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Niet alleen met het weer maar ook met de bewoners van Vreeland 
lijkt het alle kanten op te gaan deze maand. Zo neemt juf Sandra 
na 21 jaar met een traan afscheid van C.S.V., verruilt de familie 
Marseille na 16 jaar de Vechtoever voor het Hilversumse bos en 
rijden we met de vrolijke pakketbezorger Mo mee op ‘zijn rondje’ 
door ons dorp. Aan het einde van de Bergseweg treffen we de agra-
riërs Schoordijk van boerderij ‘Klein Kantwijk’. Én, zoals vorige 
maand al beloofd, maken we kennis met onze nieuwe dorpsgeno-
ten Wilma en Anthon van de Velde. Ook zitten we aan tafel bij 
Guusje en Wiel Broex en komen we meer te weten over Annema-
rie Teutscher. Verder kunnen we, zowel in als rondom Vreeland, 
er weer heerlijk op uit. Het komende brugconcert mag u uiteraard 
niet missen en misschien dobbert u heerlijk mee tijdens het floa-
ting diner dat daaraan voorafgaat? Het dorpsfeest lijkt nog ver weg, 
maar toch is de voorpret al begonnen. Hierover en over nog veel 
meer leest u in deze Vreelandbode. Veel leesplezier! 

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Ook deze zomer zal er weer een 
dorpsfeest zijn, de voorbereidin-
gen zijn in volle gang! Zoals elk 
jaar wordt het een feest voor alle 
Vreelanders, jong en oud, met 
activiteiten voor de kinderen, 
muziek, eten en drinken. In de 
komende Vreelandbodes, op 
www.dorpsfeestvreeland.nl en 
de facebookpagina van Vreeland 
leest u hier meer over. Hou alvast 
16 september vrij in uw agenda! 
Ons jaarlijkse feest is een week later dan an-
dere jaren en dit heeft alles te maken met de 
zomervakantie van de scholen in onze regio. 
Op 16 september zijn alle Vreelandse kinde-
ren - en hun ouders - weer in ons dorp en dat 
is wel zo leuk! Vooral omdat we dit jaar veel 
voor de jeugd gaan organiseren. 

Andere locatie
Niet alleen de datum, maar ook de locatie 
is dit jaar anders, namelijk aan de Floraweg 
naast het dorpshuis. Dit is vooral handig om-
dat de festiviteiten voor de kinderen en jon-
geren in het Dorpshuis gaan plaatsvinden. 
Bovendien kunnen we gebruik maken van 
de sanitaire voorzieningen in het Dorpshuis. 
Wat ook verandert is de catering. Natuurlijk 
kunt u straks nog steeds dinerbonnen kopen 
bij Aloys. Deze kunnen dit jaar ingewisseld 
worden bij foodtrucks met heerlijkheden. En 

natuurlijk zijn in de grote feesttent op de Flo-
raweg twee gezellige bars, twee bands en de 
gelegenheid om met elkaar Vreelandse rod-
dels uit te wisselen, nieuwe Vreelanders te le-
ren kennen en bij te praten met vrienden en 
bekenden. En als de muziek gaat knallen gaan 
we lekker dansen! 

Organisatie
Dit jaar wordt het feest georganiseerd door 
Sandra Boogert, Monique Driessen, Connie 
Lohuis, Engeline van Ee, Denise de Bie en 
Margot Sedelaar. Sandra: “Samen met Karin 
van Dis heb ik jaren het Dorpsfeest georga-
niseerd. Nu ik verhuisd ben doe ik het nog 
voor deze ene keer.” Denise is nieuwkomer 
in Vreeland. Zij heeft zich voor de  organisa-
tie aangemeld met als doel meer Vreelanders 
te leren kennen. Engeline is een bekende, zij 
organiseert ook de Kerstmarkt en gaat graag 
deze nieuwe uitdaging aan. Monique, Con-
nie en Margot zijn alle drie betrokken bij de 
Vreelandbode, en vinden het hartstikke leuk 
dit feest te regelen. Het team is nu volop bezig 
alles te organiseren, van de vergunningen tot 
en met de festiviteiten en de catering. Connie 
tot slot: “We houden de Vreelanders op de 
hoogte via de website, facebook en de Vree-
landbode!” 

