten 2008! In zijn tweede
avondvullende show dendert Max van den
Burg weer als een ongeleid projectiel over het
podium. Met absurde verhalen, rake types, hi-
larische conferences, mooie liedjes en nog veel
meer leuks heeft Max maar één doel voor
ogen: een theaterfeestje bouwen, samen met u!
20.00 uur. Prijs € 12,50.

Meer informatie en het reserveren van kaarten
via de website: www.theater4en1.nl. 

Lachen, gieren, brullen in Theater 4en1
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Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Sinds 24 november staat een bordje in de berm
van de Bergseweg: Healey Museum. Daar wil
je als Vreelander natuurlijk het fijne van weten.
Initiatiefnemer Hans van de Kerkhof: “Ik ben
gefascineerd door het leven van Donald
Healey. Waar die man niet allemaal mee bezig
is geweest... heel bijzonder: wind- en zonne-
energie, speedboten tot elektronische orgels
aan toe. Maar het bekendst is hij geworden
door zijn sportauto’s en zijn race- en rallyver-
leden. Dat wil ik hier allemaal laten zien. De
auto’s die hier staan zijn allemaal in bruikleen.
Er zijn er een paar van mezelf bij, maar ook bij-
zondere auto’s van andere Healey fanaten. Dat
zijn er alleen in Nederland al 2500. De collec-
tie wisselt steeds, omdat de eigenaren er ook
graag zelf in rijden. Dan regel ik dat er een an-
dere mooie auto voor in de plaats komt.”
Behalve auto’s staan er ook honderden minia-
tuurmodellen, Healey trapauto’s of modellen
die uit draaimolens komen. Mensen kunnen
hier ook films zien van Healey zelf en zijn
team. Van de Kerkhof: “Ik heb hier een heel
compleet archief: van alle magazines van
Healeyclubs over de hele wereld, tot en met
stukken uit het persoonlijk archief van Donald
Healey, zoals hand-geschreven brieven en mo-
deltekeningen.”

Uniek in de wereld
“Dit is het enige Healey museum ter wereld”,
zegt Van de Kerkhof. “Bic Healey, de enige nog
levende zoon van Donald, heeft het geopend
en onze gasten kwamen overal vandaan.
Sommige waren zelfs speciaal uit Amerika
overgevlogen. Healey heeft in zijn leven met

verschillende automerken samengewerkt:
Nash, Jensen en Austin, wellicht de bekendste.
We proberen zijn auto’s uit zoveel mogelijk pe-
rioden te laten zien. Dit is geen museum voor
gezinsuitjes, maar de echte Healey-fan komt
hier helemaal aan zijn trekken. Het mooist is
als ik hier een man of zes binnen heb. Dan kun
je ze ook persoonlijk aandacht geven, want ik
vertel graag wat ik weet. En dat is veel. En dan
gaan ook de motorkappen open, want de tech-
niek is ronduit prachtig.”
“Toen ik mijn buurman, Cor van Zadelhoff,
over mijn plannen vertelde, reageerde hij en-
thousiast: ik heb nog wel een leuk pandje voor
je. Voordat de vergunning rond was heeft het
wel anderhalf jaar geduurd, maar nu zit ik dus
hier, elke donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 17.00 uur. En het is genieten: vooral
de Healey-wereld weet ons te vinden. In alle
clubmagazines hebben we veel aandacht ge-
kregen. En ik vind het leuk om te ervaren dat
ik mijn hobby - of mijn gekte zo je wilt - hier
met zoveel mensen kan delen.” 

Evenementen
Op 9 mei komt de Motorrit Hemelvaart op be-
zoek bij het Healey Museum. Deze rit zamelt
geld in voor het Ronald McDonaldhuis. Het
Healey Museum levert een bijdrage aan dit
evenement. Tijdens de lunchstop van 12:30 tot
13:30 zullen 135 motoren op de parkeerplaats
voor het Museum staan wat een mooi plaatje
zal opleveren! Meer informatie over evene-
menten staat op www.healey.nl/healey_muse-
um/. Het Healey Museum is ook te vinden op
Facebook! Gerdjan Rapati

Het Healey museum voor de fijnproevers

Tientallen bewoners verzamelden zich zaterdag 6 april rondom een badkuip op het
braakliggende oude schoolterrein in de dorpskern. Boer Johan riep de dorpsbewo-
ners eerder die week op om de komst van cowboy Roger af te wachten. Deze arri-
veerde zaterdag precies om drie uur te paard. Hij kon vanuit de badkuip dromen
van zijn nieuwe stulpje dat hij hier graag wil bouwen. Met deze ludieke actie vraagt
boer Beukeboom aandacht voor het al jaren braakliggende terrein. “Het is gewoon
zonde dat er nog steeds niks op dit terrein gebouwd wordt. Ik houd aan mijn oor-
spronkelijke plan vast: een westerndorp met gezellige huisjes met leuke geveltjes.
Waar een boer als ik z’n ouwe dag kan doorbrengen. De cowboys komen nu al van
heinde en ver, het wordt zeker een succes! Laat ons dit varkentje maar wassen, dan
staat er zo een nieuwe woonwijk." Andere ideeën voor het terrein zijn een fiets-
crossbaan voor kinderen of de aanleg van een mooi park. S.B.

