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Ook deze maand staat de Vreelandbode weer vol met leuke ac-
tiviteiten die in en rondom Vreeland te doen zijn. Er is veel mu-
ziek voor jong en oud, in het Dorpshuis, op CSV Ridderhof en 
in het Concertgebouw. Er is een brugborrel en een bingo-avond, 
een zinvolle lezing en voor de mensen die graag samen actief zijn 
is er weer een klusdag in het dorp. Kortom: veel te doen! Daar-
naast wordt natuurlijk verslag gedaan van de activiteiten van de 
laatste maand, zoals de spannende voetbalderby tegen Loenen, 
de Sterren-schemerwandeling en de succesvolle trommelmid-
dag van Peter Prommel. 
Ook de vaste rubrieken zijn er weer: dit keer ‘Ik vertrek niet!’ 
met de familie Niels en Kiki Molewijk, het rondje van, de ster-
renhemel, Vroeger en Nu en de boekrecensie. Denkt u ook mee 
met het goededoelendiner van Niels Greefhorst? Let u ook op de 
aankondiging van de griepprik-middag, het stuk van de Dorps-
raad en de werkzaamheden aan de Van Leerbrug, dan bent u 
weer helemaal bij!                             

De Redactie
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Het aantal toeristen in Nederland steeg 
deze zomer ten opzichte van vorige jaren, 
zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Ook Vreeland laat 
een stijgende lijn zien wat betreft het aan-
tal overnachtingen. Weer-technisch gezien 
gaat 2016 misschien niet de boeken in als 
een topzomer, op toeristisch gebied floreert 
ons dorp wel.

De officiële cijfers over de zomer 2016 zijn 
nog niet bekend maar volgens directeur Mi-
lou Aarts van het Regionaal Bureau Toerisme 
Gooi en Vecht zijn de signalen wel duidelijk. 
“We horen van alle kanten dat het drukker is 
dan vorig jaar. Ook de verkoop van brochu-
res is gestegen. Als ik afga op de geluiden die 
mij bereiken, lijkt het toerisme in onze streek 
zeker toegenomen.”

Het aanbod van overnachtingen is in Vree-
land ook uitgebreid. Zo zijn er behalve bij 
de bestaande accommodaties als De Neder-
landen en De Willigen Logies meer gasten 
geboekt via particuliere kanalen als Airbnb. 
Yolanda Willig-Erkelens van De Willigen legt 
uit: “Wij hebben behalve de groepsaccommo-
daties en onze B&B-kamers nu ook apparte-
menten in de verhuur. Ondanks het matige 
weer zaten we vrijwel constant vol deze zo-

mer. De gasten komen van heinde en verre, 
uit bijvoorbeeld Israël, Spanje en Indonesië.’”

DE NEDERLANDEN
Ook Caroline Berends van De Nederlanden 
zegt meer gasten te hebben ontvangen in het 
hotel in de zomermaanden. “De Vechtstreek 
wordt breder gepromoot als Groot Amster-
dam. Wij merken dat vooral de last minute-
overnachtingen zijn toegenomen. Mensen 
beslissen steeds meer op het laatste moment 
hoe zij hun vrije tijd besteden. Je ziet dat er 
weer wat meer financiële ruimte is na de cri-
sis.’”
Naast deze vaste adressen kreeg Vreeland er 
onlangs Bed & Breakfast ‘Jan’ op de Voor-
straat bij. Zo worden er steeds vaker over-
nachtingen aangeboden via particuliere web-
sites als Airbnb. Een van deze aanbieders is 
Cor van den Akker. Na zijn (vroeg-)pensio-
nering vindt hij het leuk om met mensen be-
zig zijn en verhuurt hij samen met zijn vrouw 
Lia een ark aan De Nes. Niets is hem te gek: 
ontbijt krijgen de gasten, diner mag ook en 
graag helpt hij zijn gasten op weg met allerlei 
informatie. “Onze ark biedt slaapplaatsen aan 
zes personen. Deze zomer was zonder meer 
de beste ooit. Al bij de reservering probeer ik 
een beeld te krijgen van de gasten zodat ik ze 
het zoveel mogelijk naar de zin kan maken. 
Ik vind dat leuk om te doen en zo blijf ik ook 
met beide benen in de maatschappij staan.” 
Cor biedt zijn diensten onder andere aan via 
Airbnb. Deze vorm van overnachten neemt in 
Nederland de laatste jaren een vlucht en zorgt 
voor hoge omzetten. Toch is er ook kritiek 
ontstaan op Airbnb omdat er minder regels 
gelden dan in de reguliere horeca (oneerlijke 
concurrentie) en passanten in woonbuurten 
voor overlast kunnen zorgen.        

 Lees verder op pagina 3

Aantal overnachtingen neemt toe

Meer toeristen naar Vreeland

Afgelopen woensdag vond een informatie 
avond plaats over werkzaamheden aan de 
Van Leerbrug. Deze zijn volgens de gemeen-
te nodig om de bedienings- en verkeersvei-
ligheid te waarborgen en de levensduur te 
verlengen. Zowel aan de brug in Vreeland als 
die in Loenen zal gewerkt worden. De werk-
zaamheden in Vreeland starten op woensdag 
19 oktober en duren tot 1 december 2016. 

Na 1 december zullen er voor beide bruggen 
nog werkzaamheden vanaf het water worden 

uitgevoerd. Dit levert geen verkeershinder 
op. Begin januari zullen de werkzaamheden 
weer opgepakt worden.

Omleiding en bereikbaarheid
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen 
voeren worden de bruggen gedurende de 
werkzaamheden afgesloten voor  autover-
keer, fietsers en voetgangers. Deze worden 
omgeleid over de verderop gelegen Vecht-
brug. Zodra het kan worden de bruggen weer 
opengesteld voor fietsers en voetgangers. 

Werkzaamheden aan de Van Leerbrug
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak

Agenda september
5-16 okt. Kinderboekenweek
17-21 okt.  Herfstvakantie CSV Ridderhof 
20 okt. Bijbeltafel, De Til, 20.00 uur
29 okt.  Brugborrel 17.00 uur
30 okt.  Peter en de Wolf kinderconcert 
 CSV Ridderhof, 14.30 uur
13 okt. Concert Long long walk, 
 14.30 uur, Landzicht
3 nov. Dorpsraadvergadering, 
 Dorpshuis, 20.00 uur
5 nov. Wilgen knotten 
 Spoorlaan, 10.00 uur
10 nov. Griepvaccinatie bij dr. Klever 
 16.00-18.00 uur
12 nov.  Bruisende Bingo, Lokaal Zuid
 19.30 uur
17 nov. STERRENlezing ‘Wat bezielt ze?’,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
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Iseyas uit Vreeland, zoekt (vrijwilligers)werk 
in Vreeland of directe omgeving, b.v tuin-
werk, schoonmaakwerk, afwassen of bezor-
gen. Informatie en/of overleg
Marianne Chamalaun 0294232471
m.chamalaun@kpnplanet.nl

Vechtzooitje

Dec • STERREN expositie 
rondom Kerstmarkt
Oproep: Zit je zelf vol inspiratie om (weer) te 
exposeren? Geef je op voor 15 november! Zie 
info in deze Vreelandbode. Meer info over 
wie-wat-waar? www.sterrenvanvreeland.nl
Meedoen met een eigen idee of evenement? 
Je kunt je kunstzinnige, creatieve of culturele 
initiatief ook mailen naar: info@sterrenvan-
vreeland.nl.  

STERREN Expo



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Eind augustus start opnieuw 

YIN YOGA  
Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.

Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl

Op zondag 18 september werd de jaarlijkse 
vriendschappelijke voetbalderby Vreeland 
– Loenen aan de Vecht weer gespeeld. De 
voetbalklassieker die garant staat voor strijd 
en spektakel, werd dit jaar voor de 20e keer 
gespeeld! 
Het was een spannende wedstrijd waarin fa-
natiek gestreden werd maar waarin het team 
van Loenen twee keer 45 minuten sterker 
bleek dan het team van Vreeland. In de eer-
ste helft scoorde kersverse Vreelander Helge 
Slikker het eerste doelpunt voor Vreeland! 
Loenen kreeg veel kans bij het Vreelandse 
doel maar keeper Dirk Jan van der Hoeden 
maakte het de Loenenaren niet makkelijk 
en wist meerdere ballen er geweldig uit te 

houden. Na 4 doelpunten tegen, een aantal 
blessures en meerdere vriendschappelijke 
schouderkloppen, verloor Vreeland helaas 
met 1-4.
Het was een bloedstollend spannende wed-
strijd en de supporters bleven tot het einde 
toe de jongens flink aanmoedigen. 
Alhoewel Loenen dit jaar duidelijk sterker 
was dan Vreeland, gaat de speelsterkte re-
delijk gelijk op. Sinds 1996 heeft Vreeland 
11 keer gewonnen, Loenen 9 keer en is er in 
2010 niet gespeeld. Tijdens de derde helft, 
die plaatsvond in Paolo’s, werd de wedstrijd 
goed nabesproken en is er mondeling al weer 
een toezegging gedaan voor de 21e derby 
Vreeland – Loenen!                                     W.T.

