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Zoals het nu eenmaal gaat in het leven gebeuren er allerlei zaken 
die je soms in de hand hebt maar soms ook niet. Zo ook in en 
rondom Vreeland. In deze Vreelandbode delen wij weer graag 
met onze lezers lief en leed, leuke uitjes om naar uit te kijken, 
ontroerende of grappige interviews en vrolijke en minder vrolijke 
berichten die ons hebben bereikt. We blikken uitgebreid terug op 
een geslaagde Koningsdag. Deze maand ook weer voor ieder wat 
wils om erop uit te gaan zoals uitnodigingen van de Poloclub, de 
rockband Uncle Jimmy en Golfclub Loenen. Verder mooie in-
terviews met dorpsgenoten zoals met de hier pas neergestreken 
Wilma en Anthon van de Velde, vertrekkende Frederique en Jaap 
Bremer, markante dorpsgenoot Kees Molenkamp en over de zor-
gen van  Kees van der Lee voor  zijn boerderij ‘Sans Souci’. En 
natuurlijk leest u over het onverwachtse vertrek van onze brug-
wachter Jaap die 15 jaren ‘het’ gezicht was op de van Leerbrug. 
Genoeg te lezen weer dus! 

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Afgelopen maand was de laatste 
werkdag van brugwachter Jaap 
Bruurs. Sinds 2002 bediende hij de 
brug en had hij een belangrijke so-
ciale en soms corrigerende rol bij de 
veiligheid op de weg en het water. 
In de 15 jaar dat Jaap in de zomer-
maanden (7 maanden per jaar) op 
de brug werkzaam was heeft hij alle 
kinderen zien opgroeien van peuter 
tot middelbare scholier. Regelma-
tig signaleerde hij een kind als dat 
onder schooltijd op straat liep of 
hielp hij kinderen bij drukke ver-
keerssituaties de brug over. Ook 
gaf hij aanwijzingen aan de vaak onervaren 
bestuurders van (huur)boten of sommeerde 
hij hardvaarders hun vaart te minderen, zodat 
hij actief bijdroeg aan een veilige vaarsituatie. 
Regelmatig is Jaap in de pers geweest (zie 
foto), onder andere toen dreigde dat de func-
tie van brugwachter opgeheven zou worden, 
wat een storm aan verontwaardigde reacties 
vanuit het dorp opleverde, waardoor de func-
tie uiteindelijk niet is opgeofferd aan centrale 
brugbediening. “Ik wil iedereen bedanken 
voor een hele leuke tijd in Vreeland, ik heb het 
hier altijd erg naar mijn zin gehad” wil Jaap 
graag aan alle Vreelanders meegeven. 

De gemeente heeft in februari een aanbeste-
ding uitgeschreven voor nieuwe brugbedie-
ning in Vreeland, Loenen en Breukelen. Met 
ingang van eind april is nu een nieuw gezicht 
op de brug te zien: André van den Akker. 
Hieronder leest u meer over onze nieuwe 
brugwachter. 
Ellen Dawson heeft via Facebook een oproep 
gedaan voor iedereen die Jaap wil bedanken 
voor zijn inzet. Hier zijn veel reacties op ge-
komen, en Jaap heeft inmiddels een mooi 
afscheidscadeau gekregen namens vele inwo-
ners van Vreeland. Bedankt Jaap en we hopen 
je nog vaak in het dorp tegen te komen! 

Bedankt Jaap!

Ook deze maand zijn er weer diverse zaken 
waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. 
Zo zijn daar de ontwikkelingen van de N201, 
die de Dopersraad nauwlettend in de gaten 
houdt. Er spelen verschillende zaken: de ver-
breding van de N201, het traject onderzoek 
geluidsschermen en het gebruik van geluids-
reducerend asfalt. Daarnaast is er 
een werkgroep actief die plannen 
voorbereidt om uit te zoeken of 
een aquaduct onder de Vecht een 
oplossing zou kunnen zijn. Dit 
wordt in overleg met de TU Delft 
en de Provincie besproken. Het 
geluidsreducerend asfalt is inmiddels gelegd. 
De verbreding van de N201 bevindt zich in de 
oriënterende fase. De Provincie doet onder-
zoek naar de mogelijkheden en voert in dat 
kader gesprekken met verschillende stakehol-
ders, waaronder - binnenkort - met de dorps-
raden. De Dorpsraad houdt de inwoners van 

Vreeland uiteraard op de hoogte van ontwik-
kelingen. 
Tot onze grote spijt is Jaap Bruurs vertrokken 
als brugwachter. Jaap heeft zich altijd met hart 
en ziel ingezet. Hij hield de veiligheid goed 
in de gaten, zowel op het water als dat van de 
kinderen op en rondom de brug. 

De Dorpsraad is namens een 
grote groep bewonersvertegen-
woordigingen aangesloten bij 
de kerngroep die zich inzet voor 
bewonersbelangen. De kerngroep 
heeft tot doel om de politiek en 
andere betrokkenen te bewegen 

om een lange termijnvisie te formuleren voor 
Schiphol waarbij de belangen van alle stake-
holders worden meegenomen. Voor klachten 
over Schiphol kunnen Vreelanders zich rich-
ten tot Bewonders Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS). Via de website  http://www.bezoekbas.
nl/ kunnen bewoners overlast melden.

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Sinds Koningsdag 
is er een nieuwe 
brugwachter op 
de Van Leerbrug. 
André van den 
Akker - hij is 29 
april 56 jaar ge-
worden - zal de 
komende tijd let-

terlijk een centrale rol spelen in Vreeland. Tijd 
voor een korte kennismaking. 

André woont met zijn vrouw in Maarssen-
broek en is al jaren schipper op de Vecht. Hij 
heeft onder andere zijn eigen sleepbotenbe-
drijf gehad, waardoor hij de Vecht van begin 
tot eind heeft leren kennen. Naast zijn werk 
als brugwachter vaart hij als vrijwilliger op de 
Fietsboot. En hij is bijvoorbeeld ook schipper 
op een partyschip. “Het is eigenlijk teveel op 
om te noemen. Ik kan nou eenmaal niet stil-
zitten, ik ben altijd aan het werk!” 

Lees verder op pagina 3

Welkom nieuwe brugwachter

Kĳk op  www.oldcourseloenen.nl wat er allemaal te beleven is 
op deze Open Familiedag. Hier kunt u zich ook aanmelden.

17 Juni Open Familiedag
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in 
het weekend belt u de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19

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

Agenda
20-21 mei Kunstronde Vecht & Plassen
20 mei Jagthuis Muziekfestival, v.a. 16.00u
21 mei   Veuve Clicquot Dutch Open Polo   
 Poloclub Vreeland, 13.00-19.00 uur
21 mei  Concert Vreeland Vocaal, 
 Grote Kerk, 15.00 uur
21 mei Nescio lezing, Kerkje Kortenhoef
27-28 mei Open Tuindagen Slot Zuylen
31 mei  Aan Tafel, ‘t Kampje, 17.30 uur
10 juni Koetstock Festival Kockengen
17 juni Open familiemiddag Golfclub 
1 juli Brugconcert en Floating Dinner
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21 mei  ds van Gilst   10 uur  
25 mei  ds Tacken     10 uur  
28 mei  ds Tacken  10 uur
4 juni    ds  Hsu  10 uur 
11 juni  past. Flantua  10 uur
18 juni  ds  van Katwijk  10 uur

Kerkdiensten

Vechtzooitje
Bijverdienen? 
Grasmaaien of onkruid wieden op Terra 
Nova. 5 euro per uur, bij voorkeur op vrij-
dag. Steven Jongeneel 06 17404070

Bedankt donateurs Vreelandbode!
U ontvangt al ruim 9 jaar iedere maand gra-
tis de Vreelandbode in de bus. Dat dit gratis 
is, is te danken aan de adverteerders en de 
vrijwillige inzet van de redactie. Extra dona-
ties zijn altijd welkom voor de voortgang van 
de bode en voor de viering van het tienjarig 
bestaan, dat er aan zit te komen. De afge-
lopen maand mocht de Vreelandbode van 
enkele trouwe donateurs weer een bijdrage 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