Bezoek van cowboy Roger

De organisatie van het Historisch Festival Vreeland zoekt mensen die een paar uur,
een halve dag of misschien wel een hele dag de tijd hebben om te helpen tijdens het
komende Historisch Festival  op 17 en 18 augustus. Deze oproep geldt ook voor ver-
enigingen. Een aantal leden kan namens de vereniging een taak tijdens het festival
uitvoeren. Als tegenprestatie doneren wij dan een bedrag aan uw vereniging. Voor
informatie, vragen en aanmelding kunt u mailen naar: zeldenrijk@telfort.nl.Kijk
ook op www.historie-herleeft.nl.

Historisch Festival zoekt vrijwilligers

Drukte zaterdagmiddag 6 april op het Kerkplein in Loenen. Ruim 300 bezoekers
genoten van de eerste zonnestralen en een drankje en een hapje aangeboden door
de sterrenrestaurants uit Loenen en Vreeland. Het Lions Overholland
Voorjaarsconcert in de Grote Kerk in Loenen was daarmee druk bezocht. Nadat
burgemeester mevrouw  Van ‘t Veld op verzoek van de Lions aan de Stichting
Voedselbank een cheque ter waarde van €10.000 had overhandigd, was het
tijd om te genieten. Genieten van de klanken van het muzikale ensemble van
Quality in Music dat prachtige stukken van ondermeer Bizet, Dvorzak en Händel
speelde waarbij een hoofdrol voor mezzosopraan Rosanne van Sandwijk was weg-
gelegd.Onder daverend applaus verlieten de musici het podium en konden de
Lions én de Voedselbank terugzien op een groot succes. 

€10.000 voor de Voedselbank 
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment 
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.
Elke maandagmiddag verse bloemen!

Op maandag 22 en dinsdag 23 april 
gesloten wegens verbouwing!

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Sinds drie jaar is Olaf Morel de penningmees-
ter van het Oranje Comité Vreeland. Dat hij dit
jaar de abdicatie meemaakt, vindt hij bijzon-
der. “Het is onze laatste Koninginnedag! Het
thema wildwest wat in de planning stond, heb-
ben we snel vervangen door Kings & Queens.
De troonwisseling laten we 30 april op grote
schermen zien in de tent aan de Floraweg en in
het Dorpshuis. Lokaal Zuid zet als het even
kan ook de televisie buiten. Het wordt weer een
bijzonder feest. De tien leden van het Oranje
Comité zijn er klaar voor, net als de vele vrij-
willigers!”

Olaf stelt zich graag even voor. Hij heeft samen
met Kathleen drie kinderen, namelijk Flynn en
Joeke (6 jaar) en Xavi (4 jaar). Ze wonen aan
De Vliet, hoek Maartenplein. “In 2003 zijn we
uit Amsterdam vertrokken. Ik werkte daar
toen al bij Tempo Team als accountmanager.
Dat we in Vreeland terecht kwamen heeft alles
te maken met mijn toenmalige collega
Wieneke die samen met Bert aan de Boterweg
woonden. In de zomer ‘pasten’ Kathleen en ik
wel op hun huis. Toen vonden we Vreeland al
erg leuk. Wieneke spotte voor ons het huis aan
De Vliet. Het stond leeg en bleek van de kerk
te zijn. Wij mochten als eersten een bod uit-
brengen. Na een ingrijpende verbouwing had-
den we onze plek gevonden. Totdat de twee-
ling in 2006 werd geboren waren we nog érg
gericht op de hoofdstad. Daarna veranderde er
veel. We kregen vrienden in het dorp. Ik ging
in de oudercommissie van De Klimboom/-
Bladerrijk en Kathleen deed hetzelfde voor de
BSO. Ik stopte – ook wegens een slechte knie –
met voetballen bij AFC in Amsterdam en
kwam via Bob Roode bij de Vreelandse fiets-
club. We gaan op 6 juni met 15 voornamelijk
Vreelandse mannen de Alped’HuZes rijden,
waarmee we geld inzamelen voor KWF. Het is
de bedoeling dat je op één dag zes keer de berg
op fietst! We trainen op woensdagavond en
zondagochtend. Dit jaar wordt de fietskleding
van de Wieler Vereniging Vreeland gespon-
sord door Dennis Zwart van  de Portugese te-
gelhandel Castelo uit Loenen. 