20e voetbalderby Vreeland – Loenen

Het Dorpsplan Vreeland dateert alweer van 
2010. Hoog tijd, zou je zeggen, voor een up-
date. Daarover gaat de thema-avond die de 
Dorpsraad op donderdag 3 november 20.00 
uur in het Dorpshuis organiseert. Download 
het Dorpsplan van onze website www.dorps-
raadvreeland.nl/documenten en lees het eens 
kritisch door. Dan kunnen we daar 3 novem-
ber een vruchtbare discussie over 
hebben. 
De Dorpsraad heeft ook het leef-
baarheidsbudget 2017 bij de ge-
meente aangevraagd. Wat we 
daarvan gaan doen? Drie dingen. 
Als eerste: op Duinkerken staan 
naast de brug, bij het bankje en het water-
tappunt, lelijke plastic paaltjes. De bedoeling 
daarvan is te verhinderen dat automobilisten 
op het gras gaan parkeren. Wij denken dat 
je dat ook kunt voorkomen door het aanleg-
gen van een hogere stoeprand – net zoals te-
genover De Nederlanden - zodat een van de 
meest karakteristieke ‘plaatjes’ van Vreeland 

niet langer ontsierd wordt.
We willen ook op de Raadhuislaan wild par-
keren tegengaan: dat levert, zeker met het 
vrachtverkeer, vaak ongewenste situaties op. 
Daarom willen we zwerfkeien tussen de bo-
men laten leggen die het parkeren ontmoe-
digen. En ten slotte willen we de kerstverlich-
ting – zowel die in de boom als de feestelijke 

straatverlichting – vervangen 
door een duurzamere LED ver-
lichting. Zodat we voortaan bij 
de Kerstmarkt zowel een sfeer-
volle als een duurzame verlich-
ting hebben.
In de vorige Vreelandbode no-

digden we iedereen al uit om in het kader van 
de op handen zijnde schouw verbeterpunten 
aan te dragen. De schouw is nog niet geweest, 
dus dat kan nog steeds. Doen hoor!
Ook doen: op 5 november Karel Sneyers 
helpen met het knotten van de wilgen op de 
Spoorlaan. Die zien er echt niet uit! (zie ook 
elders in deze Vreelandbode).

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Dorpsplan en leefbaarheidsbudget 2017               

Meer toeristen naar Vreeland
Vervolg van pagina 1

LEGIONELLA
Cor ziet dat niet als een obstakel: “Bij ons 
wordt nooit overlast veroorzaakt. De men-
sen doen echt nooit heel gek. Laatst vroeg 
iemand wel waar hij een schaap kon kopen 
om te slachten. Toen heb ik hem toch maar 
wat adressen gegeven van halal-slagers in 
Amsterdam, dat leek mij beter”, aldus de 
Vreelander.  
Caroline Berends zegt geen last te hebben 
van de toegenomen Airbnb-overnachtingen. 
“Ik vind wel dat er een betere regelgeving 

zou moeten komen. Als je bijvoorbeeld kijkt 
naar legionella, wij moeten wekelijks metin-
gen doen en krijgen controles. Airbnb heeft 
dat allemaal niet en zo zou ik nog wat zaken 
kunnen opnoemen.” Dit wordt beaamd door 
Yolanda Willig: “Airbnb is prima, het is ge-
woon anders. Ik heb er verder geen last van. 
Maar er gelden voor hen wel andere regels en 
daar ben ik niet zo blij mee.” Toch lijken alle 
betrokkenen elkaar het beste te gunnen in de 
regio. Yolanda: “Het is gewoon leuk dat er 
meer mensen het gebied binnen komen. En 
ook Airbnb-gasten kunnen natuurlijk lekker 
bij ons op de kaasboerderij komen.”    M.v.S.



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Het avontuur begon op 2 maart 2004 en afge-
lopen maand, op 30 september, kwam er een 
eind aan. De kometenjager Rosetta, een ruim-
tevaartuig van de Europese ruimtevaart orga-
nisatie ESA, stortte gecontroleerd neer op de 
komeet Tsjoerjoemov-Gerasimenko, bekend 
onder de naam P67, door astronomen ook wel 
liefkozend Tsjoerie genoemd. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis is een ruimtevaartuig 
miljoenen kilometers met een komeet meege-
vlogen langs zijn elliptische baan om de zon. 
Het was zelfs mogelijk om een komeetlander-
tje Philae - op het oppervlak van de komeet te 
laten landen. Weliswaar stuiterde die van de 
landingsplaats af, waardoor de zonnecellen 
te weinig licht ontvingen om de batterijen te 
blijven voeden, maar de hoeveelheid informa-
tie die de missie heeft opgeleverd is gigantisch. 
Op Tsjoerie blijkt veel zuurstof voor te komen, 
ook complexe en organische moleculen wer-
den ontdekt. Zelfs een aminozuur glycine een 
van de bouwstenen waaruit onze cellen zijn 
opgebouwd, is nagewezen. Dat voedt het idee, 
dat de ingrediënten van het leven uit het heelal 
komen, via kometen die in de eerste honder-

den miljoenen jaren van het ontstaan van ons 
zonnestelsel insloegen op vormende planeten. 
Vreemd genoeg is de samenstelling van het wa-
terijs op Tsjoerie anders als dat op de Aarde; er 
is zo’n drie keer meer deuterium (zwaar) water 
gevonden dan op Aarde. De komeet blijkt ook 
minder magnetisch dan gedacht. We hoeven 
ons nu in Vreeland geen zorgen te maken om 
kometen die inslaan op de Aarde. Gelukkig 
maar. Zo’n 3,5 miljard geleden heeft ons zon-
nestelsel een fase ondergaan die in de literatuur 
bekend staat als de periode van heavy bombard-
ment en waarbij veel van het kleinere en grotere 
gruis, inclusief kometen, is opgeslokt door de 
planeten.  Anno 2016 komt iedere paar jaar een 
komeet wat dichter in de buurt van de Aarde, 
soms is die zelfs met het blote oog te zien, maar 
een gevaar vormen ze niet. Dat neemt niet weg 
dat we in botsing kunnen komen met kometair 
materiaal; de stofdeeltjes die achterblijven in de 
baan om de zon en die dan in onze atmosfeer 
binnendringen en zichtbaar worden als val-
lende sterren.  Kijk daarom eens op 21 oktober 
naar boven. Zie je een vallende ster (die lijkt uit 
het sterrenbeeld Orion op te komen duiken), 
dan zie je stukjes komeet die honderden kilo-
meters boven Vreeland oplichten.                H.L.

Hemel boven Vreeland

Kinderconcert door MV De Vecht
Op zondagmiddag 30 oktober om 14.30 uur 
wordt op de basisschool CSV Ridderhof 
(Niftarlakelaan 7) het muzikaal theater Peter 
en de Wolf uitgevoerd door Muziekvereniging 
De Vecht onder leiding van Erik Kluin. Peter 
en de Wolf is een educatief en interactief mu-
zikaal theater met een voorleesfunctie. Lisa 
Wade, die u kent van het televisieprogramma 
Klokhuis, is onze voorlezer. De personages 
in het verhaal worden door muziekinstru-
menten vertolkt. Eén van de hoofdrollen is 
de vogel die door het muziekinstrument de 

fluit wordt vertolkt. Ingrid Geerlings, 1ste 
fluitist van het Radio Filharmonisch Orkest, 
gaat deze rol vervullen. Het muziekverhaal is 
in 1936 gecomponeerd door Sergei Prokofjev 
met als doel kinderen iets over klassieke mu-
ziek bij te brengen. Het wordt dus een heer-
lijke voorstelling waar de kinderen, maar ook 
ouders en opa’s en oma’s, van zullen genie-
ten. Komt u ook? Prijs: € 5,- voor kinderen 
(t/m 12 jaar) en € 7,50 voor iedereen vanaf 13 
jaar en ouder. Reserveer snel via: 
reserveren@muziekverenigingdevecht.nl.

Met het toekennen van de vergunning om 
het aantal vrachtwagens van Greif naar 96 
per dag toe te laten nemen is de problema-
tiek van doorstroming en veiligheid in het 
dorp zeer actueel. Er zijn diverse oplossingen 
onderzocht die eigenlijk geen van allen ide-
aal bleken. De ‘stoplichtvariant’ werd door 
de meeste gemeenteraadsleden als beste optie 
gezien en de voorbereidingen hiertoe worden 
inmiddels getroffen. Vrachtwagens zullen al-
leen bij groen licht -zowel aan de kant van 
Greif als aan de Raadhuislaankant- mogen 
rijden, zodat zij elkaar in de smalle straten in 
het dorp niet hoeven te passeren. 
Veel inwoners zien deze variant echter niet 
zitten. “Het biedt geen oplossing voor de ver-
keersveiligheid. Immers dezelfde (en straks 
veel grotere) hoeveelheid vrachtwagens moe-
ten over dezelfde daartoe ongeschikte wegen 
zonder afgeschermd voet- en fietspad. En 
door dezelfde historische kleine dorpskern. 
Het achteruit rijden en keren blijft onver-
minderd een gevaarlijk probleem en zal toe-
nemen (dode hoek problematiek) omdat de 
bochten in de oude dorpskern te smal zijn en 
ander verkeer uit andere straten en uitritten 
dit zullen blijven doorkruisen waardoor op-
stoppingen niet worden voorkomen en dus 
achteruit rijden en keren noodzakelijk blijft. 

Dit blijft een levensgevaarlijke situatie, in het 
bijzonder voor kinderen die dagelijks meer-
dere keren over de Raadhuislaan van en naar 
school fietsen en lopen” aldus de brief die 
een aantal Vreelanders heeft opgesteld aan 
het College, de gemeenteraad en de bestuur-
ders van Greif en waarvan zij hopen dat vele 
Vreelanders deze zullen ondertekenen. 
Daarnaast vrezen zij dat er lange vrachtwa-
gen-files zullen ontstaan die de veiligheid op 
het kruispunt met de N201 in gevaar brengen. 
Ook vinden zij het aanbrengen van een stop-
lichtinstallatie een aantasting van de pittores-
ke groene entree naar Vreeland, die door hen 
op bijgevoegde bewerkte foto gevisualiseerd 
is. Wanneer de stoplichten daadwerkelijk ge-
realiseerd worden, is nog niet bekend. 
Meer informatie over de bezwaarbrief bij 
Eshe Reijnders, eshe.reijnders@gmail.com. 