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

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

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Het Oranje Comité bedankt iedereen die er-
voor gezorgd heeft dat Koningsdag weer een 
geweldige dag is geworden voor jong en oud: 
herauten Lodewijk van Monsjou, Olaf Mo-
rel en Martin de Jong, Muziekvereniging De 
Vecht die weer prachtig gespeeld heeft vanaf 
de kerktoren en tijdens het ontbijt, Peter Rik-
kenberg voor het bakken van 250 eieren met 
spek (aangeboden door Hoekerland eieren en 
Slagerij Dalhuisen), De Nederlanden voor de 
zalige aardbeienversnapering, boer Erik voor 
de sapjes en Tilly voor de overheerlijke jam en 
kaasboerderij De Willigen voor wel 4 verschil-
lende soorten kaas.  Dankzij hen allemaal was 
het een koningsdag-ontbijt om je vingers bij 
af te likken. Met dank aan de Kerk voor het 
gebruik van de Til. Joke van Monsjou die voor 
ons een kop soep maakte bij de lunch zodat 
we even op adem konden komen op hun boot. 
De kinderen van groep 7 en 8 en alle ouders die 
geholpen hebben bij de kinderspelen, zonder 
deze hulp zijn de kinderspelen niet mogelijk. 
Dennis van Genderen die de waterglijbaan in 
goede banen heeft geleid, Ewald van de Hout 
die stroom en water heeft geleverd voor de 

waterglijbaan, Kathleen van Mourik voor het 
tellen van de scorebriefjes. Het Dorpshuis dat 
voor alle kinderen een ijsje heeft verzorgd. 
Age Hellingwerf en Jacco de Jong, de duikers 
die meer dan een uur in de ijskoude Vecht ge-
legen hebben om het waterspektakel veilig te 
laten verlopen. Tom Vermeiden en Joyce den 
Burger voor het stallen van de vlotten in hun 
voortuin aan de Vecht. Dimo Goudsmit (en 
zijn bootje) en Joshua van Houwelingen die 
de vlottenbaan over de Vecht hebben gemaakt 
van de door de CSV Ridderhof geschilderde 
vlotten. Michel van Dijk, die het geluid gere-
geld heeft de hele dag. Joshua van Houwelin-
gen die de hele dag geholpen heeft. Peter Nag-
tegaal en Juliette Jonker voor de puzzeltocht. 
Julie en Amelie van Koert voor het plakken 
van de prachtige nieuwe sponsorborden. En 
natuurlijk zijn we bovenal onze sponsoren 
enorm dankbaar! Zonder hen zou deze mooie 
dag niet mogelijk zijn geweest. Wij hebben er-
van genoten! Namens het Oranje Comité heel 
graag tot volgend jaar! Jeroen, Sven, Reinoud, 
Bart, Dennis, Berthil, Nico, Gesina, Linda, Ni-
coline en Carole.

Veel dank namens het Oranje Comité

Ondanks de zeer slechte weersvoorspellin-
gen is Koningsdag in Vreeland niet in het 
water gevallen. De zon scheen zelfs af en toe 
en alle onderdelen konden met gemak vol-
gens planning doorgaan. De officieuze start 
van de feestdag vond al op woensdagavond 
in Lokaal Zuid plaats waar Vreelanders in 
grote getalen kwamen proosten op de ver-
jaardag van koning Willem-Alexander. Het 
Oranje comité zette in de plaatselijke hore-
cagelegenheid nog even de organisatorische 
puntjes op de I.

Bij de aftrap van de dag, tijdens het ontbijt op 
het kerkplein, werden de Vreelanders door 
het comité getrakteerd op een heerlijk ontbijt. 
Eitjes werden op verzoek bereid, kopjes kof-
fie werden geschonken en broodjes gesmeerd. 
Omdat ook daar het zonnetje scheen werd het 
ontbijt een groot succes. De heraut schalde de 
dorpsgenoten flink wakker en de dag kon of-
ficieel van start gaan. 
Voor het eerst werd op de Breedstraat een 
vrijmarkt gehouden. Vooral kinderen stalden 
hun waar uit en deden goede zaken. Speel-
goed, kleding en snuisterijen verwisselden 

van eigenaar en menig spaarpot werd hiermee 
gespekt. Ook aan de inwendige mens werd 
gedacht. Onder meer in de vorm van suiker-
spinnen en heerlijke stroopwafels. Dit evene-
ment stond gepland tot 13 uur maar het werd 
al eerder wel wat stil op de Breedstraat.
In de middag gingen de kinderspelen weer van 
start. Het Oranje comité slaagde er in genoeg 
hulp te regelen maar stak zelf ook flink de 
handen uit de mouwen. Naar hartenlust werd 
er weer gegooid, gemikt en gestreden om de 
eerste plaats in de verschillende leeftijdscate-
gorieën. Ouders konden ondertussen al genie-
ten van een consumptie in de feesttent of in 
het Dorpshuis. De band Chapter Eleven, met 
de Vreelandse bassist Sander Kegge, rockte 
daarna de sterren van de hemel. Het traditi-
onele waterspektakel bestond dit jaar uit een 
loopbrug van aaneengesloten vlotten waar de 
waaghalzen droog heen en weer over moesten 
rennen. Hilariteit alom, want de meeste vol-
wassenen hielden het niet droog. De dag werd 
afgesloten met de swingende klanken van 
Chapter Eleven. Het was wederom een zeer 
geslaagde Koningsdag!

Koningsdag valt niet ‘in het water’

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

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

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Koningsdag valt niet ‘in het water’
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Open familiedag Golfclub Loenen
Is golfen een familiesport? 

Onlangs liet Marc Witteman, burgemeester 
van Stichtse Vecht, in een persoonlijke brief 
aan de inwoners weten dat hij ernstig ziek 
is. Vanwege zijn ziekte en noordzakelijke 
medische behandelingen zal hij een deel van 
zijn taken overdragen aan de wethouders. 
Locoburgemeester Pieter de Groene zal o.a. 
een deel van de representatieve taken voor zijn 
rekening nemen. De heer Witteman wil voor 
de inwoners een bereikbare en toegankelijke 
burgemeester blijven en er zijn voor de inwo-

ners op de momenten 
die er toe doen. 
Burgemeester Witteman: “In mijn persoon-
lijke brief aan de inwoners heb ik aangegeven 
graag nog een tijdje mijn bijdrage te willen 
leveren aan de prachtige gemeente Stichtse 
Vecht. Ik hoop met een beperkt takenpakket 
daaraan op goede wijze invulling te blijven ge-
ven. En hoop daardoor vooral ook in contact 
te kunnen blijven met en aanspreekbaar te zijn 
voor de inwoners.”

Vele families hebben het golfen al ont-
dekt als dé vrijetijdsbesteding voor het 
hele gezin. Samen lesnemen, een rondje 
spelen, buiten zijn, meedoen aan een 
wedstrijd of eventjes oefenen op de 
driving-range? Op vakantie een dagje 
sportief op een exotische golfclub door-
brengen in plaats van in een zwempa-
radijs? 

Vaders die in het weekend uitslapen en 
moeders die naar de golfbaan fietsen met 
de kids? Daarna samen lunchen op het terras 
van de golfclub? Alle varianten hierop zijn 
denkbaar. Uiteraard is het met de allerklein-
sten die nog niet kunnen lopen lastiger, maar 
met een gezellig clubhuis en terras op fietsaf-
stand is die zorg vaak prima af te wisselen. Het 
leuke aan de golfsport is bovendien dat het 
niet uitmaakt of je al langer speelt of maar net 
begint. Daarom ontdekken steeds meer gezin-
nen dat golf een ideale sport is om met elkaar 
te beleven en te beoefenen! 

Open Familie Golfmiddag voor 
ervaren én startende golfers
Golfclub Old Course Loenen nodigt families 
in de wijde omgeving van harte uit om op za-
terdag 17 juni a.s. kennis te komen maken met 
de uitdagende golfsport, het bruisende cluble-
ven en gezellige clubhuis met terras. Letterlijk 
en figuurlijk komen proeven, desgewenst ook 
van de menukaart met ‘voor ieder wat wils’ 
van ‘Brasserie Oud Loenen’. 

Programma Familiedag 17 juni 
Old Course Loenen
Tussen 14.00 uur en 17.00 uur zijn de poor-
ten van Old Course Loenen geopend. Na 
ontvangst zullen golfclinics (lessen) gegeven 
worden door het team van ‘de Mette Hage-
man Golf Academy’. Op het ‘skills & drills’ 
parcours kunnen jong en oud de golfvaardig-
heden leren of verbeteren. ‘Baangerechtigden’ 
kunnen een rondje lopen maar ook de aller-
kleinsten zijn van harte welkom. Bovendien is 
er een wervelende modeshow in het clubhuis! 
Gedurende de hele middag kan er geshopt 
worden bij de Golf Diva’s met de nieuwste 
golfkleding collectie en golfgadgets. 

Kortom, het belooft een ongedwongen en 
gezellige middag te worden voor zowel geoe-
fende als beginnende golfers, jong én ouder. 
Ook voor leden met gezinsleden die nog geen 
lid zijn! Kijk voor meer informatie op www.
oldcourseloenen.nl/bezoekers.

Burgemeester Stichtse Vecht
beperkt aantal taken

In een open brief heeft onze burgemeester 
Marc Witteman op 3 mei j.l. laten weten dat 
hij ongeneeslijk ziek is. 
Het was voor iedereen een grote schok dat 
deze zo actieve en inspirerende man door 

longkanker is getroffen. Witteman laat we-
ten dat hij zo lang als mogelijk zijn taken als 
burgemeester nog wil waarnemen. Namens 
alle Vreelanders wensen wij de burgemeester 
heel veel sterkte en kracht. 

Sterkte voor burgemeester Witteman              

In het geheim werd er op school een klein 
feestje voorbereid. Meneer Mimoun, al sinds 
jaar en dag de conciërge van basisschool CSV 
Ridderhof, is op 1 maart 60 geworden! En heel 
eventjes leek het er op dat zijn verjaardag stil-
letjes voorbij was gegaan, maar gelukkig was 
dat niet het geval. Tijdens de meester- en juf-
fendag op 21 april, werden alle verjaardagen 
van de meesters en juffen gevierd. En op die 

dag werd meneer 
Mimoun extra in 
het zonnetje gezet 
en kreeg hij een 
cadeau overhan-
digd namens alle 
leerlingen en lera-
ren. Gefeliciteerd 
meneer Mimoun!

Meneer Mimoun is jarig
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ZOMER BBQ
Op vrijdag 07 juli vieren wij de zomer met een 
informele BBQ op het terras en aan het water!