Laatste nieuws: Dorpsfeest 16 september

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
Wie goed kijkt ziet op de bovenbalk van de 
Van Leerbrug een ijzeren plaat zitten. Aan de 
bovenkant is duidelijk te zien dat de leuning 
hier helemaal doormidden gebroken is. Half 
mei leunde de brugwachter tegen de leuning 
om de opvarenden van een boot toe te spre-
ken, toen de brugleuning krakend doormid-
den brak waarna de brugwachter ongelukkig 
ten val kwam in het water. Gelukkig voer er 
op dat moment niet nog een boot voorbij, an-
ders was het leed niet te overzien geweest. Hij 
heeft wel zijn arm geblesseerd aan de ijzeren 
ketting van de brug. Hoe dit nu kan, zo vlak 
nadat de brug helemaal overgeschilderd en 
aangepast is, blijft een raadsel. Begin juni was 
het opnieuw goed mis: een van de bevestigin-

gen van de ketting waarmee de leuning om-
hoog gehouden wordt, brak af toen de brug 
bijna weer gesloten was. Met een zwaar gera-
tel kwamen de ketting en de leuning omlaag. 
“Gelukkig kwam er geen sloep, die de ketting 
aan boord kreeg, dat ding is loodzwaar!” al-
dus een geschrokken brugwachter. Hoe dit 
nu kan, zo vlak nadat de brug helemaal over-
geschilderd en aangepast is, blijft een raadsel. 
De staat van de brug wordt nu (pas) grondig 
onderzocht.   

Brugwachter in de Vecht gevallen

De Kanaalbrug in Loenersloot
verwelkomt nieuwe brugwachter.

Jaap, je weet
dat deze brug niet 

open kan hè?

Ja
nou, en?!

nog een bakkie?
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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
17 juni  Open Familiemiddag 
 Golfclub (14.00 uur)
17 juni  Vlaggetjesdag met Shanty Koor 
 Lokaal Zuid (16.00 uur)
24 juni Buiten teken- en schilderdag, 
 10.00 uur Dorpshuis
25 juni  Historische Golfwedstrijd  
 (15.30 uur)
1 juli Brugconcert 20.00 uur met 
 Floating Diner (17.30 uur)
1 juli Festival De Zomertuin 
 Abcoude
1 en 2 juli  Countryweekend Pondarosa
15 t/m 18 aug.  Huttenbouw
19 en 20 aug.  Historisch Festival Vreeland 
16 sept.  Dorpsfeest

2  juni 2017

Alle diensten aanvang 10.00 uur
18 juni  ds. Van Katwijk, doopdienst
25 juni  majoor Fennema, m.m.v. Leger  
 des Heils
2 juli     mevr. Aarsen 
9 juli     ds. Rinzema, Avondmaalsdienst
16 juli  gem.dienst o.l.v. Gert van Kamp  
23 juli  pastor Flantua 

Kerkdiensten

Hi! Ik ben Eva Piera (14) en ik ben op zoek 
naar oppaswerk in Vreeland en omstreken. 
Wanneer? Doordeweekse middagen/avon-
den & in het weekend. Ervaring: regelmatig 
bij verschillende gezinnen. Voor vragen of 
interesse kunt u bellen naar 06-40395958.

Vechtzooitje



De Vreelandbode

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

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

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

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Ik interview Sandra Boogert (42) een dag 
nadat ze uit Vreeland vertrokken is. Haar 
afscheid op school was indrukwekkend, ge-
zellig en ontroerend. Sandra: “Ik had nog zó 
besloten om niet te huilen. Maar toen ik een-
maal op het paard van Liesbeth Beukeboom 
aankwam op het schoolplein hield ik het niet 
meer droog. Zeker niet toen ik mijn oud-col-
lega’s Frits en Francine zag! Ik ben de wc in 
gevlucht en heb mezelf even toegesproken, zo 
van ‘nu stop je met huilen, je hebt dit zelf ge-
wild en aan alles komt een eind’.”