Bezwaren tegen ‘stoplichtmodel’
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Soms wil je er eens uit. Al die platte weilan-
den met hier en daar een koe en bomen: zo’n 
moment had ik een tijd geleden en wat blijkt: 
vlakbij kan je plekken vinden, die geheel an-
ders zijn dan je standaard polder. 
Loop hiervoor richting Loenen en sla links 
naar de Alambertskade. Hier neem je afscheid 
van de auto’s: het is stiller, je hoort knarsen 
van schelpen onder je schoenen en links en 
rechts is water.  Halverwege is een vogelhut, 
met een mooi 360 graden zicht over de plas-
sen en aan de afbeeldingen in de hut te zien, 
komen hier enorm veel verschillende vogels. 
Loop verder en de kade eindigt op de 
Horndijk. Geen zorgen, we gaan niet links 
terug naar Vreeland, we lopen rechtdoor. 
Het begin van deze Kromme Rade is wat ver-
scholen tussen huizen. Nu heb je alleen nog 
gras onder je voeten en na een paar honderd 
meter zijn ook de plassen verdwenen en sluit 
Moeder Natuur zich steeds meer om je heen. 
Wees niet verbaasd als je hier een uur zit, zon-
der dat je een ander mens tegenkomt. Ideaal 
voor trage gesprekken, tekenen of gewoon 
overpeinzen. 
Loop je door, dan komen er na verloop van 
tijd langzaam weer huizen in zicht aan een 
landweggetje. Aan het einde sla je linksaf en 

loop je langs de 
Intratuin. Steek 
de N201 over naar 
Kortenhoef, draai links met de weg mee en 
loop dan de weilanden in over het Oppad.
Dat voelt misschien raar, omdat je toch het 
gevoel hebt dat je je op iemands terrein be-
geeft. Niet erg vinden, de eigenaren stellen 
met plezier hun gebied open voor wande-
laars. (Kunnen we hiervan ook meer krijgen 
in Vreeland?) 
Loop alsmaar rechtdoor. Als de N201 een 
tijd uit je zicht is verdwenen, dan kan je een 
mooie demo krijgen van “trilveen” – spring 
een paar keer en je ziet duidelijk dat de bodem 
niet zo vast is, maar meer een zacht verend 
groen eiland. 
Terug naar het pad: blijf een flink stuk 
rechtdoor lopen – de weg maakt een paar 
bochten en je loopt door moerasbos. Tot 
je aan het einde hiervan aanloopt tegen de 
Kortenhoefsedijk en je weer in de bewoonde 
wereld bent. 
Sla linksaf richting N201, steek de weg over 
en loop terug naar Vreeland via het fietspad 
langs de Wijde Blik. De hele route is ongeveer 
15 kilometer. Maar dan ben je er wel even he-
lemaal uit geweest. 

DE NEDERLANDEN OP LOCATIE

Heb je een bijzondere gelegenheid en wil je
de smaken voor een culinaire lunch

of een gastronomisch diner van de Nederlanden 
uit je eigen keuken?

Bel Caroline voor de mogelijkheden.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Het favoriete rondje van....

Ewout Wolff

Elke keer blijkt weer dat er veel talent is in 
ons kleine stadje. Zo ook op het gebied van 
taarten bakken. De komende maanden zul-
len onze taartenbakkers laten zien wat ze 
kunnen. En, nog beter, we mogen een recept 
onthullen! Deze maand is de beurt aan Elisa 
Berends, die druk bezig is taarten te ontwer-
pen, en zelfs op bestelling een fraaie taart voor 
u kan maken! 
Als u ook met uw taart en recept in de 
Vreelandbode wilt, kunt u dat laten weten 
aan onze redactie via info@vreelandbode.nl. 

Chocolade taart
Ingrediënten voor 8-10 personen: 
125 gr ongezouten boter  
170 gr fijne kristalsuiker
3 eieren
1 eetlepel honing
1 theelepel vanille extract     
185 gr bloem
1/2 theelepel bakpoeder
1/4 theelepel zout
3 eetlepels cacaopoeder
125 ml melk

Glazuur:
125 gr poeder-
suiker
1/2 eetlepel caca-
opoeder
20 gr zachte on-
gezouten boter

Stap:
Verwarm de 
oven voor op 180 
graden. Vet een 
springvorm van 20 cm in en bekleedt deze 
met bakpapier. Klop de boter, suiker, eieren 
tot een glad mengsel. Roer de honing en de 
vanille er door. Zeef de bloem, bakpoeder, 
zout en cacao erbij en meng dit met melk. 
Verdeel het mengsel in de bakvorm en bak 
deze 45-55 minuten af. Laat de taart 10 mi-
nuten rusten en haal deze uit de vorm. Laat 
de taart afkoelen.
Meng voor het glazuur de boter, cacaopoeder 
en poedersuiker en een beetje heet water.
Roer het mengsel glad en verdeel het over de 
taart.

Heel Vreeland Bakt!



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

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl
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 Nieuw in Vreeland 
 B&B “ Jan”
 Exclusieve overnachting in 
 het hartje van Vreeland?
 twee 2-persoonkamers 
 met eigen badkamer.
 Monique Bruins 06 - 4831 9590

 Check onze facebook pagina!

  

Weet je nog? Karel Sneyers pakt samen met 
dorpsgenoten achterstallig onderhoud aan 
ons mooie dorp aan. Hij heeft er zelfs een 
website voor: aanzichtvanvreeland.nl. 
Op zaterdag 5 november is het weer zover. 
Dan gaan we met zoveel mogelijk mensen de 
wilgen langs de Spoorlaan knotten. Want die 
beginnen aardig uit hun krachten te groeien. 
Neem dus kapmessen, takkenzaagjes en tak-
kenscharen mee, en sluit je aan! Heb je die 
niet in je schuurtje? Geen nood: Karel Sneyers 
heeft ook nog wel de nodige gereedschappen 
bij zich. Hij staat ook klaar met een trekker 
en aanhanger om het snoeihout af te voeren. 
We verzamelen om 10.00 uur bij de kruising 

Spoorlaan/Singel. Reinko Abels zorgt voor 
koffie en voor een borrel na afloop. En… met 
hoe meer we zijn, hoe eerder we aan de borrel 
kunnen! Dus: zien we jou ook?

5 november: handen uit de mouwen!

Peter Prommel verrast op eerste ‘Sterren-
zondagmiddag’ in het Dorpshuis.
Op een mooie zondagmiddag op 11 septem-
ber neemt Peter Prommel, slagwerker van 
het Nederlands Blazers Ensemble, al trom-
melend zijn piepjonge en wat oudere publiek 
mee in een wervelende ontdekkingstocht 
die om ritme en verhalen met een kwinkslag 
draait. 
“Trommelen begon in Vreeland”, stelt Pe-
ter, terwijl zijn batons het ritme slaan dat de 
Vreelandse Maurice by Cor - ja zo heette hij 
echt - zo’n 750 jaar geleden voor het eerst 
sloeg. En dit Stichtse getrommel bleek later 
inspiratie voor de Franse Maurice Becourt, 
trommelaar in het leger van Napoleon, die 
het weer net iets anders deed. Trommelen is 
trouwens het teken dat de oorlog voorbij is 
vertelt Peter: “Dan is er dus vrede, daarom: 
Vree-land!”
De tocht gaat via Engeland, en nadat Peter 
zich even op het podium verkleedt, via Schot-
land in een quilt, naar de V.S. En gezien de 
datum, wordt eerst stil gestaan in New York, 
bij 9/11. Dan horen we de Yankees Doodle, 
gespeeld door de uit Nederland emigreerde 
Jan en Kees…!  
Met zijn kleine trommel brengt Peter daarna 
iedereen naar Zwitserland, ja hoor per trein! 
En wie nu goed luistert herkent het moment 
van instappen, van vertrek, en terwijl de trein 
voortraast, zelfs de wissels. De kinderen in de 
zaal kennen nog een land: Spanje! Met een 
Spaanse hoed en masker op verandert Peter 
in Zorro en zet hij, de kleine trommel recht 
voor zich zettend, een koket tikkende slag 
in, al snel te herkennen als het opzwepende 

dansritme van de 
Bolero van compo-
nist Ravel. De zaal 
in extase: hier toont 
de slagwerker zich 
de meester die hij 
natuurlijk is! 
“Waarom we trommelen?” vraagt Peter dan. 
“Waar lijkt het geluid op? Op ons hart... 
Luister maar.” De kinderen doen helemaal 
mee – op de ritmes van vrolijke muziek – 
duim omhoog – en op verdrietige muziek die 
Peter hun laat horen – duim naar beneden. 
“Ritme lijkt op paarden, op fabrieken die va-
ten maken... Je hoort het op de radio of de 
klokkentoren...” 
Dieren zijn ook inspiratie. Als Peter wat mu-
ziekinstrumenten uitprobeert, een pluizige 
grote baton, een zogenaamde superbowl, 
over een tafel laat bewegen en een duet laat 
aangaan met een oehoe, zegt hij: “Dit geluid 
hebben we zo nodig in ons orkest. Als je een 
geluid nog nooit gehoord hebt, kun je het 
ook niet herkennen.”
Het orkest van kinderen maakt zich klaar 
voor het afsluitende fietsbellenconcert! Na 
een prachtige voorstelling van hele harde en 
hele zachte fietsbellen, trommels en oehoe’s, 
eindigt de middag, in een Kinderfanfare 
rondom het Vreelandse Dorpshuis... met Pe-
ter voorop in jacquet!
Wat een heerlijke middag gaf Peter Prommel 
- bijgestaan door dochter Katinka - zijn pu-
bliek! Nu het stil is hopen wij dat hij nóg een 
keertje komt trommelen…Luister maar goed 
of je hem al hoort! 

A.W. Foto’s: Fien Kegge

Een trommel uit Vreeland 
gaat de hele wereld over!  