Een 1/2 kreeft, ribeye, oesters en lekkere happen 
passeren de revue. Natuurlijk ontbreekt de 

Gin Tonic Bar niet en serveren we een goed glas wijn.
Bij aankomst ontvang je een strippenkaart 

waarop wij je gebruiken aanstrepen, 
bij vertrek reken je aan de hand daarvan af.

Reserveren is slim, er is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar!

info@nederlanden.nl / 0294 232326

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

Op zaterdag 1 juli is het weer zover. Dan zal 
het jaarlijkse brugconcert weer plaats vinden 
op de Vecht bij de Van Leerbrug. Vooraf-
gaand aan dit concert is er ook dit jaar weer 
het floating diner. Voor het derde jaar zal er 
om 17.30 uur een ponton wegvaren voor een 
heerlijke culinaire vaartocht over de Vecht.

Dit jaar zal het anders zijn dan de andere ja-
ren. Dat wil zeggen, de boot, schipper en route 
zullen niet veel verschillen van vorige edities, 
maar de catering en de manier waarop deze 
wordt verzorgd zal verrassend anders zijn. 

Dus mocht u voorgaande jaren tijdens het 
diner aanwezig zijn geweest, dan kunt u zich 
dit jaar weer opnieuw laten verrassen. Voor 
het bedrag van €35,- p.p. krijgt u twee uur 
culinair en muzikaal entertainment en zullen 
onze gastvrouwen u geen dorst laten lijden. 
De plaatsen zijn beperkt, dus mocht nu al we-
ten dat u dit niet wilt missen, dan is reserveren 
geen overbodige luxe. Dit kan op: floatingdi-
ner@muziekverenigingdevecht.nl. 
Wij hopen u allen zaterdag 1 juli te mogen 
verwelkomen. Met natuurlijk aansluitend 
weer een fantastisch brugconcert!

Wederom floating diner bij MV de Vecht

Stemmige dodenherdenking
De dodenherdenking van 4 mei was als ieder 
jaar weer een bijzonder en stemmig moment. 
In de kerk vertelde Hetty Snijders het verhaal 
van de heer van Schaick over de boerderij van 
Kroon aan de Oostkanaaldijk, die opeens was 
verdwenen door een bombardement. Slechts 
één familielid overleefde dit. Vreelandse jeugd 
(Yenthe van Dam, Anne Zeldenrijk, Yoeke en 
Flynn Morel) droeg zelfgemaakte gedichten 
voor, Bert Simhoffer zong prachtige liederen 
en pianist Jan Bogaard luisterde het geheel 
muzikaal op. Na afloop liep de stoet van ruim 
100 man over het Boerenlaantje naar het oor-
logsmonument waar blazers van MV de Vecht 
stemmige muziek speelden. Frank Masteling 
las namens de gemeente een indrukwekken-
de speech voor, door Rick Rodenburg uit 5 

Vwo van het Broklede geschreven. Trompet-
tist Raymond van der Burg blies ‘the last post’ 
voor de twee minuten stilte, waarna kransen 
werden gelegd en alle aanwezigen de in de 
kerk uitgedeelde rozen konden neerleggen bij 
het monument. Dank aan de 4 Mei commissie, 
bestaande uit Gera Helling, Kees Hellingwerf, 
Kees Hulsman, Micha Cluysenaer en Jan Hos.

Vervolg van pagina 1
Koningsdag was een echte vuurdoop voor 
André. “Het was erg druk natuurlijk, en door-
dat de kinderen vaak aan de slagbomen zaten, 
is er wel 6x storing geweest. Zo heb ik de brug 
goed leren kennen!” De andere bruggen van 
Stichtse Vecht leert hij dit jaar ook kennen, 
doordat alle brugwachters van OVD Mari-

tiem certificaten gaan halen voor alle bruggen 
van de gemeente. 
Wat maakt André bijzonder? Hij is de enige 
brugwachter met zijn eigen oliebollenkraam! 
De kraam is te vinden op diverse kermis-
sen, maar bijvoorbeeld ook bij Tuincentrum 
Overvecht. Welkom André!

M.S.

Welkom nieuwe brugwachter



6  mei 2017 De Vreelandbode

Ze was altijd onrustig, zoals ze zelf zegt. 
Ze werd ‘ergens achterin Twente’ ge-
boren en woonde op tal van plaatsen in 
Nederland, maar ook in Griekenland, 
Israël en Canada. Uiteindelijk bleef ze ge-
ruime tijd in Vreeland hangen. Bijna 30 
jaar woonden Frederique Bremer en haar 
man Joop in ons pittoreske dorp. Toen 
stak de onrust in Frederique de kop weer 
op. Ze wilde dichter bij Amsterdam wo-
nen. Het werd Almere.

Ik spreek Frederique op een zondag-
ochtend in haar huis op de Willem van 
Mechelenstraat. Daar word ik warm onthaald 
met een kop koffie en een schaal koekjes: 
“Jouw mond zal koekjes eten kind”. Met deze 
jiddische uitspraak wenst ze mij een goed le-
ven. En dat is nou typisch Frederique, altijd 
een warm woordje voor de mensen om haar 
heen. Daarover zegt ze zelf: “ik wil mensen 
graag laten voelen dat ze welkom zijn bij mij!” 
en ze lacht haar warme lach.

Joop en Frederique leerden elkaar 30 jaar gele-
den in Zwolle kennen en trouwden kort daar-
na. Een paar jaar later verhuisde de frisdran-
kenfirma waar Joop werkte naar Utrecht en 
gingen de Bremers op zoek naar woonruimte 
in de Randstad. In de weekendeditie van de 
Telegraaf zagen ze een advertentie voor een 
huis in Vreeland. Een ‘gehucht’ waar zij beiden 
nog nooit van hadden gehoord. Frederique 
vond het hier aanvankelijk ‘verschrikkelijk’ en 
moest enorm wennen aan het feit dat Vreeland 
zo klein is. Twee jaar lang pendelde zij voor 
haar werk nog op en neer tussen Wezep (op de 
Veluwe) en Vreeland, maar besloot uiteinde-
lijk toch vanuit Vreeland te gaan werken.

Jaren later werd ze overblijf- en leesmoeder 
op school. Frederique was de favoriet van haar 
leeskinderen, want aan het eind van het jaar 
nam ze hen mee om een pannenkoek te gaan 
eten. Veel kinderen kennen Frederique ook 
van muziekles. Al 10 jaar leert zij Vreelandse 
kinderen piano spelen. Zij vertelt hen ook over 
componisten en muziekstromingen. “Ik pro-

beer ‘mijn’ kinderen vertrouwen te geven en 
veiligheid te bieden omdat dat zo belangrijk 
is! Verder wil ik ze helpen om zich zo breed 
mogelijk te ontwikkelen.”

Maar nu is het tijd voor een volgende stap. En 
die gaat richting een mooi en ruim apparte-
ment in Almere-Buiten. Een unieke plek op de 
7e verdieping met een prachtig weids uitzicht 
over een vaart en weilanden. Wat Frederique 
het meest zal missen is het amicale van 
Vreeland, het feit dat iedereen je kent. “Ik heb 
hier ontzettend veel plezier gehad! Maar ik ver-
heug me er ook op om dichterbij Amsterdam 
te zitten met haar Concertgebouw en de Grote 
Stadsbibliotheek. Ook zou ik graag weer gaan 
studeren.”

Joop is inmiddels ook bij ons aangeschoven en 
zegt nuchter: “Voor mij maakt het niet zoveel 
uit waar ik woon, veel van mijn verenigingsac-
tiviteiten zijn landelijk. Ik blijf hier in Vreeland 
nog even actief bij de Poldermodellen en met 
de musical Vreemdland. En voor mijn wijn-
handel is het eigenlijk wel handig om naar 
Almere te verhuizen, want ik vond daar een 
partner die mijn wijnen wil verkopen in zijn 
winkel, met een proeflokaal voor de proeve-
rijen die ik organiseer. Ideaal dus!”

17 juli a.s. verhuizen de Bremers, maar niet 
voordat Frederique passend afscheid heeft ge-
nomen van haar leerlingen. Ze zal hen enorm 
gaan missen en de kinderen haar ook!        A.F.

Ik vertrek: Frederique Bremer
en haar man Joop

Op 27 en 28 mei a.s. organiseert Slot Zuylen 
in Oud-Zuilen haar jaarlijkse Tuindagen. 
Een tweedaags evenement in de eeuwenoude 
kasteeltuin en het sfeervolle Slot, met tiental-
len stands en activiteiten op het gebied van 
planten, bloemen, natuur, cadeauartikelen 
en kunst. Liefhebbers van tuinieren en het 
buitenleven kunnen hun hart ophalen, maar 
door het gevarieerde aanbod zijn De Tuinda-
gen voor iedereen het bezoeken waard. 
Cultuurliefhebbers kunnen onder begeleiding 
van deskundige gidsen een rondleiding vol-
gen door het kasteel of door de kasteeltuin. 
Voor kinderen zijn er een speurtocht, knutse-
lactiviteiten en workshops.
Data en tijden: zaterdag 27 en zondag 28 mei 
2017, 11.00 –17.00 uur (beide dagen)
Voor meer informatie en deelnemers zie: 
www.slotzuylen.nl.

De Tuindagen van Slot Zuylen

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

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op
www.vreelandbode.nl
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

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

LOCATIE VERHUUR
 

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

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

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

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

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

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

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

Druk bezig met voorbereiden 
van een nieuw en inspirerend 
cursusseizoen!!