Sandra vervolgt: “De hele dag stond in het teken 
van cowboys en mijn favoriete band Normaal. 
De kinderen zongen uitbundig, we deden een 
westernquiz, foto’s uit de oude doos werden 
bekeken, herinneringen opgehaald en ik kreeg 
heel veel lieve briefjes en cadeautjes. Mijn eigen 
klas verraste me met optredens en een zelfge-
schreven lied op de melodie van Oerend Hard. 
Dat zal ik echt nooit vergeten.”

Kleinschaligheid en enthousiasme
’s Middags is Sandra met haar collega’s gaan 
varen onder het genot van drankjes en hapjes. 
De dag heeft ze afgesloten met een etentje met 
Boer Johan, vriendin en oud-stagiaire Daisy 
en evenementenorganisator Vincent Stapper. 
Sandra: “Wat ik ga missen is de kleinschalig-
heid in Vreeland. Dat alles altijd kan, dat je ie-
dereen kent en dat er zoveel enthousiaste vrij-
willigers zijn. Ook fijn dat er geen concurrentie 
is tussen verschillende scholen. We hadden 
een hecht en sterk team, echt de kracht van de 
school! De tijd is zo snel gegaan. Ik heb maar 
liefst 21 jaar op CSV Ridderhof gewerkt.”

Samenwonen
Na jaren latten met haar vriend Peter in het 
oosten van het land, besloot het stel twee jaar 
geleden samen te gaan wonen in Zutphen. 
Door haar werk als leerkracht in groep 8 en 
de onverwachte benoeming tot waarnemend 

directeur verbleef ze echter meer tijd in Vree-
land dan in Zutphen. Van samenwonen was 
eigenlijk geen sprake. “Afgelopen kerst heb-
ben we een grote stap gezet. Peter en ik hebben 
een huis gekocht in hartje Warnsveld. Naast 
een ouderwetse kapperszaak en tegenover een 
kneuterig wolwinkeltje. In Zutphen misten we 
de kleinschaligheid en het contact met buren. 
Warnsveld past beter bij ons, het lijkt wel een 
beetje op Vreeland. Peter en ik zijn er super 
gelukkig!” Sinds februari werkte de actieve juf 
twee dagen op de school in Eerbeek en twee 
dagen op CSV Ridderhof. Sandra: “Dat werd te 
zwaar. Ik sliep overal en nergens om maar niet 
’s ochtends vroeg weg te hoeven of ’s avonds 
laat pas weer thuis te zijn. Bij boer Johan, op 
de boot van Lodewijk, bij een vriendin in Hil-
versum of bij Daisy in mijn ouwe huisje. Ik zat 
veel in de auto met mijn pyama en mijn toilet-
tasje. Toen er werd gevraagd of ik fulltime op 
de kleine dorpsschool in Eerbeek wilde werken 
twijfelde ik geen moment. Ik werk nu twee da-
gen bij de kleuters, twee dagen in groep vier en 
een dag in verschillende groepen. Ik ken nu al 
bijna de hele school!”              C.L.

Waar is juf Sandra gebleven?

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
  

Van 15 t/m 18 augustus is het weer Hutten-
bouwen! Dit jaar is het thema Sprookjes. Net 
als ieder jaar verheugen we ons op prachtige 
creaties van groep 5 t/m 8. 

Alle kinderen uit Vreeland zijn welkom, ook 
diegenen die niet op de CSV Ridderhof zit-
ten. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen 
bij Astrid Zeldenrijk (06 13737307) en Janine 
Griffioen (06 10822921). En net als ieder jaar 

zijn wij weer op zoek naar bouwmaterialen, 
dus heeft u pallets, balken, planken enz., graag 
een berichtje naar ons. Ook is bouwhulp al-
tijd welkom en zoeken we vrijwilligers die ons 
team wil komen versterken! Heeft u interesse 
of kent u iemand die een dag(deel) kan komen 
helpen, laat het ons weten. 
Groet van Casper (06 54290365), Kees, Rein-
ko (06 57844327), Bianca, Tim, Rutger, Wim, 
Janine, Rajeha en Esther (06 27102021).