BMW 116i              bj 2007        98000km                € 10900
BMW 116i               bj 2016               81 km              € 27.250
BMW 320i                bj 2008       202000 km             € 10250
Citroen C3               bj 2013         32000 km               € 10900
Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               € 4650
Mini One                   bj 2012        114000 km             € 10950
Mini One                  bj 2007         160000 km             € 7450
Mini Cooper            bj 2008         61842 km                 € 9950
Opel Corsa 1.4         bj 2010         62000 km               € 8250
Renault Clio 1.2      bj 2012           32397 km               € 9250
VW golf Cabrio         bj 2012         123000 km             € 14750
BMW 325 i touring AUT. bj 2005       145000 km              € 12250
Citroen C3 AUT.                  bj 2005       139536 km             € 4750
Opel Meriva 1.8 AUT.       bj 2008          67000 km               € 8950
Smart Fortwo AUT.            bj 2008        152900 km              € 3650
Volvo V50 AUT.                  bj 2004        214000 km               € 6750
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

Lunch - Borrel - Diner
Catering

Private dining
Locatie verhuur

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Check onze facebook
& instagram!

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

De Vreelandbode

Dat moet Giuseppe Verdi gedacht hebben 
toen hij zich aan zijn vermaarde Requiem 
zette. En hij schrééf een opera. Een stuk waar-
in de dramatische kanten van onze onzekere 
gang naar het hiernamaals ruimschoots aan 
bod komen. Met brede streken, schallend 
koper, rake klappen van de pauk en veel dy-
namiek schildert Verdi de Dag des Oordeels. 
Maar even trefzeker en precieus tekent hij 
de nietigheid van de mens in intieme, haast 
fluisterende, momenten.
Eigenlijk is een Requiem een mis voor de do-
den. Maar waarom zou je zolang wachten om 
je te laten meeslepen door deze geweldige mu-

ziek? Vreelanders 
hebben zelfs een 
streepje voor: via 
Connie Lohuis en 
Gerdjan Rapati 
kunnen zij eerste-
rangs plaatsen met 
korting bestellen 
in de mooiste con-
certzaal van de we-
reld: het Concertgebouw. Voor maar € 32,50 
kun je erbij zijn, op 18 november. 
Bestel je voordeelkaarten met een mailtje 
naar gerdjan@strakblauw.nl.

Op zondagmiddag 30 oktober geeft het mu-
zikale gezelschap Long long walk om 14.30 
uur een concert op boerderij Landzicht aan 
de Nigtevechtseweg 37. Goed nieuws, want 
iedereen die bij hun concert was, dat de aftrap 
vormde voor de culturele Sterrenmaand vorig 
jaar, weet nog dat dat een hele bijzondere mid-
dag was die barstte van het muzikaal talent en 
gevoelige, soms grappige en mooie liedjes. 
 “Wij spelen voor ons plezier en hebben een 
lange muzikale tocht  achter de rug, vandaar  
Long long walk als naam voor ons gezel-
schap” aldus Mario Verweijen. “Long long 
walk is een muziekgroep met Vreelandse 
roots: Peter Dellensen (fluit, saxofoon en 
concertina) en Trilby Fairfax (cello, gitaar, pi-
ano en accordeon) hebben jarenlang op hun 
boot ‘Voorwaarts’ in de Nes gewoond, Mario 
Verweijen (gitaar, piano en banjo) woont al 
vele jaren met veel plezier aan het Sluisje. Erik 
Bartling speelt klarinet en concertina. En alle 
vier zingen we er ook nog bij: soms vierstem-
mig, soms solo.”
Het bijzondere van Long long walk is dat de 

leden ieder hun eigen muzikale herkomst heb-
ben: Trilby komt uit de Engelse Folk traditie, 
Erik komt uit de jazz-hoek, Peter is geworteld 
in de Nederlandse volksmuziek en Mario is 
puur Rock en Blues. De nummers die zij spelen 
krijgen allemaal een make-over waarbij recht 
wordt gedaan aan ieders muzikale herkomst. 
Long long walk speelt een breed en gevarieerd 
repertoire dat een flink deel van de Europese 
muziektraditie bestrijkt. Schotse ballades, 
Franse chansons, Klezmer, maar ook zee-
mansliederen en Nederlandstalige poëzie 
staan op het programma.
Het maximaal aantal bezoekers is 50 en er 
wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Zondagmiddagconcert Long long walk

In het laatste schijnsel van de zon verzamelde 
vorige week een groep wandelaars zich voor 
het Dorpshuis voor de schemerwandeling. 
Onze dorpsbewoner en  enthousiaste  I.V.N. 
gids Jacob Hansma leidde ons langs het 
braakliggende CSV terrein om te vertellen dat 
dit een geliefd plekje voor vogels is om rust en 
voeding te vinden tijdens hun trektocht. Bij 
het Tolhuis aan het Spoorlaantje detecteerden 
we in de schemer langsscherende vleermui-
zen. Wij wandelden verder door het parkje 
langs de Provinciale weg en hebben stil ge-
staan bij het vervagende daglicht en het begin 
van de nacht door het verschijnen van de hel-
derste sterren direct boven onze hoofden. Wij 
stonden stil op de Van Leerbrug terwijl Jacob 

ons vertelde over 
het stinkende, vieze, 
open riool dat de 
Vecht was in zijn 
kinderjaren in de 
jaren zestig van de 
vorige eeuw en hoe 
fijn het is dat door 
alle inzet een schone Vecht is ontstaan waarin 
kinderen nu kunnen spelen en zwemmen!  
Bij echt invallende duisternis leidde Jacob ons 
verder door het donkerste gedeelte van het 
Jubileumlaantje. Nu werd appèl gedaan op al 
onze zintuigen, zoals oren, neus en ogen, om 
alle geuren (ook van honden) en omgevings-
geluiden waar te nemen. Met elkaar komen 
we tot de conclusie dat het hier in onze omge-
ving heerlijk van de natuur genieten is, maar 
nooit echt ‘doodstil’ zal zijn.

Te snel kwam er al weer een einde aan de Ster-
ren wandeling, want we genoten volop. Kijk  
voor leuke activiteiten, zeker ook voor kinde-
ren, georganiseerd door I.V.N op de website 
www.ivn/afdeling/gooi-en-omstreken. 
Zeer de moeite waard!

STERREN van Vreeland 
de schemerwandeling

De dood verdient een opera
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Wat een maand!
Nog maar net begonnen met het nieuwe 
schooljaar en jullie hebben al weer zo veel 
meegemaakt, gedaan, gezien en geleerd! 
Zo begon de maand september met een echte 
hittegolf en hebben jullie zitten zweten in de 
klas. Gelukkig zijn de meesters en juffen ook 
wel in voor een lolletje en is de school een mid-
dag omgetoverd tot een waterballet-school! 
De groepen 1 tot en met 6 zijn op schoolreisje 
geweest. De kleuters naar Sprookjeswonder-
land in Enkhuizen en de groepen 3 tot en met 
6 naar Schateiland in Zeumeren.
En natuurlijk is er op school ook al veel ge-
werkt. Er zijn toetsen gemaakt, nieuwe woor-
den en sommen geleerd, er is geknutseld en er 
is geleerd over vogels. 
In deze Vreelandbode zien jullie veel mooie 
knutsel-werkjes van kinderen uit de groepen 
3, 4 en 5.

Waterballet
Dinsdag 13 september was op CSV Ridderhof 
waterballet. Groep 8 was van tevoren alles aan 
het klaar zetten. Groep 1 en 2 waren om 1 uur 
en toen gingen wij lezen en taal. 
We merkten al snel dat het water op was.
Dus moesten leraren een bad vullen. Dat de-
den juf Mirjam en juf Monique. Sommige 
leraren werden zelfs nat, voor kinderen is dat 
wel grappig maar niet voor de leraren. Bekers, 
waterpistolen, en een plantenspuit. Ze hadden 
colaflessen als water vullingen en bekers. Het 
was één grote drukte van kinderen. Er was 
ook een watervrije zone. Maar daar was het 
niet echt droog. Het was achter op het plein 
bij het voetbalveldje. Waar de watervrije zone 
was achter het voetbalveldje en de andere 
watervrije zone was achter de parkeer plaat-
sen en de derde was tegen de school aan.  Het 
einde was om 3 uur we hadden het een uur 
gedaan. Dat was het waterballet en voor ons 
kan het vaker gebeuren.  Door Orry en Emma

Schoolreisje
Ook dit jaar was een schoolreisje. We gingen 
naar Schateiland in Zeumeren. Het school-
reisje was heel erg leuk! Er was een doolhof en 
dat doolhof was heel erg makkelijk. En er was 
een glijbaan. De glijbaan was heel erg leuk, het 
ging naar links en naar rechts en toen recht 
naar beneden! Maar er waren niet alleen een 
doolhof en een glijbaan, er waren ook tram-

polines! Het jammere was aan de trampolines 
dat ze de hele tijd vol zaten.
We gingen ook goud zoeken. 

Aan het eind hadden we een waterballonenge-
vecht, er lag al een hele waterplas!
Rara was dit een leuk schoolreisje of niet?

Door Lola

Tekening Esmee

Kinderorkest van fietsbellen
Wist jij dat je een orkest kan maken van 
fietsbellen? En van gongen, fluitjes en trom-
mels? Kinderen uit Vreeland leerden het 
11 september van Peter Prommel, op zijn 
trommel-workshop in het Dorpshuis. Peter 
kan heeeel goed en snel trommelen. En in de 
maat blijven. Hij leert ons om ook in de maat 
te blijven. Met metronomen. Huh? Oh, een 
metronoom dat is een driehoekig kastje met 1 
wijzer. Kijk maar op de foto van het Kinderor-
kest die Fien Kegge maakte: de metronomen 
staan vooraan op het podium. De wijzer kan 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De Vreelandbode

De Kind



pjes”. Dat ieder kind verschillende dingen ziet 
in bijvoorbeeld een cirkel of een driehoek, is 
duidelijk te zien in deze tekeningen!        Kalle

Tekening Kalle

Tekening Jet

In groep 4 zijn de kinderen aan de slag gegaan 
met een eigen schilderij nadat zij uitleg had-
den gekregen van een echte kunstenaar over 
schilderen en tekenen.       zie tekening onderop

Groep 3 heeft met ecoline en wasco gewerkt, 
kijk eens wat een mooie zelfportretten dat zijn 
geworden! Knap hoor!                        Joeke

Tekening Joeke

Tekening Krijn

tikken. Als ie eenmaal begint stopt ie nooit 
meer. ‘Tik Tak’ doet ie. ‘Is dat gelijk?’ vraagt 
Peter. Handen gaan omhoog. ‘En is dit in de 
maat?’ De kinderen weten het wel hoor. Zelfs 
als er 3 metronomen tegelijk tikken. En Peter 
zegt: dat is ook leuk, je leert dus te luisteren 
door te luisteren!’. Het orkest is nu klaar voor 
het afsluitende concert van hele harde en hele 
zachte fietsbellen, hele grote en hele kleine 
trommels... en eindigt in een fanfare rond het 
Dorpshuis! 