Liesbeth Romeijn kennen we vooral 
als portretschilder. Ook al vanwege 
de 75 portretten van Vreelanders die 
ze in 2015 maakte ter gelegenheid 
van Vreeland 750. Inmiddels schil-
dert Liesbeth ook alweer enige jaren 
vrij werk. 

“Ik ben opgeleid als traditionele am-
bachtelijke schilder aan de Wackers 
academie. Volgend jaar is het 25 jaar 
geleden dat ik afstudeerde. De oplei-
ding paste indertijd goed bij mij. Wer-
ken, schilderen vanuit waarneming. 
Met grafiek en mijn nieuwe werk heb ik ande-
re verhalen te vertellen en daar ga ik nu meer 
de focus opleggen”, aldus Liesbeth. 

Liesbeth vervolgt: “Een portret maken is span-
nend, is een uitdaging. Maar het vrije werk, 
ooit mijn stiefkindje, kreeg te weinig aandacht. 
Ik vind daar nu een eigen taal in. Eén die echt 
van mij is. Ik ben op de goede weg. Het werk 
ontstaat onder mijn handen. Ik kijk naar 
wat er gebeurt op het doek en verras mezelf. 
Het is een heel andere en veel vrijere beeld-
taal dan een portret schilderen. Mijn nieuwe 
werk ontstaat in vrijheid, los van de realiteit. 
Het is persoonlijker. Iedere dag weer zoek ik 
spanning en uitdaging. Mijn doel is dat mijn 
werk communiceert, dat het emotie oproept. 
Er komt altijd wel iets van figuratie in voor. 
Ik schilder niet helemaal abstract, dat past niet 
bij me. Maar het is niet meer de zichtbare wer-
kelijkheid die ik weergeef, los van (dat) wat ik 

aan de Wackers Academie heb geleerd.”

Open Atelier 
Net zoals de jongens – Jesse en Thomas -  zijn 
uitgevlogen, mag nu ook het werk dat Liesbeth 
in de voorgaande jaren heeft gemaakt de deur 
uitvliegen. Dat is de reden dat Liesbeth van 4 
tot en met 11 juni ‘Open Atelier’ organiseert. 
Ze wil letterlijk ruimte maken voor de nieuwe 
stap die ze zet. In de twee weekends kan ie-
dereen binnenlopen en door de week vindt 
Liesbeth het fijn als er een afspraak wordt 
gemaakt. Haar nieuwste werk is het weekend 
van 20 mei te zien en aan te schaffen tijdens 
de KunstRonde. Liesbeth: “Ik exposeer dan, 
samen met Maarten Vlam en Dieuwer Elema, 
in de Oude School in Kortenhoef.” Kijk voor 
meer informatie op www.liesbethromeijn.nl. 
Liesbeth tot slot: “Het is een zoektocht, ik be-
treed een andere wereld. En natuurlijk blijf ik 
ook portretten schilderen in opdracht.”     C.L.

Kunstenaar Liesbeth Romeijn slaat
nieuwe wegen in

Sinds ongeveer 30 jaar is in Vreeland de 
tuinvereniging aan de Singel actief. De ver-
eniging verhuurt 22 tuinen aan mensen die 
graag verse groenten uit eigen tuin verbou-
wen en eten. 

Henry Hilhorst is sinds 4 jaar voorzitter van 
de vereniging. Hij onderhoudt zijn eigen tuin, 
en samen met de andere bestuursleden Annet 
Heslenfeld en Jurgen Brouwer zorgt hij dat het 
terrein er netjes uitziet en dat de vereniging 
goed draait. Henry: “In de zomer organiseren 
we altijd een barbecue hier, dat is goed voor de 
onderlinge sfeer. Ook zijn we met de gemeen-
te in overleg om elektra aan te leggen, voor 
een waterpomp en bijvoorbeeld om koffie te 
zetten.” Er zijn 22 tuinen bij de Spoorlaan, 
maar ook nog een stuk grond bij de EVAB. 
De tuinen zijn 70 vierkante meter groot. Men 

verbouwt er aardap-
pelen, bietjes, bonen, 
sla en kruiden, maar 
bijvoorbeeld ook as-
perges en aardbeien. 
Henry kan de hele 
winter zijn eigen aard-
appelen eten, “som-
mige mensen moeten 
echt wennen aan de 
smaak van groenten 
uit eigen tuin, het 
is zo veel lekkerder 

dan groenten uit de winkel!”. Ook Moni-
que Bruins is er vaak te vinden. Ze hoopt dit 
weekend haar eerste sla van dit jaar te oogsten, 
het ziet er prachtig uit. Monique: “Mijn man 
Martin heeft meer tijd voor de tuin dan ik, 
hij heeft deze mooie kassen gemaakt. Het is 
heerlijk hoor, dat eten uit eigen tuin! En het is 
echt fijn om je hoofd leeg te maken door hier 
te werken!”. Op dit moment zijn er 2-3 tuinen 
leeg. Het is mogelijk om een tuin van 70m2 
te huren, maar een deel daarvan mag ook. De 
huurprijs is 50ct/m2, dus 35 euro per jaar voor 
een hele tuin. Daarbij wordt wel 75 euro borg 
gevraagd. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u 
Henry mailen: hilhorst1@gmail.com.        

M.S.

Volkstuintjes te huur!
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Welkom!
Wat ruikt dat lekker, versgemaaid gras. Wel-
ke geur vind jij lekker? Bijna iedereen kan 
zich bij het ruiken van een bepaalde geur iets 
herinneren. Zoals bij de lekkere pannenkoe-
ken het bezoekje aan het pannenkoekenhuis 
Noord Brabant. De Razende Reporters sta-
ken hun neus er eens in. Ze hadden zojuist 
allemaal een eigen gast uitgenodigd en vroe-
gen ze: Welke geur van vroeger herinneren 
jullie je het beste? Zeg, nog even over je neus 
gesproken… Kun jij dat al zelf? Je neus snui-
ten? Of zeg maar eerlijk: zit jij liever in je 
neus te peuteren? Oooh, maar is dat eigenlijk 
erg? Lees de Kinderpost maar, dan kom je er 
wel achter! Met nog veel meer leuke infor-
matie over geuren, ruiken en je eigen neus… 
En misschien lees je nog een handige tip te-
gen hooikoorts!

Snottebellemacarinataal
Ojeetje, lekker hoor pas gemaaid gras maar 
al dat stuifmeel van het gras, de bomen en 
struiken. Pollen ...hellup... snottebellen! Veel 
kinderen en volwassenen krijgen er hooi-
koorts van. Wel raar, je krijgt meestal geen 
koorts maar wel kriebelende ogen en je neus 
gaat er van snotteren. Je kunt er echt heel erg 
last van hebben. Soms helpt een pilletje, of 
een rode lamp in je neus. Maar wist je dat je 
zelf ook iets kunt doen? Bijvoorbeeld door 
honing te eten van een lokale imker. Dan kan 
het minder erg worden. 

Had jij weleens...
een verstopte neus, een rode neus, een ge-
broken neus, een loopneus, een knoopje in 
je neus gestopt, een bloedneus, een grotere 
neus of een klein wipneusje of een neuspier-
cing willen hebben?

Dit is Elaine Davidson. Ze heeft de meeste 
piercings van iedereen in haar gezicht. Ze 

woont in Schotland. Zou zij nog goed kunnen 
ruiken?(Bron/foto: wikipedia

Peuteren.
Hier steken we ook even onze neus in, in iets 
wat meestal niet mag: onze vinger in onze 
neus. Je ouders of verzorgers zeggen dat je 
niet in je neus mag peuteren: dat is onfat-
soenlijk. Maar waarom doen grote mensen 
het dan wel? Omdat er soms iets in de weg 
zit, en dan kun je niet goed ademen. Het is 
niet zo heel slecht hoor als niemand het ziet. 
Behalve als je heel erg verkouden bent of na 
de wc nooit je handen wast.    

Herken je deze twee? 
Van wie zouden deze lieve neusjes zijn?

RUIK!
Nez
Heb jij er misschien ook een ‘Nez’ voor? Een 
nez is Frans voor neus. Kun jij heel veel ver-
schillende geurtjes ruiken? Sterke maar ook 
lichte geurtjes? Dan behoor je tot het ras van 
de ‘fijne neuzen’. Iemand die veel verschil-
lende fijne geurtjes kan ruiken en lekkere 
geuren samenstelt. Net als een geurend bloe-
menboeketje. Maar dan voor in een parfum. 
Girlz, welke bloemetjes ruiken jullie in je fa-
voriete luchtje? 

Kaas
Kun jij de geur van kaas in je gedachten rui-
ken zonder dat je de kaas echt vast houdt en 
ruikt? Dat kunnen maar heel weinig men-
sen. Dus nu niet naar de ijskast lopen… Nee, 
er alleen maar aan denken… En, ruik je de 
geur? Ja, van kaas? Of zijn het soms een paar 
zweetvoetjes? 

DE GEUR ...
...van Edo
Als je de natuur ruikt, dan weet je: lekker, 
het voorjaar komt er aan. Een busje stinkt 
meer dan het ruikt. De lucht is dan vet en 
zwaar. Het gemaaide gras ruikt vers en lek-
ker nieuw. Poep ruikt hetzelfde als de uitlaat 
van het busje. Geuren horen bij het leven! 
Gemaakt door Fien.