Verder ben ik nog trainer/coach van het voet-
baljeugdelftal F8 van SV De Vecht, vooral ook
omdat mijn zoon Flynn daar speelt. Samen
met Reinout Kooijman coachen we een

‘Vreelandteam’, met elf jongetjes uit ons dorp.
Dat is ontzettend leuk!”

Ophalen en betalen
Drie jaar geleden vond overbuurvrouw Els van
Gils Olaf de geschikte man om penningmees-
ter te worden. Olaf: “Die rol is me op mijn lijf
geschreven. Ik zorg dat het geld binnenkomt
via sponsors én ik mag het uitgeven. Verder
houd ik van regelen en organiseren. Het
Comité is de afgelopen flink jaren ‘verjongd’.
Laatst werden alle Oranjeverenigingen uit de
gemeente bij elkaar geroepen door Stichtse
Vecht. B&W waren verbaasd dat uit Vreeland
zo’n club jonge mensen kwam aanzetten. De
gemeente is heel pro-actief. We konden infor-
matie uitwisselen en de gemeente wilde ons
waar mogelijk tegemoet komen met vergun-
ningen en handige tips. Het was een hele pret-
tige en constructieve bijeenkomst.” 

De afgelopen jaren is het op 30 april steeds
mooi zonnig weer geweest. Olaf: “Daar hopen
we dit jaar ook weer op. We gaan overigens
meer doen voor de iets oudere kinderen. Op
Koninginnedag zelf kunnen de kinderen van-
af groep 6 een levend tafelvoetbalspel spelen.
Daarnaast organiseren we op zondag 28 april
in het Dorpshuis ‘Vreeland’s got Talent’ én de
‘Kings & Queens look alike verkiezing’ met ’s
avonds een kinderdisco. Op de dag zelf heeft
de Vreelandse horeca ‘Oranje’ eten op de kaart
staan. Van Oranje pannenkoeken (Noord-
Brabant), tot Oranje hamburgers (Lokaal-
Zuid) en Koningskreeft (De Nederlanden).
Volgens mij is Koninginnedag nergens zo leuk
als in Vreeland!”

Het hele feestprogramma staat op 
www.konininginnedagvreeland.nl. 

C.L.

In de Schijnwerper...
Olaf Morel: “Nog één 
keer Koninginnedag”

Voor het Versmarketeer Magazine interview
ik de genomineerde vers producenten die in
mei horen of ze tot Versmarketeer 2013 zijn
uitgeroepen. Zo ook Rob Kuster, de marke-
ting- en salesmanager bij ‘Den Eelder’
Zuivelproducten. Vol trots vertelt Rob over het
kleine familiebedrijf, de vijfhonderd koeien
die zelf mogen weten of ze binnen blijven dan-
wel de wei in springen. En de productiehal
voor de zuivelproducten die vlak naast de stal-
len staat. ’s Morgens gemolken en ’s middags
verpakt en al in de supermarkt. Een hoger
‘boer zoekt vrouw’ gehalte kun je je bijna niet
voorstellen. Rob was blij met de nominatie,
maar wilde op de valreep nog kwijt dat hij be-

gin dit jaar met de ‘Den Eelder volle boeren-
yoghurt’ een Cum Laude onderscheiding had
gewonnen. De yoghurt was uitgeroepen tot de
lekkerste van Nederland. En wie eenmaal de
karnemelk had geproefd – zo zacht en niet vet
– wilde nooit meer anders. Mijn nieuwsgierig-
heid was gewekt. Vooral toen ik al telefonerend
ook de site van deneelder.nl had bekeken.
“Waar kan ik die producten kopen?”, vroeg ik.
Rob vroeg waar ik woonde. “Oh in Vreeland!
Dan kun je onze zuivelproducten gewoon bij
de Dagwinkel halen. We liggen in het schap bij
Aloys”. Die middag ben ik gelijk naar onze su-
permarkt gefietst. En inderdaad, de smaak van
de karnemelk is ouderwets lekker. C.L.

Cum laude yoghurt bij Aloys

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl
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Vorige maand las u dat het eilandje voor het
koepelhuis van Slotzicht al eeuwen geleden is
ontstaan doordat een bocht in de Vecht werd
afgegraven zodat een stukje oostelijke oever ei-
land werd. Het eiland was vroeger groter en
langwerpiger. Het is in de loop der tijd afge-
kalfd door golfslag en werkzaamheden in de
Vecht zoals het ‘modderen’. Eigenlijk is het een
wonder dat het er überhaupt nog is! Maar hoe
komt het nou aan de naam ‘Eilandje van
Blydenstein’?