Sprookjeswonderland
De kleuters hebben veel plezier gehad in 
Sprookjeswonderland! Hier hebben zij veel 
beleefd; een stoere speeltuin, allerlei uitbeel-
dingen van sprookjes en echt rijdende auto’s 
en hobbelende paarden!

Creatief
Wat een creatieve kinderen zitten er op CSV 
Ridderhof! Er is deze maand veel getekend, 
geschilderd en geknutseld. Jet en Kalle uit 
groep 5 hebben iets bijzonders gemaakt van 
de tekenopdracht: “wat zie ik in de 4 vorm-
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BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

De Vreelandbode

derpost

Tekeni
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Voor een 
goed advies en 
mooi resultaat 

nodigen wij u uit !

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

Sinds 2002 is Jaap een bekend gezicht in 
Vreeland. Zowel vanaf de weg als vanaf het 
water herkent iedereen onze brugwachter 
Jaap. Voor Vreeland was hij al jaren brug-
wachter in Weesp en Muiden. In 2002 kwam 
hij toevallig op de Van Leerbrug te staan om 
voor iemand in te vallen. Niet eerder voelde 
Jaap zich zo snel thuis op een nieuwe loca-
tie. Toen Vreeland een nieuwe brugwachter 
nodig had, was het voor Jaap duidelijk: over-
stappen naar Vreeland!
Jaap is geboren en getogen in Muiderberg 
en woont daar nu nog met veel plezier. Hij 
is een kleinzoon van de oude molenaar van 
‘De Onrust’ en heeft 3 zussen en 1 broer. Zijn 
zoon van 30 woont in Naarden/Bussum en 
zijn dochter van 5 woont met haar grote broer 
Tom en zus Barbara bij vriendin Diana hier 
in Vreeland. 
Naast brugwachter heeft Jaap ook een sociale 
rol, hij houdt een oogje in het zeil rondom de 
Vecht en spreekt kinderen (en volwassenen) 
op de weg en op het water aan als een situatie 
niet veilig is. Het contact met de  kinderen 
van Vreeland vindt hij één van de leukste din-

gen van zijn werk. Hij ziet de kinderen op-
groeien. Van peuter in een wandelwagen tot 
stoere puber die naar de middelbare school 
fietst. Hij kent bijna alle kinderen bij naam en 
begroet ze en maakt een dolletje. 
Het zal weinig mensen in Vreeland ontgaan 
zijn wat Jaap ook graag doet. In een klein 
bootje achter het brugwachtershuisje zit Jaap 
stilletjes naar het water te turen totdat er weer 
een joekel aan zijn hengel zit! Regelmatig mo-
gen de kinderen even over de brug gluren en 
zijn laatste vangst bekijken. Een snoek van 
1.10 meter of een klein mooi Voorntje.
Jaap werkt 7 maanden per jaar, soms 7 dagen 
per week in Vreeland. In de wintermaanden 
is Jaap in en om zijn huis te vinden waar hij 
onder andere oude spullen opknapt en tussen 
zijn antiekverzameling bij zijn houtkachel ge-
niet van een borrel. 
Binnenkort wordt de hele brug opgeknapt, 
alles wordt aangepakt! De gemeente wilde de 
hekken automatiseren maar dat wil Jaap niet. 
Hij wil in beweging blijven en het praatje aan 
het hek zou hij dan ook te veel missen.  

W.T.

De Vreelandbode

“Op de koffie bij brugwachter Jaap”

Aan tafel bij....

Na 3 succesvolle producties onder leiding 
van Sandra Boogert (Grease in 2014, Robin 
Hood in Vreelandwood in 2015 en Ronja de 
roversdochter in 2016) is de musicalvereni-
ging onder leiding van een nieuw team be-
gonnen met de vierde musical. Deze speelt 
zich af in Vreemdland, een dorp als het onze, 
maar dan net iets vreemder.

In de jaren 60, 70 was het leven goed op het 
platteland. De musical opent met de 350ste 
editie van het jaarlijkse dorpsfeest. Als een 
warm nest is het knusse dorp Vreemdland 
voor zijn inwoners en hun vele clubjes. Van 
tennisclub tot plattelandsvrouwen. Van 
voetbalclub tot muziekvereniging. Van wie-
lerclub tot roddelclub; allemaal draaien en 
kronkelen ze om elkaar heen, langs elkaar, 
met elkaar en door elkaar, maar altijd vóór 
elkaar. Zelfs die ene, pikante club, waar nie-
mand over praat, zelfs die vindt een warm 
plaatsje in het vredige Vreemdland.
De musical Vreemdland is een vrolijk en 
humoristisch relaas, met een pikant randje, 

veel zang en muziek, dat uiteindelijk toch 
ook een duister kantje laat zien. Maar niets 
zo zalvend als de volgende dag en een goed 
dorpsfeest tot slot. Op sommige blaren moet 
je zitten. Andere moet je vergeten. En het 
dorp? Het dorp gaat niet weg. Topgaaf!

Geïnteresseerd? En dan bedoelen we om mee 
te spelen. En dan met name mannen. Stuur 
een bericht naar musicalvreeland@gmail.
com  We beginnen na de herfstvakantie met 
repeteren en de geplande première zal ergens 
rond –liefst op– Rokjesdag 2017 plaats vin-
den.

Musical ‘Vreemdland’ zoekt 
(mannelijke) acteurs
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Aan de zijde van John de Nooij zien we sinds 
een jaar of drie een nieuw gezicht. Bärbel 
(1958) komt oorspronkelijk uit Amsterdam 
en daar werkt ze nog steeds bij de politie. “Ik 
werk er al 38 jaar en heb van alles gedaan: Ik 
ben begonnen in de noodhulp, het gewone 
politiewerk, zeg maar. Daarna heb ik lang bij 
de bereden politie gewerkt, bij de vreemde-
lingendienst en de laatste jaren bij arrestan-
tentaken.”
Samen met een collega behoorde Bärbel tot 
de eerste twee vrouwen die werden ingezet 
bij de bereden politie. Te paard surveilleren 
bij demonstraties en grote evenementen 
maar ook bij rellen moest ze met haar paard 
ingrijpen. Toch vindt Bärbel haar werk niet 
alleen maar stoer: “Er zijn natuurlijk wel eens 
dingen gebeurd waarvan je achteraf denkt, 
oei, dat is maar net goed gegaan. En gelukkig 
schrijf je niet alleen maar bonnen, veel vaker 
help je mensen. Maar als je er wakker van 
gaat liggen, en dat zie je wel bij collega’s, dan 
zit je misschien niet op de goede plek. Ik heb 
dat nooit gehad.”

Arrestanten  zijn ook mensen
Bij de vreemdelingenpolitie hield ze zich be-
zig met het traceren van valse paspoorten en 
de makers daarvan. Ook schijnhuwelijken 
waren een tijd in zwang. Nu zit Bärbel al 
weer dertien jaar bij arrestantentaken. “Alle 
mensen die gearresteerd worden, overnach-
ten eerst in één van de drie cellencomplexen 
van Amsterdam voordat ze voorgeleid wor-
den aan de rechter-commissaris. Ze zitten 
daar maximaal drie dagen en in die tijd wor-
den ze verhoord. Het is heel divers wat er aan 
mensen binnenkomt: van extreem agressief 
tot heel verdrietig en in de war. Wij zorgen 
ervoor dat die mensen de zorg krijgen die ze 
nodig hebben. Daarom worden er dagelijks 
artsen, verpleegkundigen, de reclassering of 
de kinderbescherming ingeschakeld.” Ook 
het vervoer naar de rechtbank en de DNA-
afname moet worden geregeld en Bärbel als 
chef van dienst coördineert en stuurt dat al-

les aan. De menselijke kant spreekt Bärbel 
het meeste aan. Niet voor niets is ze al jaren-
lang vertrouwenspersoon bij de Amsterdam-
se Politie. Ze noemt het ‘een interessante en 
belangrijke neventaak.’

Ridder op het witte paard
Na haar scheiding bleef Bärbel met haar bei-
de kinderen in Maarssenbroek wonen. Zoon 
Jesper is het huis al uit maar dochter Birte 
woont er nog. “Ik ben toen ik weer alleen was 
niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik ging 
saxofoon spelen bij een muziekvereniging in 
Tienhoven en ik werd lid van een eetclub in 
Maarssenbroek. Daar heb ik acht jaar geleden 
John leren kennen.” Ze waren geen van bei-
den op zoek naar iemand maar het klikte wel. 
John die ook paard reed was een vakantie in 
Ierland aan het voorbereiden, een trektocht 
te paard van B&B naar B&B, en vroeg spon-
taan aan Bärbel of ze zin had om mee te gaan. 
Bärbel zei ja en het werd een supervakantie! 
“Ik ben helemaal niet zweverig of zo maar ik 
volgde voor mijn werk een cursus waarbij je 
modules mocht kiezen. Ik koos voor ‘werken 
aan jezelf’. De coach waarmee ik een gesprek 
had, zei tegen mij: ‘Je hebt het allemaal prima 
voor elkaar maar je hebt wel een muur opge-
bouwd omdat je niet meer gekwetst wil wor-
den. Die muur voorkomt dat maar ontneemt 
je ook de uitdagingen die zoveel moois kun-
nen opleveren.’ Een week later kwam John 
met zijn voorstel om samen op vakantie te 
gaan. Dan heeft het ook zo moeten zijn.” 
                                           R.B.