...van de oma van Sam 
Mijn oma heeft voor de geur van vers brood 
gekozen. Net gebakken. Oma vond het een 
lekkere geur. Zoet vooral. Ze kreeg er trek 
van. Oma woonde naast de bakker dus ze 
rook het vaak. Elke ochtend opnieuw die lek-
ker geur.                         

Geschreven door Sam.

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
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...van Janny
Als het na een hele lange tijd in het voorjaar 
ging regenen dan ruik je de bomen,  het gras 
en het natte asvalt. Het asvalt rook niet zo 
lekker. Het rook naar stof. Maar het gras en 
de bomen roken wel lekker. De bomen roken 
naar bloesem. Het gras rook naar mos. 

Geschreven door Lola.

Van wie is deze neus?

...van Gerda
“De geur van kroketten. Zelf maken met va-
der. Gezellig samen bakken met mijn vader”. 
De volgende dag zijn ze niet meer lekker... 
Opgetekend door Isabelle.

...van Jan
Er was eens een man die de geur van eau de 
cologne (4711) niet lekker vond. Hij was te 
sterk en niet lekker om in te ademen. Daar-
om vond hij de geur maar niks. De tantes van 
de man gebruikten elke ochtend die geur. En 
daarom vond hij het maar niks die geur. Ge-
schreven door Xavie.

...van de oma van Vita
Mijn oma was 10 jaar ongeveer toen ze in de 
gaten kreeg dat er een vieze lucht ontstond 
tijdens de gasboringen. De gaslucht was vies 
en smerig. Er zat namelijk veel gras in de 
grond. Nu is het gas eruit en ze gaan nu ver-
vuilt water in de lege ruimtes doen. De gas-
boring duurde 50 tot 60 jaar. En de gasboring 
is geweest op plaatsen in Twente. Einde. Ge-
schreven door Vita.

En de ergste geur? 
Laure denkt de scheet van een wolf.

En de lekkerste geur? 
Annelies denkt de blaadjes van de zwarte bes 
als je ze aanraakt. 

Van wie is deze neus?

Geurende weetjes
Wil jij ook makkelijker leren? 
Dat kan met de geur van citroen. Pers maar 
snel een citroentje uit! Door de geur van ci-
troen in de lucht te verspreiden ga je je beter 
concentreren.

Heeft regen een geur? 
Hmm... ja. Vooral in de zomer na een on-
weersbuitje. De natuur heeft zichzelf schoon-
gemaakt. Maar hoe omschrijf je dat? Lekker 
fris!

Grappig maar waar... 
Je neus blijft je hele leven groeien omdat ie 
uit kraakbeen bestaat. Net als je oren.

Oef wat stinkt die hond...
Stinkt jouw hond ook zo na het zwemmen? 
En het hondenkussen. Er is wat aan te doen. 
Doe het samen met je ouders. Je hebt nodig 
een mix van een beetje appelciderazijn (100 
ml)en water (100 ml)in een flacon, een flesje 
waar je mee kunt sproeien. Pas op: Alleen op 
het hondenkussen! Nooit op de hond hoor!

Tekeningen van Isabelle
Vorige keer was er een muzikale mystery 
guest op bezoek bij de redactie van de Kin-
derpost. Isabelle Strik ging daarna naar het 
Concert van Muziekvereniging de Vecht in 
de grote Kerk. Ze vond het zo prachtig, ze 
maakte tekeningen van twee instrumenten 
die zij heel mooi vond klinken. Weet jij ook 
welke instrumenten dit zijn? 

Wat zijn dit voor instrumenten? 
Getekend door Isabelle Strik (8 jaar)

TE HUUR
Ons huis op de Lindengracht 2 in Vreeland komt per 1 september 2017 beschik-
baar. Er zijn 4 slaapkamers (waarvan 1 kleine), een badkamer en een ruime 
woonkamer en leefkeuken met uitbouw en een schuur. Het is een hoekhuis 
met heerlijke tuin met uitzicht op een boomgaard en een bospad. De huur 
bedraagt €1950 per maand. Mocht je interesse hebben, horen we t graag en 
sturen we wat meer info en foto’s etc! Groeten Rik & Aemilia Broekman
E-mail: Aemiliabosman@hotmail.com
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‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’ - 
elke werkdag om 12.50 uur in 
De Nieuws BV én iedere 
vrijdagnacht om 0.00 uur 
op Radio 1. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  
“Feyenoord of Ajax 

kampioen?
Iedereen is welkom 

om zn haar 
te laten doen “. 

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

Boerderij Sans Souci (wat betekent: ‘Zonder 
Zorgen’) aan de Loenenseweg is nog één van 
de weinige 17de-eeuwse boerderijen in de 
Vechtstreek. Al 182 jaar woont de familie 
Van der Lee/De Vries op de boerderij (Boer 
De Vries had alleen maar dochters en één 
daarvan trouwde met een Van der Lee, van-
daar). 

Volgens de huidige bewoner Kees van der 
Lee is dat opmerkelijk want de boerderij werd 
eeuwenlang gepacht en kwam pas in 1965 in 
het bezit van zijn ouders. “Vroeger werd er 
veel vaker van boerderij gewisseld omdat het 
pachtrecht ophield als je met pensioen ging. 
Sans Souci behoorde ooit tot de buitenplaats 
Slotzigt die hier schuin tegenover ligt aan de 
overkant van de Vecht. Er zat ook veel meer 
land bij dan de 37 ha die we nu hebben. Het 
land liep door aan de andere kant van de pro-
vinciale weg die er later dwars doorheen is 
aangelegd.”

Optimalisering
Kees van der Lee (49) woont sinds het over-
lijden van zijn vader, Kees sr, alleen met zijn 
moeder op de boerderij. Hij voltooide de ho-
gere landbouwschool en werkte van jongs af 
aan mee op de boerderij maar daarnaast was 
het ook nodig om bij te verdienen. Dat deed hij 
in de agrarische bedrijfsverzorging, de beton-
vlechterij en in de bouw. In 1994 stapte hij in 
de maatschap van zijn vader en kon hij het be-
drijf na diens overlijden, nu drie jaar geleden, 
door laten draaien. “Ik wist van tevoren dat het 
geen vetpot zou zijn maar ik wilde mijn koeien 
en de uitdaging van de bedrijfsvoering voor 
geen goud missen.” Kees jr. lijkt dus van alle 
markten thuis en als hij te weinig eigen exper-
tise heeft dan kent hij wel een paar maten die 
hem kunnen helpen. De afgelopen jaren heeft 
Kees flink geïnvesteerd: hij heeft een melkro-
bot aangeschaft en een grotere stal gebouwd. 

Dat alles om een optimale winst te halen uit 
de smalle marges van de melkproductie. “Een 
koe die zich prettig voelt zal meer melk leve-
ren. Vandaar die nieuwe stal waar de koeien 
vrij rond kunnen lopen en door de robot ge-
molken worden. De robot is een computerge-
stuurde machine die elke koe herkent aan de 
stand van haar spenen en bijhoudt wanneer de 
koe gemolken moet worden. De koeien mel-
den zich vrijwillig omdat ze dat prettig vinden 
en bovendien met lekkere brokken beloond 
worden. De robot kan een koe dus vaker mel-
ken dan de twee keer per dag zoals altijd werd 
gedaan.”

Topsport
Kees heeft alleen nog koeien en daar kan hij 
boeiend over vertellen: over het kruisen van 
rassen, over de keuringen van het jongvee, 
over de voedingswaarde van zijn kuilgras. 
Een groter bedrijf heeft volgens hem niet zo-
veel zin, wel het optimaliseren van voeding, 
leefomstandigheden en kruisingen. Hij heeft 
63 koeien die elk zo’n 30 liter per dag geven. 
Gemiddeld levert een koe per jaar, tien maan-
den lang melk en krijgt het één kalf. De laatste 
maanden van de negen maanden zwanger-
schap mag de koe haar energie geven aan haar 
ongeboren kalf en wordt ze niet gemolken. 
Een koe die optimaal melk levert, bedrijft ei-
genlijk topsport en moet net als een menselijke 
sporter veel rusten. De melkprijs bedraagt nu 
36 cent per liter maar dat was vorig jaar nog 
maar 24 cent. Je kunt rekenen en optimalise-
ren wat je wil maar als de melkprijs te laag is 
dan verdient de boer weinig tot niets. En als er 
een koe ziek wordt, is dat tamelijk rampzalig. 
Maar Kees lijkt Sans Souci. In mei maait hij 
voor de eerste keer zijn gras waarna de koeien 
weer de wei in gaan. Het gras wordt gekuild en 
als voer gebruikt. De mest rijdt hij uit over zijn 
eigen land waardoor het gras weer lekker gaat 
groeien en zo is de cirkel rond.          R.B.

Agrariërs in zwaar weer, vooral in Utrecht.
Hoe is de situatie in Vreeland?

Aan tafel in Loenen aan de Vecht
De Raad van Kerken van Loenen en Vreeland 
organiseert op woensdag 31 mei weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 tot 20.00 
uur in Wooncentrum ‘t Kampje aan de 

Driehovenlaan. Iedere alleengaande inwoner 
van Vreeland is welkom. Kosten € 6,50 voor 
3-gangen. Opgeven kan bij Maaike van Schaik, 
233385. U kunt opgehaald worden.
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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 

Een aantal jaren geleden stond hij al in de 
Vreelandbode. Toen nog als ‘import-Vree-
lander’ met zijn hondjes Willem en Alex. 
Inmiddels ‘wonen’ zijn geliefde viervoeters 
in de hondenhemel en is hij zelf behoorlijk 
ziek geweest. Maar Kees Molenkamp (84) 
wordt, naar eigen zeggen, nog altijd met 
een glimlach wakker in zijn fijne huis aan 
de Voorstraat.