Verkoop
Aanvankelijk hoorde het eiland bij de buiten-
plaats Slotzicht. Na de dood van Henriette
Voombergh, de eigenaresse van Slotzicht, ver-
erfde het huis twee maal waarna het in 1905
werd verkocht. Vanaf dat moment begint het
grondbezit van Slotzicht uiteen te vallen en
worden allerlei onderdelen apart verkocht. Zo
ook het eilandje in de Vecht, dat samen met het
koepelhuis aan de Vecht gekocht wordt door
varkenshandelaar Evert Soede. Soede zou tot
1935 in het koepelhuis blijven wonen, maar
verkocht het eilandje al na een jaar na de aan-
koop. Koper in 1908 was Cornelis Willem
Gregorius Cruys, wethouder te Loenen en wo-
nende op de buitenplaats Middenhoek aan de
Rijksstraatweg in Loenen (afgebrand in 1956).
Cruys kocht het eilandje voor 225 gulden ‘na-
mens en ten behoeve van’ Theodoor Willem
Blijdenstein, directeur van de Twentse Bank.

Blijdenstein zou een paar weken later schoon-
zoon van Cruys worden, doordat hij zou trou-
wen met Cruys’ dochter Christina. 

Huwelijkscadeau
Naar verluidt, en dat kan heel goed als we de
datum van de koopakte vergelijken met die
van de trouwdag (resp. 15 augustus en 10 sep-
tember 1908), was het eilandje een huwelijks-
cadeau van Cruys aan zijn dochter en schoon-
zoon. Zo kwam het eilandje aan zijn – nog
steeds gebruikte – naam: het eilandje van
Blijdenstein. Het echtpaar Blijdenstein-Cruys
woonde op het terrein van vader Cruys in vil-
la ‘t Uiltje. Dit is in 1908 gebouwd in opdracht
van Cruys op het deel van het park van
Middenhoek dat direct aan de Vecht lag. Het
huis (of de grond) kan dus heel goed, net als het
eiland, ook een huwelijkscadeau geweest zijn.
Cruys zou hiermee een traditie voortzetten,
want hij had zelf in 1892 Middenhoek als hu-
welijksgeschenk gekregen van zijn neef Van
den Bergh van Lexmond. Villa ‘t Uiltje was bij-
zonder rijk ingericht, met meubels, kleden, be-
timmeringen en plafondschilderingen door de
in Vreeland wonende sierkunstenaar Lion
Cachet en door Theo Nieuwenhuis. Helaas is ‘t
Uiltje in 1970 afgebroken. De meubels en het
vloerkleedontwerp bevinden zich sindsdien in
het Rijksmuseum. In diezelfde periode, begin
jaren ’70, is het eilandje in de Vecht vererfd naar
een neef van Blijdenstein. Deze draagt welis-
waar niet de naam Blijdenstein, maar het eiland
zal deze naam nooit meer kwijtraken! J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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

Het eilandje in de Vecht

Dammerweg 57 
1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089
www.frankvermeulenmakelaardij.nl

NigtevechtVecht en Gein 14

Goed onderh. HOEKWONING

(1983) aan woonerf met 

aangeb. houten berging en 

achterom en 9 m diepe 

achtertuin op het oosten. 

Vraagprijs: € 199.000 k.k.

Dorpsstraat 88 Nigtevecht

Aan de Vecht staat dit pand (ca.

1900) dat oorspr. in gebruik

was als wagenmakerij. Het is

nu een woonhuis dat VERRAS-

SEND RUIMER is dan de voor-

kant doet vermoeden.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.
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De Oer-Vreelander
Op een kinderfeestje op de woonboot van zijn
buren Bas en Lieke ontmoet ik Jan-willem
Jans. Hij woont al zijn hele leven in de Nes.
Daar heb ik nog niet eerder een gesprek ge-
voerd en hij deelt mee dat ik hier nog een waar
nest aan oer-Vreelanders kan vinden. Een
mooi vooruitzicht maar eerst eens met hem be-
ginnen. Hij woont op een woonboot met vrien-
din Wendy en kat Titus. Naar keizer Titus, van-
wege zijn veeleisende karakter, wat mij na wat
fikse kreten van Titus snel duidelijk wordt.