Bärbel Post Uiterweer 
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“Wie zorgt voor een ander is goed bezig maar 
het kan ook zwaar zijn. De gemeente ziet de 
grote inzet van mantelzorgers en we waarde-
ren die enorm”, aldus wethouder Jacqueline 
Koops met mantelzorg (Wmo) in haar por-
tefeuille. “Als blijk van waardering geven we 
mantelzorgers ook dit jaar een cadeaubon.” 
De gemeente Stichtse Vecht start een brede 
campagne om zoveel mogelijk mantelzorgers 
te bereiken voor het mantelzorgcompliment. 
Iedereen die in 2015 al het compliment ont-
ving krijgt hierover een brief van de gemeen-
te. Zij hoeven zich dus niet opnieuw aan te 
melden.
“De zorg voor elkaar van inwoners in onze 
wijken en kernen is heel waardevol, wij vin-
den het belangrijk dat mensen elkaar helpen 
en ondersteunen. ‘Dat doe je toch gewoon 
voor elkaar’, krijg ik vaak te horen in mijn ge-
sprekken met mantelzorgers”, aldus Koops.
Wie in 2016 minimaal 8 uur per week en mi-

nimaal drie maanden mantelzorg heeft gebo-
den, komt in aanmerking voor de cadeaubon. 
Voorwaarde is wel dat degene voor wie is of 
wordt gezorgd in Stichtse Vecht woont (met 
als uitzondering wanneer u voor iemand 
zorgt in een andere gemeente, en die andere 
gemeente kent geen enkele vorm van indivi-
duele waardering). U hoeft als mantelzorger 
niet zelf in Stichtse Vecht te wonen. U kunt 
zich tot 22 november a.s. aanmelden bij het 
Steunpunt Mantelzorg (Welzijn Stichtse 
Vecht). Vul het aanmeldformulier in en stuur 
het op. Dat kan digitaal via www.welzijn-
stichtsevecht.nl of per post. Bellen of e-mai-
len kan ook: (0346) 29 07 10 (maandag tot en 
met donderdag) of mantelzorg@welzijnsv.nl. 
Wij van de redactie zouden het leuk vinden 
als Vreelandse mantelzorgers zich ook bij de 
redactie aanmelden, zodat ook wij hen in het 
zonnetje kunnen zetten. 
(mailadres: info@vreelandbode.nl)

Zorgt u voor een ander? 
Mantelzorgcompliment 2016



Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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Achter op de vorige editie van de 
Vreelandbode stond een fotootje van Niels 
en Kiki Molewijk die per boot verhuis-
den naar hun nieuwe huis aan het Sluisje. 
Nieuwsgierig naar het verhaal achter deze 
verhuizing van het centrum van Vreeland 
naar het ‘buitengebied’ zoek ik Niels op voor 
een interview.

Niels ontvangt mij in zijn tuin waar het op dat 
moment een druk komen en gaan is van neef-
jes en nichtjes die komen varen en spelen. 
Een heerlijke verzamelplek voor vrienden en 
familie. Precies zoals Niels het voor ogen had 
toen hij zijn oog liet vallen op deze mooie plek 
aan de Wijde Blik. 

Voordat hij rechten ging studeren in 
Amsterdam woonde Niels (1976) al in 
Vreeland met zijn ouders, broer en twee zus-
sen. Hij groeide op aan de Raadhuislaan en 
in zijn jeugd bracht hij veel tijd door met een 
goede vriend die aan de Wijde Blik woonde. 
Er werd volop gesurft, gezeild en gewater-
skied. De twee vrienden waren het er toen al 
over eens dat het huis van de familie Joosten, 
aan het Sluisje, het mooiste huis was aan de 
Wijde Blik. Wat een top plek! En daar ont-
stond Niels zijn droom om ooit nog eens zelf 
aan deze plas te wonen. 

En nu, ruim 20 jaar later, is deze droom uit-
gekomen. Maar dat ging niet zonder slag of 
stoot want Niels was dan wel overtuigd van 
het feit dat dit de optimale stek was, zijn 
vrouw Kiki moest nog wel even overtuigd 
worden. Daarop schuift Kiki ook even bij 

ons aan: “Ik zat goed waar ik zat, wij woon-
den heerlijk op de Klapstraat. Dus toen Niels 
begon over dat huis aan het Sluisje ben ik al 
mopperend en ‘voor de vorm’ mee gaan kij-
ken, maar echt niet met het idee dat we daar 
ook daadwerkelijk zouden gaan wonen.” Al 
haar bedenkingen en tegenwerpingen wer-
den door Niels echter vakkundig gepareerd 
en al gauw was ook Kiki ervan overtuigd dat 
dit de ultieme plek was om haar kinderen op 
te laten groeien. Twee weken later waren zij 
de trotse eigenaren van Sluisje nummer 11. 
Kort na de verhuizing voelt het huis al echt 
als een thuis. Niels: “Toch hebben we nog 
wel wat verbouwplannen hoor. We willen de 
buitenkant en de oprit nog goed aanpakken 
en ook boven willen we het een en ander nog 
anders indelen, maar dat komt wel.”

Bij het weggaan vraag ik Niels nog om een 
laatste reactie met betrekking tot zijn ‘move’ 
naar de rand van Vreeland. Na even denken, 
zegt hij “het is niet alleen een prachtige plek, 
maar als ik m’n buurvrouw moet geloven is 
het op het Sluisje ook altijd feest dus ik ben 
benieuwd!” Het mag duidelijk zijn, Niels en 
Kiki hebben er goed aan gedaan om niet uit 
Vreeland te vertrekken.                            

A.F.

Ik vertrek niet
Niels en Kiki Molewijk

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in 
Stichtse Vecht heeft maar liefst € 31.546,47 
opgebracht, waarvan de Vreelanders € 
1.415,94 hebben bijgedragen. Dankzij uw 
vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe 
doorbraken in kankeronderzoek, zodat we 

samen de dag steeds dichterbij brengen dat 
niemand meer hoeft te sterven aan kanker. 
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog 
een bijdrage leveren? Dat kan: sms ‘gift’ naar 
4333 en doneer eenmalig € 3,- of doneer on-
line via kwf.nl.

Grote opbrengst KWF collecte

De afgelopen vier jaar heb ik het voorrecht 
gehad een theologiestudie te kunnen vol-
gen die ik in augustus 2016 afgerond heb. 
In mijn masterfase heb ik mij geheel gericht 
op het kunnen houden van bijbelbijeen-
komsten. Enerzijds heb ik voor de praktijk 
van het houden van bijbelbijeenkomsten 
stage gelopen bij ds. Ad van Nieuwpoort uit 
Bloemendaal en anderzijds heb ik mijn scrip-
tie geschreven over het houden van bijbelbij-
eenkomsten volgens de benadering van de 
zogenaamde Amsterdamse School voor exe-
gese en bijbelse theologie. Deze benadering 
staat onder andere voor een literaire lezing 
van de Bijbel waarbij via de schijnbare om-
weg van het ‘hoe’, de vorm, de vraag naar het 
‘wat’, de inhoud, beantwoord wordt.  En de 
vorm wordt bepaald door stijlmiddelen zoals 

woordherhalingen, omlijstingen, parallellie, 
en door het onderlinge verband van woorden 
en zinnen dat een netwerk vormt van samen-
hangen. En met deze lezing van de Bijbel wil 
ik Bijbelbijeenkomsten gaan houden. De bij-
eenkomsten betreffen geen onderwijs, maar 
dialoog; dus geen bijbel-les maar bijbel-tafel.
De eerste bijbelbijeenkomst wil ik houden op 
20 oktober 2016 vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 
uur in de Til, het bijgebouw van de kerk. Deze 
eerste avond is een proefavond waarbij een ie-
der kan bepalen of ook de volgende circa 6 a 
7 avonden, die een min of meer samenhan-
gende reeks zullen zijn, bezocht worden.     
Het zou fijn zijn als u via e-mail kunt laten 
weten of u komt op de 20e oktober,

Met vriendelijke groet, Joost Gerretsen
joost.gerretsen@kpnmail.nl

Lezers schrijven  
Houden van Bijbeltafels



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

De najaarsactiviteiten zijn weer begonnen! 
Iedereen van harte welkom! 
Nelly
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Elke donderdag rijdt Anita van Rijn door 
Vreeland met haar bus vol bloemen.  ‘Liever 
bloemen’  staat er op haar voertuig geschre-
ven. Dat heeft een reden.
Als er iemand naar haar wensen voor haar 
verjaardag vraagt, antwoordt ze steevast: 
“bloemen”. Ook al wordt er eens een sugges-
tie gedaan voor een ander presentje, ze wil  
‘liever bloemen’. De kleurrijke ruikers waren 
en zijn de passie van Anita, woonachtig in 
Nederhorst den Berg. Vijf jaar lang had ze een 
bloemenwinkel in Muiden. Toen het contract 
daar afliep, bedacht ze een nieuw concept. 
“Ik liet een bus ombouwen zodat ik ook in de 
bus werkruimte heb voor de bloemen. Ik kan 
zo overal werken, ook al staat-ie geparkeerd 
voor mijn huis. Vanaf mijn vierde jaar ga ik 
al naar de bloemenveiling, met de buurman 
mee, en maakte ik kleine stukjes van de bloe-
metjes die ik daar op de grond vond.”
Anita heeft met deze manier van werken veel 
vrijheid en kan veel passie in haar werk kwijt. 
Vier dagen per week staat ze om half zes op 
en gaat naar de bloemenveiling in Aalsmeer 
zodat ze haar bloemen zo vers mogelijk op 
de kop tikt. Dan gaat ze op pad met haar bus, 
luidt de bel en verkoopt ze vanuit de bus in 
Vreeland, Ankeveen, Mijdrecht, Weesp en 
Driemond. Het zijn lange dagen voor Anita 
maar ze geniet optimaal. “Het is fijn dat ik de 
tijd kan nemen voor mijn klanten. Nu, na 2,5 
jaar, leer ik ze ook een beetje kennen en hou 
ik rekening met ze bij mijn inkoop. Mensen 
mogen ook een bestelling doen. Sommigen 
zetten een lege vaas neer, als ze er niet zijn, 