“Ad absurdum! Ik geloof niet dat ik ooit zo-
veel verdriet heb gehad als toen mijn hondje 
Willem onlangs is overleden.” We zitten aan 
de ronde tafel aan het raam vlakbij de fijne 
brandende haard. Poes ‘Poesio’ lijkt te vragen 
om aandacht en schuurt uitdagend en tergend 
traag langs de stoelpoot van haar baas die het 
niet opmerkt. Ze geeft al snel op en gaat ver-
derop in de kamer uitgebreid haar voorpoten 
likken. Poesio, die er overigens heel gezond 
uitziet, weet dat ze het nooit, zelfs nu nog niet, 
kan winnen van wijlen Willem. Overigens lijkt 
het er verder op dat er maar weinig is dat Kees 
ontgaat. En andersom ook, want met zijn hel-
dere blauwe ogen, hartelijkheid en intelligente 
humor daagt hij je op charmante wijze uit. 
“Heb je nu al wat te drinken gekregen? Alleen 
een glas water? Nou, ik zeg altijd maar -als je 
wat onder de kurk hebt krijg je wel mensen!- 
“ Tja, op 84 jarige leeftijd is Kees, Cornely 
Pieter Gerardus Molenkamp, nog altijd een 
persoonlijkheid waar je niet zomaar omheen 
kunt. ‘Par manière de dire, natuurlijk…’

Kees Molenkamp wordt blijkbaar omringd 
door goed gezelschap. En dat is niet alleen 
door zijn familie en kinderen. Of door de 
bevriende adviseur waarmee hij regelmatig 
op vrijdagmiddag een ‘vorkje prikt’ bij de 
Nederlanden of bij ‘snackbar’ de Duiventil 
(tegenwoordig restaurant Vlinders). Bij mijn 
binnenkomst vertrekt namelijk net een vrouw 

en daarna wordt ons gesprek tot wel drie keer 
‘verstoord’ door telefoontjes van diverse an-
dere dames. Over de vrouwen leerde hij al op 
jonge leeftijd van zijn vader, die toen met zijn 
kaas langs de boerderijen in de Vechtstreek 
ging. “Mijn vader vertelde me na zo’n dag 
dat hem opviel dat er twee soorten boerin-
nen waren, diegenen die hem vroegen ‘Wilt 
u een kopje koffie?’ en diegenen die vroegen 
‘U heeft zeker al koffie gehad?’ Mijn vader zei 
dan ook vaak ‘Een vrouwenhand en een paar-
dentand moeten altijd gaan. Ofwel, ze moeten 
altijd bezig zijn nietwaar?” 

Zelf heeft hij in ieder geval niet stilgezeten. 
De halve wereld heeft hij al gezien. Vanuit het 
warme gezin met negen kinderen, waarmee 
hij in Breukelen-Nijenrhode is opgegroeid, 
ging Kees naar het Gymnasium in Utrecht. 
Daarna werkte hij bij een handelsorganisatie 
en later startte hij zijn eigen handelsbedrijf 
waarmee de wereld aan zijn voeten lag. De 
jonge vrijgezelle Kees schreef ooit een brief 
aan zijn moeder met de tekst “Ik ruil graag 
iedere vulkaan hier voor een boerensloot in 
de Vechtstreek.” Daarna heeft hij nog vele 
verre reizen voor zijn werk gemaakt, maar 
zijn eigen gezin stichtte hij met een meisje uit 
het dorp en ze woonden respectievelijk in de 
Pastorie van Kerklaan (“Je zult maar moeilijk 
kunnen vervloeken wat hier verbeden is”) en 
later op de Dorpsstraat 69 (“soixante-neuf”) 
in Loenen. Vier kinderen kregen ze, Nico, Mi-
chaela, Bouke en Jacob. Samen hebben die al 
weer voor zeven kleinkinderen gezorgd. Ver-
dere details leest u terug in het interview met 
de Vreelandbode van februari 2011. (www.
vreelandbode.nl en dan zoeken in archief) 

Feit is dat de ouders van Kees Molenkamp 
geboren en getogen Vreelanders waren en 
elkaar hier hebben leren. En dat Kees zelf, 
net als zijn ouders, niet veel ophad met ‘de 
grote stad’. “Mijn vader zei altijd; -Voor het 
donker de stad uit want daarna gaat het geld 
kosten!-” Feit is bovendien dat Kees de naam 
Vredeland/Vreeland heel toepasselijk vindt. 
“Zo heerlijk vredig en rustig hier met af en 
toe een goed feest! Hoelang ik alweer in Vree-
land woon? Ik heb niet zoveel met jaartallen, 
alleen de slag bij Nieuwpoort in 1600 zal ik 
altijd onthouden.” Met spreuken, quotes en 
gezegden heeft hij duidelijk meer. “Het was 
mijn moeders wens om te eindigen in een 
klein fijn huisje in Vreeland. Dat is haar niet 
gelukt, maar ik hoop dat het mij wel zal luk-
ken!” Feit is dat Kees Molenkamp een echte 
Dorpsgenoot is. En, hoewel hier niet geboren, 
toch is hij een echte oer-Vreelander! 

Kees Molenkamp geeft het stokje door aan 
Dieuwer Elema

door Pauline van der Hoeden

Kees Molenkamp
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Schoonheidssalon Diane

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

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

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

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

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

Sinds april vorig jaar wonen Wouter, Bahaar 
en Nilou in Vreeland. Het huis dat zij huren 
op de Lindengracht is een kleine verrassing: 
achter de charmante voorgevel schuilt een 
licht, ruim en gezellig huis! 

Huren in Vreeland was eigenlijk een test. 
Hoe zou het zijn om voor een jaar buiten 
Amsterdam te wonen? Eerst verhuurden ze 
hun eigen huis in Amsterdam nog, maar al snel 
werden ze verliefd op Vreeland. Amsterdam 
werd verkocht en het huurcontract weer met 
een jaar verlengd!
Wouter (39), geboren en getogen in Hilversum, 
gaat na zijn middelbare school Internationale 
Betrekkingen studeren in Leiden. Na 6 jaar 
bij Shell gewerkt te hebben, komt hij te-
recht bij Cordaid waar hij hoofd Innovatieve 
Programma’s is. Momenteel volgt Wouter een 
opleiding bij THNK, een school voor creatief 
leiderschap. In juni stopt zijn werk bij Cordaid 
en daarna wil hij zich verder toeleggen op het 
sociaal ondernemerschap. 

Bahaar (37), geboren in Engeland en getogen 
in Iran en Delft, heeft in Leiden Rechten ge-
studeerd. Na haar studie werkt zij een aantal 
jaren als advocaat maar in 2012 gaat het roer 
om en stopt zij als advocaat. Tijdens een reis 
naar India raakt Bahaar geïnspireerd door 
bijzondere stoffen en start zij een modelabel. 
Het is een succesvol bedrijf die onder andere 
mooie sjaals verkoopt. Door de slechte econo-
mie moet zij helaas met het bedrijf stoppen en 
gaat zij als freelancer aan de slag. Verschillende 
fairtrade bedrijven helpt zij met hun branding, 
design en story-telling. Nu zij zwanger is van 
hun tweede kindje, leek een korte sabbatical 
een goed idee. Maar daar komt ze niet aan 
toe, haar idee voor een nieuw bedrijf kan niet 
wachten om verder uitgewerkt te worden! 
Ook vrolijke Nilou (3) heeft het erg naar haar 
zin in Vreeland. Huppelend plukt ze bloemen 
in de tuin, blaast zij de pluisjes weg en doet ze 
nog een wens. Ze kijkt uit naar september want 
dan mag ze naar de peuterspeelzaal én wordt 
ze grote zus!                                                       W.T.

“Op zondagochtend bij 
familie Van Tongeren”

Aan tafel bij....

Leuk we gaan in Vreeland weer buiten teke-
nen en schilderen! Meedoen? Dat kan!

Wegens groot succes vorig jaar is er op zaterdag 
24 juni weer een STERREN Buiten Teken- en 
Schilderdag. Dieuwer Elema en Maarten Vlam 
e.a. begeleiden wederom het programma. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
- om 10 uur verzamelen in het Dorpshuis
- uitleg over het programma in het Dorpshuis
-  de schilder- en tekenmaterialen ontvangen 

– daar wordt voor gezorgd (neem, als je er 
eentje hebt, een eigen ezel mee!)

-  je plek in Vreeland zoeken, waar je wilt zit-
ten of staan (handig om een klapstoeltje mee 
te nemen als je wilt zitten)

-  rond 3 uur weer verzamelen in het dorpshuis 
voor de evaluatie.

Voor alle leeftijden!
Om 10 uur verzamelen in het Dorpshuis. 
Neem iets te drinken en te eten voor de lunch 
mee. Voor 1 drankje & versnapering wordt 
gezorgd. Neem als je er een hebt, een ezel mee.
Kosten voor volwassenen € 10,- en voor kin-
deren € 5,- Opgeven bij Dieuwer Elema (svp 

heel graag ivm voorbereiding) voor 12 juni.
E: dieuwer@sterrenvanvreeland.nl

P.S. De eerstvolgende STERREN activiteit 
is op 24 mei Varen op de Vrouwe Cornelia. 
Wees er snel bij, de tjalk is bijna vol! En daar-
na komt er weer een BRUGCONCERT aan. 
Heb je op 1 juli nog niets in je agenda? Houd 
‘m dan vrij voor het Brugconcert met vooraf 
het Floating Dinner? 
Meer weten: www.sterrenvanvreeland.nl.