De eerste Nes-bewoner
Jan-willems ouders leerden elkaar kennen op
een zeilkamp. Hun liefde voor water zorgde
voor een speurtocht langs de Vecht naar een
mooie plek om een woonboot aan te leggen.
Via boer van de Lee konden ze een mooi plek-
je aan het dan nog ongerepte stuk oever huren
en de boot van zijn ouders ligt er nog steeds. Ze
woonden er met zijn vijven, Jan-willem heeft
een tweelingzus Ingeborg en een oudere zus
Anne, die inmiddels niet meer in Vreeland wo-
nen. Jan-willems moeder is twee jaar geleden
overleden en zijn vader woont er nu alleen.
Jan-willem kent geen andere omgeving dan
een plek aan het water en kan zich ook niet an-
ders voorstellen. Hij heeft veel gereisd, met zijn
ouders, alleen en met Wendy. Waar hij ook
komt, hij moet er zijn plaats markeren door er
even te zwemmen. Hij is gek op de natuur. Zijn
moeder leerde hem alles over vogels, planten
en meer. Hij weet hoe hij de ijsvogels kan vin-
den, herkent hun geluid en weet dat je vooruit
moet kijken om ze te kunnen zien. Hij weet dat
de kleinste fuutsoort in de Nes huist, de Kluut
en kent de gewassen. 

Staart
Als kleine jongen ging hij naar de Openbare
school in Vreeland en heeft bij de muziekver-
eniging gespeeld, maar verder had hij niet veel
met Vreeland te maken. Zijn moeder deelde
een volkswagen met twee buurvrouwen, Joke
en Corry. Hij werd dus niet snel vervoerd en
het wijkje was op zichzelf een groot feest voor
kinderen. Zwemmen, bootje varen, hutten-
bouwen, schaatsen, altijd waren de kinderen
van de gezinnen in de Nes met elkaar in de
weer. Zijn beste vriend Sjors kent hij al vanaf
zijn 2e jaar. Die woont er nog, in Nes-buiten,

de dam wordt gekscherend Nes-centrum ge-
noemd. Zo hebben ze meer benamingen, zoals
Jan-willem die op de Nes bekend staat als
“Staart”, naar zijn kapsel in het verleden.
Vreelanders hadden andersom het ook niet al-
tijd op met de Nes-bewoners. Hij herinnert
zich het fluisterende “pas op, dat is de jeugd
van de Nes”. Onterecht, want ja, ze waren wel
excentriek maar absoluut geen randfiguren.
Nog steeds zijn de bewoners van de Nes nog
een hechte gemeenschap. Je loopt makkelijk bij
elkaar binnen en helpt elkaar.

Dwanghaven 
In de jaren ‘70 wijst de Provincie de Nes aan als
dwanghaven waar boten die op illegale plek-
ken in Utrecht lagen heen zouden worden ge-
sleept. Er werd een steiger gebouwd en er kwa-
men palen, maar nog voor het plan kon wor-
den uitgevoerd kwamen er woonschepen lig-
gen die het een mooie plek vonden. In 1998 be-
sluit de Provincie de ligplaatsen te legaliseren
op voorwaarde dat de boten die bij de eiland-
jes liggen aan de oever gaan. De steiger werd
vervangen door de huidige dam. Een van de
oude buren lag aan een van de eilandjes en
vond zijn nieuwe ligplaats eigenlijk niet fijn.
Na veel gesprekken kon Jan-willem in 2004
zijn plek overnemen. 

Nu en later
Hij leert op zijn 16e het tuindersvak van
Lodewijk van Monsjou. Daar kan hij de groe-
ne vingers die hij van zijn moeder heeft mee-
gekregen goed gebruiken. Tijdens de Havo
heeft hij een bijbaantje bij een reclame- en be-
letteringbedrijf. Na de Havo volgt hij de HBO
opleiding facilitair management, maar gaat te-
rug de reclame in en bestickerde jaren bussen
en trams. Dat is hard werken en hij moet we-
gens rugklachten stoppen. Hij richt bij Sherpa
het vervoerscentrum voor gehandicapten op,
waarmee elke dag 1500 mensen worden ver-
voerd. Als ze hem vast in dienst willen, wil hij
dat niet. Hij gaat terug de reclame in en werkt
daarna in de sales bij het Amerikaanse
Driecom. Dat wordt verkocht en hij krijgt een
gouden handdruk mee, waarmee hij zijn ark
opknapt en een eigen bouwbedrijf start. Dat