Huttenbouw 2017
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

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

 
 

Mondriaan en Rietveld in de buurt

‘Onze’ Rogier Sluyter heeft zich ook dit jaar 
weer ingezet om geld in te zamelen voor het 
Kankerfonds door mee te doen met de Alpe 
d’HuZes, een loodzware fietstocht waarbij de 
deelnemers proberen een aantal keer de Franse 
Alpe d’Hues met een gemiddeld stijgingsper-
centage van 7,9 procent te beklimmen. 

Ook deze keer deed Rogier meer dan alleen 
meefietsen, hij organiseerde van te voren ook 
een Tartiflettediner. “Samen met mijn vriend 
Geert Gieling en zo’n 50 andere vrijwilligers 
hebben ruim 1850 mensen genoten van een 
prachtige avond heerlijk smullen, entertain-
ment en saamhorigheid. Wat een sfeer konden 
we daar neerzetten met zijn allen en niet onbe-
langrijk heeft deze avond enorm veel geld op-
geleverd.” Met alle inspanningen heeft Rogier 
met zijn groep bijna €40.000,- voor het KWF 
opgehaald. Wat een prestatie! 

Van zon naar donder 
Doordat de focus dit jaar op de organisatie van 
het Tartiflettediner had gelegen was er minder 
getraind dan anders, en dat merkte Rogier….   
“Wat doen de beentjes tijdens de tweede be-
klimming dan al pijn zeg. Toch voor klim drie 
snel naar beneden en om 12  uur bij aankomst 
boven, gestrekt in de schaduw om wat bij te 
komen. Rond 15 uur gingen we naar beneden 
maar al snel begon het stevig te waaien en koud 
te worden en kwam het met bakken komt het 
de hemel uit. Het werd fietsen tegen de berg 
op en tegen de stroom in. Bij bocht zeven werd 
iedereen door de organisatie van de weg ge-
haald. Donder en bliksem werd zo heftig dat 
het onverantwoord werd. Een motorrijder was 
getroffen door bliksem.

Gewikkeld in aluminium warmhoudhoezen 
hebben we anderhalf uur totaal verkleumd 
onder een afdakje staan wachten tot we met 
auto’s en touringcars opgehaald konden wor-
den. Daar eindigde mijn vierde rit omhoog. 
De evacuatie van honderden gestrande fietsers 
ging ogenschijnlijk soepel, geen paniek, geen 
andere ongelukken. 
Als je kanker hebt is er geen keuze om op te 
geven, je wilt door. Als je eenmaal op de berg 
bent en afdaalt moet je omhoog en dat is geen 
pretje, dat doet pijn en je wilt door. Je helpt er 
niemand mee maar tijdens de klim denk je aan 
dierbaren die strijden of gestreden hebben, ge-
lukkig komt er heel veel geld binnen dat alle-
maal gebruikt wordt in de strijd tegen kanker. 
Daar doe je het voor.”
Voor wie nog een steentje wil bijdragen aan 
onderzoek tegen kanker door het KWF: http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/rogier-
sluyter.

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar in heel 
Nederland het 100-jarig bestaan van De Stijl 
wordt gevierd, de vernieuwende kunststro-
ming die zich na de Eerste wereldoorlog af-
zette tegen traditionele kunst en herkenbaar 
is door abstractie, primaire kleuren en een 
sterk lijnenspel. 

Onder andere in het Gemeentemuseum in 
Den Haag, de Lakenhal in Leiden en het Cen-
traal Museum in Utrecht zijn overzichtsten-
toonstellingen van De Stijl-kunstenaars als 
Mondriaan en Rietveld te bewonderen. Maar 
ook in onze directe omgeving zijn deze twee 
kunstenaars actief geweest en is hun werk te 
zien.