dan vul ik die en het geld wordt overgemaakt. 
Laatst hoorde ik van iemand dat haar zoontje 
ook een bloemenbus heeft en speelt dat hij 
bloemen verkoopt. Dat is zo leuk!”
In Vreeland lopen de zaken prima. “Ik heb 
aardig wat vaste klanten in het dorp, dat is 
leuk. Maar geen week is hetzelfde. Ik heb 
andere producten of er zijn andere wensen. 
Het was pionieren maar het ondernemen op 
deze manier vind ik zo leuk!” Anita hecht 
veel waarde aan de versheid van haar ruikers. 
“Mijn bloemen moeten vers zijn. Daar sta ik 
op en daar stop ik veel tijd in. Ook maak ik 
bijvoorbeeld  rouwarrangementen. Dan kom 
ik bij de mensen thuis en bespreek hun wen-
sen. Behalve bloemen verkoop ik ook tuin- en 
kamerplanten. Mij past dit werk heel goed. Ik 
wil er graag mee doorgaan. Het is nog leuker 
dan ik dacht.”
Gevraagd naar haar favoriete bloemen ant-
woordt Anita: “Een lekkere, grote bos verse 
tulpen. Dat vind ik zo mooi!”              M.A.v.S.

Bedrijvigheid
Anita verkoopt met veel plezier 
bloemen vanuit haar bus

Het schip stuitert over de golven, 30 ton en 
bijna 20 meter wordt schijnbaar achteloos 
opgetild en weer neergekwakt net voor de 
kust van Engeland voorbij Isle of Wight. 
Buiten is het grauw, maar gelukkig niet heel 
koud. De wind wakkert aan en met de stroom 
en het getij ontstaat er een soort ‘race’, ook 
wel getypeerd als een wastobbe aan golven. 
Laurens (6) staat met een grote grijns op de 
tafel in de kuip en z’n hoofdje komt net boven 
de sprayhood uit. Marie-Helène (10) staat op 
de bank in de kuip en ook zij kan zo de aan-
komende golven zien. Ze vinden het geweldig 
en zijn godzijdank niet zeeziek…
Terug naar het begin: dik een jaar geleden op-
perde Frank het idee om met ons gezin een 
lange zeiltocht te gaan maken. Zoiets stond al 
heel lang op zijn lijstje, maar alle puzzelstuk-
jes moesten wel passen. Augustus 2016 leek 
het ideale moment om te gaan. Onze dochter 
zou klaar zijn met de basisschool maar met 
haar 10 jaar nog te jong voor de middelbare 
school. Maar er moest nog een boot gevon-
den worden en het belangrijkste, hij moest 
super goede waarnemers vinden voor zijn 
praktijken. Na heel lang wikken en wegen is 
het allemaal gelukt en zijn we inmiddels ver-
trokken. Dit had heel wat voeten in de aarde.
We zijn de Golf van Biskaje overgestoken en 

via Spanje en Portugal gaan we naar Marokko, 
Canarische Eilanden en de Kaapverdische 
eilanden. Daar gaan de kinderen en ik van 
boord voor drie weken (zodat we de intocht 
van de Sint niet missen!) en komen er twee 
andere Vreelanders (Eric Stubbé en Ewald 
van den Hout) aan boord om de overtocht 
van de Atlantische Oceaan mee te doen. 
Begin december kom ik weer aan boord om 
vervolgens tot eind mei in de Caraïben te 
zeilen. Frank gaat tussendoor terug om z’n 
patiënten weer te zien. Het plan daarna is 
nog onduidelijk, waar de wind ons brengt. 
Via de blog kun je volgen waar we zijn: www.
Laumaresailing.nl 

Roos, Frank, Marie-Helène en 
Laurens van Monsjou

Familie avontuur: zeilend naar de Caraïben



Iedere dag broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
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Boekbespreking door Marlies Cordia

André Alexis: ‘Vijftien honden’
Wat gebeurt er als honden menselijke intel-
ligentie zouden hebben? Apollo, met hipster-
baard en  broer Hermes zitten in een kroeg in 
Toronto te pimpelen en te filosoferen.
Apollo wil een wedje leggen dat de honden 
ongelukkiger worden. Hermes wil wel mee-
doen, hij wint als er ook maar één hond is die 
gelukkig is wanneer hij sterft. Aangeschoten 
struikelen de goden naar buiten, vlakbij een 
hondenkennel bij een dierenkliniek. De vijf-
tien honden die daar opgesloten zitten, krij-
gen op slag het menselijk vermogen om te 
denken en te herinneren. Maar het blijven 
natuurlijk honden, die honds denken. “Het 
punt was niet zozeer dat de mensen per se 
gevaarlijk waren, maar ze waren zo onbere-
kenbaar”. 
Al gauw gaan er drie dood. Dat ruimt op. De 
rest zit niet te springen om een baasje te zoe-
ken, dus eerst schuimen ze rond op een ruig 
terrein. 
Een eigen hondentaal ontstaat. Een deur is 
bijvoorbeeld niet meer een ding waardoor je 
naar een andere ruimte kan, maar een ding 
op zich. Eén hond, Prince, is zo verrukt van 
die taal die hij nu ineens tot zijn beschikking 
heeft, dat hij gedichten gaat maken. Een an-
der heeft daar een bloedhekel aan en Prince 
moet verder maar zelf zien hoe hij het gaat 
redden. De honden hebben geen moreel be-
sef, in het begin, en enkele maken complot-
ten om verkeerde elementen uit te schakelen. 
Tussen de honden zitten etterbakken en leu-
kerds, net mensen. Moord en doodslag. 
Er is een hond, Majnoun, die toch bij mensen 
terecht komt en met de vrouw van het stel een 
waanzinnig goede band krijgt. Hij verstaat 

ook steeds meer van 
de mensentaal, maar 
spreekt die niet. De 
anderen blijven nog 
wat bij elkaar en 
vechten om hun plek 
in de roedel. Slinks 
gemanipuleer volgt 
door de meest lepe 
van het setje, Benjy, 
een beagle. En de 
roedel komt ernstig 
in de problemen als alle’underdogs’ zijn ge-
elimineerd. Want kennelijk is er een pispaal-
tje nodig in een gemeenschap. 
Alexis weet zo te schrijven dat je in de koppen 
van de honden kunt meeleven. En dat is heel 
bijzonder, omdat wat wij als mensen belang-
rijk vinden, door de honden als te verwaarlo-
zen wordt gezien. Het seksleven van mensen 
vinden ze bijvoorbeeld nogal eigenaardig, 
want waar gaat het nu helemaal om. Meestal 
alleen om te laten zien wie de baas is. Geur 
heeft een alles bepalende rol in hun bestaan.
Omdat het leven ruig is en de honden  één 
voor één aan hun einde lijken te komen, ziet 
het er naar uit dat Apollo gaat winnen. En wat 
verboden was in de weddenschap: de goden 
gaan toch stiekem af en toe hier en daar wat 
ingrijpen, zelfs vader Zeus doet dat.
Waardoor de loop der dingen meestal niet 
beter wordt. Eigenlijk zie je in een sneltrein-
vaart de ontwikkeling van het menselijk brein 
en moreel besef bij de honden terug. En dat 
is heel spannend. En geloofwaardig, ik ben 
tenminste anders naar honden gaan kijken 
na het lezen van dit boek. 

De Vreelandbode

Dit najaar is er veel om naar uit te kijken op 
het gebied van kunst en cultuur in ons dorp! 

Do 17 Nov • STERREN lezing ‘Wat bezielt ze?’ 
In november (en niet op 13 oktober zoals 
eerder bericht) organiseren Nely Hos en Joke 
Stapper in het Dorpshuis hun STERREN 
LEZING: “Wat bezielt ze?”. Wie-o-wie zou 
de gast zijn? Of zijn het er meerdere? Inloop 
20.00 uur.

Dec • STERREN expositie rondom 
Kerstmarkt
Oproep: Zit je zelf vol inspiratie om (weer) 
te exposeren? Geef je op voor 15 november! 
Zie info in deze Vreelandbode. Meer info over 
wie-wat-waar? www.sterrenvanvreeland.nl
Meedoen met een eigen idee of evenement? 
Je kunt je kunstzinnige, creatieve of culturele 
initiatief ook mailen naar: 
info@sterrenvanvreeland.nl.  

STERREN van Vreeland

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

Op vrijdag 28 oktober  draait in het Filmhuis 
Loenen de film ‘A walk in the woods’. Iedereen 
heeft wel eens die avontuurlijke neiging ge-
had om die ene uitgestelde reis eens te maken, 
dat plekje te bezoeken waar je van droomt of 
gewoonweg je tuin uit te lopen met een flinke 
rugzak en maar te zien waar je terechtkomt. 
In ‘A walk in the woods’, gebaseerd op het ge-
lijknamige boek, proberen Robert Redford en 
Nick Nolte ons te overtuigen dat je hier nooit 
te oud voor bent. Tegen beter weten in en alle 
adviezen wegwuivend maakt het volwassen 
brom-wandel duo de ambitieuze stap om de 
Appalachian Trail te lopen, een buitensporig 
lange wandelroute van ruim drieduizend ki-

lometer waarvan 
de gemiddelde ge-
zonde twintiger 
het einde niet haalt. 
De film wordt ver-
toond in het ge-
bouw van de Vecht 
& Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 
te Loenen aan de 
Vecht. Inloop vanaf 
19.30 uur, de film 
start om 20.00 uur. 
De toegang is gratis, maar een bijdrage om de 
kosten te dekken wordt gewaardeerd. Na af-
loop is er een hapje en drankje. 

www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen



Tijdelijk moeilijk bereikbaar!!!
Ivm renovatie van de “Van Leerbrug”

Geen probleem
Dan komen wij toch naar u toe!!!!!