gaat goed maar na het ziekbed van zijn
moeder heeft hij tijd voor zichzelf nodig
en dat leidt tot een einde van zijn bedrijf.
Hij is inmiddels opgekrabbeld en terug
in zowel de reclame als in de tuinderij.
Hij werkt weer met oud-collega’s in de re-
clame en hij klust met buurman Reinoud
Kooijman “de bomenman”. Er zitten
meer ondernemingsplannen in zijn
hoofd. Hij volgt een opleiding IRATA
(International Rope Access), waarmee
hij op grote hoogte mag werken. Dat kan
hij zowel in de bomen als bij belettering
op grotere hoogten gebruiken. Wat de
toekomst verder brengt, ziet hij wel. Als

het maar verschillend en liefst buiten is.
Wendy werkt als locatiemanager op een kin-
derdagverblijf in de Gaasperplas en werkte
eerder bij pedagogisch centrum “de boerderij”
in Nigtevecht. Hij kent haar via de buren en
een van haar eerste vragen was of hij later kin-
deren wilde. Waarop hij haar vroeg of ze mis-
schien allergisch was voor katten, want dan
kon hun eerste etentje niet eens doorgaan. Zij
heeft Titus inmiddels redelijk geaccepteerd en
ja, hij kan zich best voorstellen dat over een
tijdje zijn kinderen net zo’n leuke jeugd aan de
Nes gaan krijgen als hijzelf.

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

SPAKENBURGSE VISHANDEL
De Spakenburgse Visspecialist staat elke week

op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
bij het Dorpshuis.

Nieuw: pin aanwezig!

KONINGINNEDAG
Op 30 april hebben wij tijdens het waterspektakel 

de BBQ aan op ons terras aan de Vecht!
Plate service "Halve Kreeft" of "Rib Eye" 17,50 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor 
Prosecco en Heineken bier.

Prosecco 17,50 per fles
Heineken Twisters 2,00 per flesje

DUTCH JAZZ
Op zondagmiddag 2 juni komt het kwartet van

Hans Kwakkernaat optreden in de Nederlanden! 
Kijk voor meer informatie op onze website www.nederlanden.nl 

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326, info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

- Ziekenvervoer (o.a voor chemo, bestraling, dialyse)
- Schiphol Vreeland t/m 4 pers. € 45,=

Telefoon: 0294 – 291325 
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De Import-Vreelander
Ze organiseert het Dorpsfeest en de
Kerstmarkt met Sandra Boogert, is voorzitter
van de Vreelandbode, regelt een benefiet voor
SOS kinderdorpen of een verjaardag van de
Vreelandbode en achter de schermen helpt ze
mee met verschillende ontwikkelingen in het
dorp. Toch is het bijzonder lastig om Karin van
Dis te strikken voor een plek op de voorgrond.
Daarom hadden we in de redactie van de
Vreelandbode het snode plan opgevat, om stie-
kum een stuk over haar te schrijven. Natuurlijk
ontdekte ze dat: er ontgaat haar bijzonder wei-
nig. Gevleid door onze actie was ze wel, maar
haar woorden in de mond leggen ging haar te
ver, dan kwam ze nog liever haar eigen verhaal
doen. Kregen we toch onze zin! Dus lopen wij
op de heldere, maar ijskoude 27 maart een
rondje met de hond over de Alambertskade,
waar prachtige ijssculpturen de lente op lange
afstand houden.

Nieuw in Vreeland
Met haar man Michiel voer ze 12 jaar geleden
vanuit Weesp over de Vecht, op zoek naar een
mooi huis waar zij en hun kinderen meer ruim-
te hadden. Vanaf de eerste blik op het huis op
Duinkerken tot aan het besluit het te kopen zit
ongeveer een week. De start was geweldig. De
oude bewoners gaven een welkomstfeest met
alle buren voor het nieuwe gezin Van Dis. Toch
moest ook zij wennen. Martijn, haar oudste
zoon, ging net naar school toen ze hier kwamen
wonen. Al die moeders die elkaar al leken te ken-
nen, hoe kwam je daar tussen? Ze besluit te gaan
helpen bij de peuterspeelzaal, waar dochter Jet
dan net naartoe gaat. Een paar jaar later wordt
Oscar geboren. Inmiddels zijn ze 16, 13 en 11. 

Dorpsraad en Vreelandbode
In 2005 praten Max Schimmelpenninck, Kees
Beelaerts en Reinko Abels over de op handen
zijnde samenvoeging van de gemeente Loenen
met andere gemeenten en betrekken Karin bij
het oprichten van de Dorpsraad om de belan-
gen van Vreeland beter te behartigen. Ze geniet
van het denken vanuit het gemeenschappelijk
belang en van de communicatieve kant van de
werkzaamheden. De politiek interesseert haar
minder. Na het overlijden van de heer
Aalderink klimt Karin in de pen en stuurt het
verzoek rond in het dorp om het krantje in
stand te houden. Dat lukt en de Vreelandbode,
met het oogmerk om bewoners met elkaar te
verbinden, is geboren. Karin wordt door het
clubje mensen dat ze weet op te trommelen als
voorzitter gekozen. Dat verbaasde haar, wat
mij dan weer verbaast. Want vijf jaar lang een
Vreelandbode van 16 pagina’s met grotendeels
dezelfde bezetting als in het begin en een glos-
sy later is dit een hele terechte keuze geweest! 