STERREN Buiten Teken- en Schildersdag
zaterdag 24 juni - 10.00 tot 16.00 uur

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507
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Het jaarlijkse concert van  kamerkoor Vree-
land Vocaal vindt dit jaar plaats op zondag-
middag 21 mei om 15:00 uur in de Grote 
Kerk te Vreeland. Dit jaar staat het prachtige 
Dixit Dominus van G.F. Händel op het pro-
gramma, met als solisten Risako Kurosawa 
(sopraan), Annemiek van Zeben (alt), Daniël 
van Kessel (tenor) en Coert van den Berg 
(bas). Ook zullen de solisten elk een extra 
aria zingen van Händel, Biber, Mendelssohn 
en Vivaldi.
Het ensemble dat dit jaar Vreeland Vocaal 
begeleidt bestaat uit Reinette Thiadens (vi-
ool), Frits Wagenvoorde (viool), Monique 
Laane (viool), Judith Groen (cello) en Tim 
Veltman (orgel). Het concert duurt onge-
veer een uur en na afloop is er gelegenheid 
om met een drankje met elkaar na te praten. 

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Kaarten in voorverkoop € 14,00. 
Aan de zaal € 17,50. Voorverkoop via 
vreelandvocaal@gmail.com.

Vreeland Vocaal zingt G.F. Händel

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

In een tijd van GPS en TomToms is het niet 
meer zo interessant dat de Aarde een mag-
neetveld heeft. Dat is maar liefst 0.5 Gauss 
sterk. Hoeveel ?

Inderdaad, dat klinkt als de helft van bijna 
iets, maar dat is niet zo. De Aarde is de enige 
rotsachtige planeet in ons zonnestelsel met 
een goed meetbaar magneetveld. En geluk-
kig maar. Handig voor wie toch nog af en toe 
op een kompas kijkt en o zo belangrijk voor 
het leven op Aarde. Zonder die 0.5 Gauss 
zouden wij hier in Vreeland niet rondlopen. 
Het magneetveld van de Aarde strekt zich na-
melijk een behoorlijk stuk in de ruimte uit en 
schermt ons af tegen energierijke deeltjes van 
de zon. Die kunnen de Aarde wel bereiken, 
maar alleen in de buurt van de magnetische 
polen. Wisselwerking met deeltjes in onze at-
mosfeer zorgt dan voor poollicht. Zonder die
bescherming zou onze atmosfeer langzaam 
maar zeker weggestraald worden door de 

zon en uiteindelijk zou de Aarde alleen nog 
een heel dunne atmosfeer hebben, waardoor 
organisch materiaal zoals planten en naakte 
huid aan het strand binnen de kortste tijd zou 
verbranden. De zeeën zouden verdampen, de 
ruimte in. Wat dan overblijft is een dorre pla-
neet vergelijkbaar met Mars, een planeet die 
(nu) nauwelijks een magneetveld heeft. Zon-
der magneetveld dus geen leven in Vreeland 
(en voordat het me gevraagd wordt: ook niet 
in Loenen). De oorsprong van ons magneet-
veld zit in de kern van de Aarde. Vloeibaar ij-
zer en nikkel vormt een soort dynamo waarin 
het magneetveld wordt opgewekt. De polen 
van deze magneet zitten in de buurt van de 
geografische noord- en zuidpool, dat is wel-
licht geen toeval maar niet noodzakelijk, en ze 
verplaatsen zich zo’n 90 meter per dag. De af-
gelopen jaren is het magneetveld van de Aar-
de met 10% afgenomen. De reden daarvoor is 
niet duidelijk, maar laten we voor Vreeland 
(en Loenen) hopen, dat dit proces niet al te 
lang door blijft gaan.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Op 20 en 21 mei vindt de jaarlijkse 
Kunst-Ronde in de omgeving van de 
Vecht en de Loosdrechtse Plassen plaats. 

Dit is een open atelierroute waaraan 30 
professionele beeldend kunstenaars deel-
nemen. De KunstRonde groeit elk jaar in 
aantal bezoekers, ruim duizend mensen 
gaan met de fiets of met de auto op pad 
langs 30 ateliers en 2 galerieën. 
Tijdens de KunstRonde ontmoeten be-
zoekers de kunstenaars en kunnen met 
hen in gesprek gaan over hun werk. De 
beeldend kunstenaars werken vanuit ver-
schillende disciplines, zoals schilderen, 
beeldhouwen, keramiek, glas en textiel-
bewerking. ‘Onze’ Vreelandse kunste-
naar exposeren in de Oude School aan de 
Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef.
Openingstijden: 11.00 – 17.30 uur.  

Meer informatie:  
www.kunstronde.nl 
www.facebook.com/kunstronde. 

KunstRonde onderscheidt zich dit jaar 
weer door de hoge kwaliteit

Oranjecomité top geregeld!
Alle vrijwilligers petje af zo hard als jullie gewerkt hebben!
Alle verenigingen; bedankt voor jullie inzet tijdens mijn 
ziekte. Groetjes Nelly
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Maandag tot en met donderdag:

Broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Boekbespreking door Marlies Cordia

Kees ‘t Hart: ‘Wederzijds’
Voor de zoveelste keer is het kabelkastje bij 
het voorraam van een conrector in Den Haag 
beklad met vieze graffiti, nog slechte ook. 
Zuchtend verft hij het maar weer helemaal 
over. Een voorbijganger spreekt hem aan, 
vertelt hem dat er een vereniging bestaat, 
Wederzijds genaamd, die dit soort klein on-
gemak bestrijdt. Een kleine contributie en on-
derlinge hulp van de leden maken een eind aan 
alle overlast, waar de politie niet voor komt, al 
bel je nog zo vaak.  Eerst wil onze conrector 
hier niets van weten, maar ja, alweer geklie-
der op het kastje maakt, dat hij toch maar lid 
wordt. 
En daar begint het gedonder. In een leegstaan-
de school achter het huis gebeurt van alles, 
maar daar zit een project voor zielige kunste-
naars en buitenlanders, dus dan moet je wat 
door de vingers kunnen zien. Eén vage opmer-
king van hem  over een fikkie dat daar gestookt 
is en het pand wordt totaal in de as gelegd, 
waarschijnlijk door toedoen van Wederzijds. 
Tegenstribbelend en al wordt onze verteller 
langzaam ingelijfd, opzeggen heeft geen zin. 
Hij moet op patrouille met een totaal onbe-
kende man, het doel is eigenlijk ook niet dui-
delijk en hij begint zich steeds ongemakkelij-
ker te voelen. Zijn veel jongere vrouw Wies , 
een oud-leerling van hem, doet er eerst nogal 
lacherig over, maar ook zij begint het wat on-
aangenaam te vinden. Hij moet sleutels bij een 
vreemde brengen,  er wordt een dure racefiets 
bij hen gestald, door een onduidelijk figuur, 

voor een mistig doel. 
Telefoonnummers 
die gegeven zijn blij-
ken opgeheven. En 
dat terwijl de boel 
steeds meer uit de 
hand loopt. Het 
blijkt dat de wraak 
die genomen wordt 
op veroorzakers van 
overlast ongeveer 
honderd keer zo erg 
uitpakt als het misdrijf zelf en dat vrienden en 
familie van de daders ongenadig worden aan-
gepakt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? De 
aanpak is kennelijk een gat in de markt, want 
er is nog een club met deze doelstellingen op-
gericht, Vice Versa die een een strijd op leven 
en dood met Wederzijds raakt. . Zo verwordt 
alledaags ongenoegen over alledaags ongemak 
een steeds onontkoombare nachtmerrie. En 
dat in nogal op de lachspieren werkende taal. 
“Een grote beklemming maakte zich van mij 
meester”, dat soort kreten die te pathetisch zijn 
maar wel doeltreffend de rampspoed van de 
ik-figuur tekenen. Zijn vrouw Wies vertrouwt 
hij ook maar half, want wat moet het voorstel-
len dat een ex-vriend van haar telkens op be-
zoek is als hijzelf weg is? Wat kan escaleren, 
escaleert  en het boek eindigt in de totale hel. 
Intussen heb je je als lezer gek gelachen, maar 
doet het je ook fronsen over de gedachte wat jij 
zou doen in zo’n situatie. Een aanrader!