Geef uw bestelling op via
dagwinkelhageman@live.nl

www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of gewoon via de telefoon

0294-231514

De boodschappen worden dan gewoon
GRATIS thuisbezorgd.

Volg ons op facebook

Voor extra aanbiedingen
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Op dit statige portret dat in het bezit is van 
het Rijksmuseum zien we Godard van Reede, 
de eerste ambachtsheer van Vreeland. Deze 
functie werd hem in 1631 door de Staten van 
Utrecht verleend. Binnen de grenzen van de 
ambachtsheerlijkheid had de ambachtsheer 
de bevoegdheid overheidsgezag uit te oefenen 
door middel van bestuur en rechtspraak. Hij 
mocht de schout en schepenen aanwijzen die 
verantwoordelijk waren voor het dagelijks 
bestuur in het rechtsgebied, zoals het recht 
spreken, waterstaatsbeheer en het innen van 
belastingen.

Failliet man
Vreelands’ eerste ambachtsheer was een mar-
kante man. Godard van Reede stamde uit een 
uitgebreid van oorsprong Overijssels, later 
Utrechts geslacht dat in bezit was/raakte van 
verschillende kastelen, waaronder Ameron-
gen, Nederhorst, Renswoude, Zuylesteijn en 
Drakestein en dat diverse hoge ambten uit-
oefende. Hij was niet alleen heer van Vree-
land maar ook van Nederhorst. Kortenhoef, 
Horstermeer en Overmeer. Als stadhouder 
‘van de leenen des lands Utrechts’ was hij ge-
volmachtigde van de provincie Utrecht bij de 
vredesonderhandelingen te Munster in 1648. 
Als ambachtsheer was zijn invloed ook lokaal 
merkbaar. Zo bevorderde hij de scheepvaart 
over de Vecht door een grote Vechtbocht ter 
hoogte van Nederhorst af te snijden. De naar 
hem genoemde Reevaart is in 1969 gedempt 
en heet nu Dammerweg. Hij voerde een 
grootscheepse verbouwing uit van zijn kasteel 

Nederhorst tot de huidige vorm. Ook inves-
teerde hij in het droogleggen van het Hor-
ster- en Naardermeer. Ondanks zijn projecten 
stierf Godard als bijna failliet man; het Gooise 
kwelwater in deze polders bleek sterker dan de 
molens aankonden. 

Einde heerlijke rechten
Zijn zoon erfde zijn bezittingen en via diens 
dochter kwam de heerlijkheid in handen van 
de familie Van Tuyll van Serooskerken. Ver-
volgens werd de heerlijkheid in 1694 geveild 
en gekocht door Pieter Reael. Door het huwe-
lijk van zijn dochter met Daniel Hooft kwam 
de heerlijkheid in handen van deze familie. 
In 1795, de tijd van de Bataafse republiek en 
‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’, wer-
den de ambachtsheerlijkheden opgeheven. 
Na de grondwet van 1848 werd de rechterlijke 
macht niet meer lokaal maar door de centrale 
overheid geregeld en werden gemeentebestu-
ren ingesteld in de dorpen en steden. Tot 1964 
zou Vreeland een eigen burgemeester hebben. 
Na de fusie met Loenen werd Vreeland een 
kern van deze gemeente. De schaalvergroting 
ging door en in 2011 werd, door de fusie van 
Maarssen, Breukelen en Loenen, Vreeland 
een van de 12 kernen van Stichtse Vecht. De 
huidige burgemeester Marc Witteman voelt 
zich naar eigen zeggen zeker ook burgemees-
ter van Vreeland. Hij is erg betrokken bij ons 
dorp en zodoende een waardig opvolger van 
zijn allereerste ‘voorganger’ van 385 jaar gele-
den, Godard van Reede.               J.J.

Vreeland Vroeger...

De ambachtsheer 
van Vreeland

Vreeland Vroeger...

De ambachtsheer 
van Vreeland

...en Nu

Niels Greefhorst (beroep: kok) & Dominique 
Greefhorst (beroep: gastvrouw) hebben het 
bijzondere idee opgevat om een Goede Doe-
lendiner te organiseren en vragen uw advies 
bij het bepalen van het doel. Niels (1994) is 
geboren in Vreeland en is na zijn koksop-
leiding zelfstandig kok geworden. Hij heeft 
inmiddels ervaring opgedaan in sterrenres-
taurants ´t Amsterdammertje*, De kromme 
watergang**, The Ledbury (Londen)** en De 
Bokkedoorns**. Zijn kersverse echtgenote 
Dominique (1997) is gastvrouw en Facility 
manager en is werkzaam geweest voor ver-
schillende restaurants (freelance) in Zeeland.
“In Nederland hebben wij veel goede doe-
len, graag willen wij ook iets betekenen voor 
deze doelen, hierdoor hebben wij gedacht 

aan het goede doe-
len diner. Wij horen 
graag welk doel jullie 
belangrijk vinden, 
en welke jullie het 
liefste gesteund zien 
en waarom? Door deze actie! Ons idee is een 
5-gangen diner, inclusief 5-gangen wijnar-
rangement (uiteraard voor de liefhebbers).
Om dit doel te kunnen bereiken hebben wij 
hulp nodig! Zo zoeken wij mensen die kun-
nen helpen en sponsoren. Denk hierbij aan: 
Locatie, stoelen, tafels en een hele hoop an-
dere dingen! Wij hopen graag van jullie te 
horen, en wat jullie gedachten hierover zijn 
via familiegreefhorst@gmail.com of via face-
book”.

Feelhorst – Goede Doelendiner
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Op zaterdag 29 oktober is het weer de laat-
ste dag van het jaar dat de Van Leerbrug 
dagelijks wordt bediend. Traditiegetrouw 
luiden wij het eind van  het seizoen in met 
een Brugborrel. Hoe werkt het? Iedereen is 

van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur en 
neemt zelf drank en/of wat hapjes mee. Alles 
wordt met elkaar gedeeld, de brugwachter 
zorgt voor een vuurkorf en zo is het ieder jaar 
weer reuze gezellig op Duinkerken!

 

Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Op 12 november is er weer een oergezellige 
Amsterdamse bingoavond met stamppot-
tenbuff et in Lokaal Zuid. Lekker eten, spelen 
en meezingen met de smartlappen van de 
ras-Amsterdamse zangeres Coby van Dam. 
Prijs incl. stamppottenbuff et en bingokaarten 
(2 rondes): € 12,50. Kaarten zijn te koop bij 
Lokaal Zuid en bij mede-organisator Albert 
Kampjes, baron.albert@outlook.com of 
06-47499301. De avond begint om 19.30 uur. 

16 oktober 2016 De Vreelandbode

Amsterdamse avond 
met bingo

www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

Kraam huren op de Vreelandse Kerstmarkt?
Zaterdag 10 december a.s. 
wordt Vreeland weer omgeto-
verd tot een sfeervol Kerstdorp 
tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt. 
Bezoekers zijn vanaf 15.30 uur 
van harte welkom voor een 
glas glühwein, een kop warme 

chocolademelk of een wandeling langs de 
kraampjes. Ook dit jaar is er op de Vreelandse 
Kerstmarkt een aantal traditioneel terugke-
rende onderdelen. Zoals de Kerstman en zijn 
rendier, een levende Kerststal, Kerstversiering 

knutselen voor kinderen en overal sfeervolle 
muziek. 
Momenteel zijn er nog genoeg kramen be-
schikbaar. Om aan te melden als kraamhou-
der of voor meer informatie over het pro-
gramma: www.kerstmarktvreeland.nl.

Brugborrel 29 oktober

Voor de vierde keer organiseerden Jan Willem 
en Juliette Jonker en Erwin Knetemann 
de Vechtstreek Classic, een vriendenrally 
met bijzondere auto’s waarbij de opbrengst 
naar een goed doel in de regio gaat. Dit jaar 
was de opbrengst voor kasteel Sypesteyn in 
Loosdrecht dat graag wil uitbreiden om gro-
tere groepen te kunnen ontvangen. Met de 
veiling na afloop werd bijna € 10.000,- voor 
dit doel opgehaald. In alle opzichten was de 
rally dus zeer geslaagd.

Vechtstreek Classic weer succes

Op zondag 2 oktober scoorde deelnemer 
Firmin Ruttens tot zijn eigen stomme verba-
zing en trots een Eagle. Dit betekent in golf-
termen dat hij er twee slagen minder over 
deed om zijn bal in de hole te slaan dan de 
gemiddelde professional. Een niet geringe 
prestatie op een zeer geslaagde dag waar ook 
vele Vreelanders aan hebben deel genomen en 
waar jonge talentvolle Vreelandse jeugdleden 
hun mooie ‘swings’ tijdens een demonstra-
tie lieten zien, zoals hier rechts Ilan en Dimo Goudsmit en Jimi en Kik Nieuwland.

Zo trots als een pauw met een Eagle 
op 5e Vecht Open:

fotokersbergen.nl

Voor alle mooie herinneringen!

Portret, kinderen, huisdier, rouw en bedrijfsfotografie
Nu € 35,- p/u/ incl. alle gemaakte foto’s op cd.
Binnen een straal van 10 km. geen reiskostenvergoeding!

www.fotokersbergen.nl
info@fotokersbergen.nl
06-83604733

Oproep beeldmateriaal Gereformeerde Kerk
In het kader van een herbestemming is 
Monument In op zoek naar beeldmateriaal, 
foto’s en tekeningen van het interieur van de 
Gereformeerde Kerk aan de Nigtevechtseweg, 

als kerk, als noodlokaal van de CSV, tijdens 
een huwelijksplechtigheid etc. De foto’s kunt 
u inleveren bij Monument In, Breedstraat 17.
Voor vragen: info@monumentin.nl