Van Nijmegen naar Vreeland
Ze is geboren in Nijmegen als jongste kind in
een gezin met 5 kinderen. Als haar vader over-
lijdt is ze 14 en woont ze alleen met haar moe-
der. Goede ingrediënten voor een fikse puber-
tijd en veel stappen. Ze gaat op haar 18e een
jaar naar Parijs als au pair. Bij terugkomst in
Nederland volgt ze een Schoevers opleiding.
Daarna vliegt ze kort als stewardess voor
Martinair, gevolgd door een half jaar opleiding
in Cambridge en gaat aan de slag als interce-
dente bij een uitzendbureau. Ze maakt een
overstap naar Joop van den Ende productions
en werkt daarna bij IDTV. Als ze zwanger is
van Jet besluit ze zich op de zorg voor de kin-
deren te richten. Soms vraagt ze zich af hoe het
zou zijn gegaan als ze niet met werken was ge-
stopt, maar het klopte toen. Nu Oscar ook al
bijna naar het middelbaar onderwijs gaat wil
ze zakelijk weer meer gaan doen. De eerste stap
is al gezet. Ze doet produktiewerk voor de
Hoorspelfabriek van Marlies Cordia. Regelen,

afstemmen, coördineren en zorgen dat
het goed komt, heerlijk. Ze is er ook
klaar voor. Haar oorspronkelijke terug-
houdendheid heeft in de tijd plaatsge-
maakt voor meer zelfverzekerdheid.
Daar hebben de kinderen een grote rol
in: “Ik heb 3 kinderen op de wereld ge-
zet, dan kan ik ook de wereld aan”. Als
ze niet aan het regelen is, leest ze graag.
Op donderdagen kun je haar regelma-
tig in Lokaal Zuid vinden en ze nodigt
graag mensen bij haar thuis uit. Ze
houdt van gezelligheid, gewoon lekker
bij elkaar zijn en leuke dingen doen.
Haar stopzinnetje ‘wat een gedoe’ zegt

genoeg. Ze gaat wekelijks naar de gymzaal
voor het lichamelijke onderhoud en ze kookt
graag. Regelmatig met een paar vriendinnen,
die dan elk iemand meenemen. Maandelijks
spreekt ze met haar zussen af. Vakanties wor-
den met het gezin gehouden. In de zomer in de
zon en kerst vieren ze al jaren op de ski’s.

Censuur
We lopen terug vanaf de vogeluitkijk en halver-
wege raken we de hond kwijt en zien een auto
half in de sloot hangen. De eigenaar van de auto
bleek de handrem er niet op te hebben gezet en
de hond bleek een heerlijke dode gans te heb-
ben gevonden. Van de auto wordt nog snel een
foto voor de Vreelandbode gemaakt, the show
must go on, maar of ik dat van de hond even
niet wil melden. Verder is ze geen controlfreak
hoor... Ik vraag haar wat ze het mooist vindt aan
Vreeland. De onderlinge samenhang vindt ze
toch het meest opzienbarend en daar wil ze zich
voor blijven inzetten. Het is leuk om bezig te
zijn met het verbinden van mensen in een dorp
en samen dingen te ondernemen. Het is goed
om ergens voor te gaan en proberen een stukje
schoonheid te behouden.

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Wijkagent 
Neem contact op met
Linda de Jong als er zich
een ongewone situatie
voordoet. ‘’Als je gevoel
zegt dat er iets niet klopt: meteen bellen. We
komen liever een keer voor niks dan dat er
iets naars gebeurt.’’  Bij urgente en verdachte
situaties het alarmnummer 112 en bij minder
haast het algemene nummer 0900-8844.
Voor Vreelanders die graag een afspraak met
de wijkagenten willen maken:
linda.de.jong@utrecht.politie.nl.
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

De druk op de leraren is de afge-
lopen jaren vanuit de overheid
steeds meer toegenomen. Wij, als
activiteiten commissie van CSV
Ridderhof, vonden het daarom
tijd worden om, naast alle activi-
teiten die we organiseren voor
onze leerlingen, de juffen en
meesters te verrassen en in het
zonnetje te zetten.
Wij hadden daarvoor de 1e dag
van de lente bedacht: donderdag
21 maart! Alle leerlingen stonden
's morgens vroeg op het school-
plein met een bloem (gekocht of zelf gemaakt)
met daaraan een persoonlijk kaartje eraan,
waarin ze de juf/meester "in het zonnetje" zet-
ten. Het was buiten ijskoud, maar de lente

kwam de school in. De juffen en de meesters
waren verrast en vonden het hartverwarmend!
Bedankt allemaal voor deze geslaagde verras-
sing!