Op vrijdagavond 26 mei draait de film ‘Eye in 
the Sky’ in het filmhuis. Zou je één onschul-
dig mens vermoorden als je daarmee de waar-
schijnlijke dood van meerdere mensen zou 
kunnen voorkomen? Dit bekende dilemma 
staat centraal in Eye in the Sky, een spannende 
thriller waarin een aantal spionnen, militai-
ren en politici voor deze keuze staan als zij de 
kans krijgen met een drone-aanval een aantal 
bekende terroristen te raken, midden in een 
dichtbevolkte sloppenwijk.
De film wordt vertoond in het gebouw van 

de Vecht & Angstel 
Kerk, Rijksstraat-
weg 139 te Loenen 
aan de Vecht. In-
loop 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 afloop is er een hapje en drankje.
Meer info: www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen          

Het Vechtstreekmuseum is het museum 
waar iedereen kan genieten van kunst van 
kunstenaars uit de Vechtstreek, schilderijen, 
prenten en foto’s van buitenplaatsen, van een 
kopje koffie op het terras of van een boeiende 
rondleiding met een groep vrienden. 
We vinden het belangrijk dat onze groep 
vrijwilligers afkomstig is uit alle kernen uit 
de gemeente Stichtse Vecht, daarmee berei-
ken we dat er aandacht is voor de geschiede-
nis van alle kernen van de gemeente. Dat is 
ook de reden dat wij deze oproep juist in dit 
blad aan alle Vreelanders richten. 
We hebben een drietal bestuursleden nodig 
namelijk: personeelszaken, gebouw en faci-
litaire dienst en collectie. Maar ook hebben 
we doorlopend behoefte aan vrijwilligers die 

willen ondersteunen bij de ontvangst van 
onze bezoekers aan de tentoonstelling: gast-
vrouwen en -heren en horeca ondersteuning 
bij de ontvangst van groepen. We zetten ons 
in om taken, passie en kwaliteiten van vrij-
willigers goed op elkaar aan te laten sluiten. 
We hebben regelmatig bijeenkomsten voor 
alle vrijwilligers en onderling is er sprake van 
een betrokken en warme sfeer. Heeft u een 
warm hart voor cultuur en besteed u graag 
een paar vrije uurtjes in een uniek museum 
gerund door een enthousiast team van vrij-
willigers?  Dan bent u van harte welkom om 
te reageren op info@vechtstreekmuseum.nl.
Voor meer informatie kunt u altijd bellen 
met 06-57330587 of kijk op 
www.vechtstreekmuseum.nl.

Vechtstreekmuseum zoekt vrijwilligers
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

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

of telefonisch 0294-231514

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

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Onlangs is de restauratie van de voorma-
lige slagerij Dalhuisen gereed gekomen. Het 
huis met bijgebouw (de voormalige slach-
terij) heeft de naam Breehoff gekregen en 
staat sinds kort te koop. Vermoedelijk is het 
hoofdhuis rond 1760 gebouwd.  Door wie is 
niet bekend. 

De eerste bekende eigenaar duikt op in de ka-
dastrale atlas van 1832: Johanna van Collen, 
weduwe van bierbrouwer Salomon Rendorp. 
Zij woonden in Amsterdam waar Salomon 
eind 18de eeuw ook in de stadsregering zat en 
brouwer was van brouwerij De Haan aan de 
Gelderse Kade. Zij bezaten nog meer grond en 
huizen in Vreeland, waaronder Sophia’s Hoe-
ve en Voorstraat, hoek Breedstraat. Al met al 
stond Johanna van Collen op de zevende plek 
van grootgrondbezitters van Vreeland. 

Splitsing van het huis
Tot 1880 waren nr 13 en nr 15 nog één geheel. 
Toen werden de huizen vermoedelijk gesplitst 
en werd het dak vernieuwd. De dakspanten 
zijn in een bijzondere boogvorm, zogenaam-
de Philibert-spanten. Deze raakten pas vanaf 
de tweede helft van de 19de eeuw populair. 
Gezien het beroep van de toenmalige eigenaar 
Jan Meijers  –meester timmerman - kan het 
maar zo zijn dat hij zelf deze verbouwing ter 
hand heeft genomen.

Start slagerij
In 1887 werd spekslager Bernardus van Rooij-
en eigenaar van het geheel, dat huis, schuur, 
tuin, stal en koetshuis omvatte. Hij bouwde 
het huidige nr. 9 als slachterij. Op de oudste 
foto, uit circa 1910, is dit pand te zien. Zijn 
zoon verkocht in 1915 het huis aan Ernst 
Driessen, die hier 30 jaar lang zijn slagerij zou 
voeren. Na zijn overlijden verkocht zijn we-
duwe het pand aan slager Cornelis Griffioen. 

Voorwaarde was wel dat zij – met haar doch-
ter Annie - in het huis mocht blijven wonen. 
De familie Griffioen nam de kamer naast de 
winkel in gebruik als woonkamer en sliep op 
de zolder. Mevrouw Driessen woonde op de 
eerste verdieping, die met een aparte ingang 
bereikbaar was. Korte tijd later werd de straat-
nummering van Vreeland geheel veranderd. 
Met de nieuwe nummering moest de woning 
van mevrouw Driessen vanwege de eigen op-
gang een eigen nummer krijgen. Het slacht-
huis werd Breedstraat 9, mevrouw Driessen 
werd nr. 11 en de slagerij van de familie Grif-
fioen werd nr. 13. Dit verklaart het ‘gemis’ van 
nr. 11 in de doorlopende nummering die te 
zien is aan de straatkant van de huizen.

Einde slagerij
In 1978 kocht Teunis Dalhuisen de slagerij, 
die later door zijn twee zoons Henk en Wim 
voortgezet zou worden. In 1980 werd de sla-
gerij verbouwd en werd de gevel voorzien 
van een zwarte granietlaag, zoals te zien is op 
de foto uit 2006. De gebroeders Dalhuisen 
slachtten zelf en maakten ter plekke de lekker-
ste vleeswaren. Wie herinnert zich niet de ver-
maarde grillworst van Dalhuisen? Alle Vree-
landse kinderen van nu 18 plus zijn er groot 
mee geworden! Helaas is de slagerij in 2006 
gestopt. Na enkele jaren te koop gestaan te 
hebben is het pand in 2016 verkocht en door 

de nieuwe eigena-
resse grootscheeps 
gerestaureerd en vi-
sueel teruggebracht 
naar de oorspronke-
lijke staat. 

J.J. 

(oudste foto: Coll. 
Lisman, foto uit 

2006: Anton 
Cruysheer) 

Vreeland Vroeger...

Breedstraat 9-13

Vreeland Vroeger...

...en Nu...en Nu
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Al jaren is de opbrengst van bijvoorbeeld de 
plantenmarkt bestemd voor de restauratie 
van de grote kerk en de voorzetramen. In-

middels is er hard 
gewerkt aan deze 
restauratie. Het 
metselwerk is nu 
klaar, dat is goed 
te zien op onder-
staande foto’s. Elly 
Schot: “De raam-
kozijnen zijn rond 
1965 gemetseld 

door de firma Val-
kenburg uit Nig-
tevecht. Het met-
selwerk is nu door 
hetzelfde bedrijf 
geres taureerd!” 
-Het is prachtig 
gedaan, het is bijna 
niet te zien waar de 
stenen zijn vervangen of hersteld. Komende 
tijd worden afspraken gemaakt over de voor-
zetbeglazing, zodat de kerk in de komende 
winter beter te isoleren is. 

Restauratie van de kerk

 

Sinds de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander op 30 april 2013 worden ieder 
jaar de Koningsspelen gehouden, altijd op de 
laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.
De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, ac-
tief en sportief evenement voor alle basis-
schoolleerlingen in Nederland en hebben het 
doel te laten zien dat bewegen niet alleen be-
langrijk, maar vooral ook heel leuk is!
De Spelen beginnen met een gezamenlijke 
warming-up met een lied en dans van Kinde-
ren voor Kinderen die live gestreamd wordt 

via YouTube. Iedere school kan dan tijdens 
de live-opening meedansen met de ingestu-
deerde dans. 
Natuurlijk deed ook onze basisschool CSV 

Ridderhof mee aan de Koningsspelen 
en mochten alle kinderen in het oranje 
verkleed naar school komen. Tijdens 
de opening ging in de hal het dak er 
af op het Kinderen voor Kinderen lied 
“Okido”. Daarna verspreidde iedereen 
zich over de hele school voor allerlei 
actieve spelletjes. Gelukkig was het 
prachtig weer, dus werd er zowel bin-
nen als buiten, onder begeleiding van 
de leerlingen uit groep 8, gehinkeld, 
gegooid en gerend.

Koningsspelen 2017

De 19-jarige Vreelandse Julia Driesssen 
speelt al vanaf haar 14de als toetsenist in al-
lerlei bandjes (o.a. the Southern Locals). Zij 
tourt op dit moment met haar nieuwe band 
Uncle Jimmy door het hele land voor de pro-
motour voor de nieuwe EP (CD met 5 num-
mers). Op zaterdagavond 3 juni is de release 
van de nieuwe EP ‘Moon Child’ in Manifesto 
in Hoorn. Bij deze is heel Vreeland uitge-
nodigd! De toegang is gratis. Mocht je niet 
kunnen, zaterdag 10 juni speelt Uncle Jimmy 
op Koetstock festival in Kockengen. Kijk 

op www.unclejimmy.nl voor het complete 
tourschema of om de EP na te bestellen.

EP release Uncle Jimmy

Iedereen is welkom op de familiedag van Golf Vereniging Old Course Loenen. 
Kĳk op  www.oldcourseloenen.nl wat er allemaal te beleven is op deze 

Open Familiedag. Hier kunt u zich ook aanmelden. 
Maar doe het snel. Vol is vol.

“Als nieuwe Vreelanders zijn wij met ingang van medio augustus as 
op zoek naar een lieve, betrokken en actieve oppas voor onze doch-
ters van 4 en 6 voor twee middagen in de week (dagen in overleg). 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar hulp in de huishouding (uren in 
overleg). Mocht u geïnteresseerd zijn in een van de twee (of even-
tueel in een combinatie van beiden) of iemand weten die mogelijk 
interesse heeft, horen we dat heel graag en kunt u contact opnemen 
met Annelies Bruggemann op 06 226788975”

17 Juni Open Familiedag

Voor

Na