Juffen en meesters in het zonnetje

In de ban van mijn eigen portret fiets ik van het
Sluisje naar huis. Ik ben namelijk net -in nog
geen drie uur- vereeuwigd op canvas. Een hele
bijzondere ervaring! In aanloop naar het feest-
jaar 2015 waarin Vreeland 750 jaar bestaat is
Liesbeth Romeijn van plan om in totaal 75
portretten van Vreelanders te gaan schilderen:
“Ik vraag dorpsgenoten die model willen staan
om twee keer drie uur in mijn atelier aanwezig
te zijn. De uitdaging is dat het portret binnen
deze tijd tot stand komt. Na de eerste bijeen-
komst zet ik het portret neer om er een paar
dagen naar te kijken en de verf te laten drogen.
Dan komt de tweede schildersessie.” De por-
tretten zullen in het feestjaar 2015 tentoonge-
steld worden. “Ik zie het al helemaal voor me”,
vertelt de schilderes. “Een muur vol verschil-
lende gezichten. Ik hoop daarmee de diversi-
teit van het dorp te laten zien. Het idee van een
reeks van dit soort kleine schetsportretten was
er al en ik ben er al mee begonnen. De ‘75
Vreelanders’ maakt het project nu concreet . Ik
vind het altijd heel inspirerend om verschillen-
de persoonlijkheden bij mij in het atelier over
de vloer te hebben. Daarna probeer ik die per-
soonlijkheden te vangen in een schilderij.”
Schrik dus niet als Liesbeth u op straat aan-
spreekt met de vraag: “Wilt u model staan in
mijn atelier?” De schilderkunsten van Liesbeth
zijn te bewonderen tijdens de KunstRonde
Vecht & Plassen in het Pinksterweekend (18,
19 en 20 mei) in de Schuur van Vredenhorst. 
www.kunstronde.nl www.liesbethromeijn.nl

S.B.

75 portretten van Vreelanders

Dinsdag 16 april is de
Koningsroute gelanceerd, een
prachtige fiets- en vaarroute
die voert door alle 12 kernen
van de gemeente Stichtse

langs plekken die een relatie hebben met ons
Koningshuis. De teksten worden toegelicht
met uniek beeldmateriaal, veel uit particuliere
collecties en dus niet eerder gepubliceerd.  
In Vreeland leidt de route langs de
Wilhelminaboom bij het voormalige gemeen-
tehuis aan de Raadhuislaan en langs de mo-
numentjes aan het Jubileumlaantje die herin-
neren aan het 50-jarig bestaan van ons
Koninkrijk. Ook voert de route langs de polo-
club, want polo is immers de nationale sport in
Argentinië, het geboorteland van onze nieuwe

koningin Maxima! De route is te vinden op
www.koningsroute.nl en is ook op de smart-
phone te gebruiken, zodat onderweg alle in-
formatie te lezen is. Maar er is ook een print-
versie op de site, zodat men met een papieren
versie op pad kan. Op 29 april zal een app van
de route worden gelanceerd. 
De route is onderdeel van www.zichtopde-
vechtstreek.nl, waar diverse thematische rou-
tes door ons gebied te vinden zijn. 
De Koningsroute is ontwikkeld door drs.
Juliette Jonker-Duynstee van VechtExclusief
met medewerking van onder meer vertegen-
woordigers van de plaatselijke Historische
Kringen, Oranjecomités, het Regionaal
Historisch Centrum (RHC) en het
Cultuurplatform Stichtse Vecht. 

Koningsroute door Stichtse Vecht

Op zaterdag 11 (18.10 uur) en zondag 12 mei
(17.15 uur) is op België 1 een uitzending te
zien van Vlaanderen Vakantieland waarin de
Vecht centraal staat. Presentator Nic
Balthazar vaart met gids Juliette Jonker vanuit
Loosdrecht naar Weesp, waarbij natuurlijk
ook Vreeland in beeld komt! Het programma
volgt een tocht van Utrecht over de Vecht naar
Amsterdam en via het Groene Hart weer te-
rug. Het biedt veel mooie beelden en interes-
sante informatie. Kijken dus! 

Vreeland in beeld