Mondriaan in Abcoude
Maar weinig mensen weten dat Piet Mon-
driaan (1872-1944) zich graag liet inspireren 
door Abcoude en in het bijzonder het Gein. 
Hij fietste vaak van Amsterdam naar Abcoude 
om inspiratie op te doen en maakte onderweg 
mooie kunstwerken, soms zelfs zittend op zijn 
fiets. Hij tekende en schilderde dan wat hij 
zag, zoals de Oostzijdse molen of het slootje 
bij boerderij Landzicht. Langzaamaan werd 
zijn kleurgebruik extremer en zijn werk ab-
stracter. 
Door heel Abcoude worden nu schilderijen 
van Mondriaan geëxposeerd. Bankjes worden 

beschilderd in zijn abstracte stijl en etalages 
zullen worden aangekleed met kunstwerken 
van inwoners geïnspireerd op Mondriaan, 
door onder andere Kunstschuur Vanas56 en 
scholieren uit Abcoude en Baambrugge. 

Rietveld in Slot Zuylen
Eén van de best bewaarde geheimen van Slot 
Zuylen is dat de beroemde Utrechtse meu-
belmaker en architect Gerrit Rietveld (1888-
1964) er zijn carrière begon. Hij maakte in 
1905 een serie meubels voor het laatmid-
deleeuwse Poortgebouw. Bezoekers maken 
tijdens de rondleiding een reis door de meer 
recente geschiedenis van Slot Zuylen gecom-
bineerd met het verhaal rondom Gerrit Riet-
veld. Schilderijen, foto’s, archiefstukken, te-
keningen en originele meubels vertellen over 
een vernieuwingsgezinde baron, die bekend 
staat als de ‘betonbaron’, en die vanaf 1900 
het eeuwenoude Slot Zuylen klaarstoomde 
voor de twintigste eeuw. De presentatie in het 
historische interieur van een aantal iconische 
Rietveld meubels uit de jaren 1920 en later, die 
in bruikleen zijn gegeven, maakt duidelijk hoe 
baanbrekend de nieuwe strakke vormgeving 
van Rietveld en de kunstbeweging De Stijl 
was. Tijdens de themarondleiding Rietveld 
in Slot Zuylen is er dagelijks een exclusieve 
bezichtiging van het normaal gesloten Poort-
gebouw. Meer informatie: www.slotzuylen.nl.

Vreelandse inzet bij Alpe d’HuZes
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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

Aan het eind van de Bergseweg staat een on-
opvallend dubbel woonhuis met daarnaast 
een geitenweitje. Op de gevelsteen is te lezen 
‘Klein Kantwijk’, de naam van het daarachter 
gelegen boerenbedrijf dat veel groter is dan 
je zou vermoeden: 69 ha land, 128 koeien en 
85 stuks jongvee plus 200 schapen. De geitjes 
in hun wei, die het aanzicht van de boerderij 
bepalen, zijn voor de lol. 

Van het Helletje naar Klein Kantwijk
Vroeger heette de boerderij ‘Het Helletje’, 
gelegen tussen de boerderijen ‘Het Hemeltje’ 
en ‘Het Vagevuur’.  Aad Schoordijk (59) is de 
vierde generatie op de boerderij. Zijn over-
grootouders begonnen er te boeren in 1850. 
De opa van Aad maakte zelf kaas en verkocht 
die aan de bekende kaashandelaar Molen-
kamp uit Breukelen. Toen de oude boerderij 
honderd jaar bestond, schonk deze Molen-
kamp een gedenksteen met daarop de huidige 
naam ‘Klein Kantwijk’. In 1982 werd de oude 
boerderij afgebroken en vervangen door een 
dubbel woonhuis zodat ook Aad met zijn 
vrouw Corrie op de boerderij konden gaan 
wonen. Sinds een aantal jaren woont ook hun 
zoon Tom Schoordijk (29) met zijn vrouw op 
de boerderij. Acht maanden geleden is daar 
dochter Julie bijgekomen.
Aad en Tom werken intensief samen en zou-
den er niet aan moeten denken er alleen voor 
te staan. Tom melkt twee keer per dag alle 
128 koeien behalve als hij ziek is of een ‘zwaar 
weekend’ heeft gehad. Dat betekent iedere dag 
om vijf uur op. Vader Aad doet het ‘nacht-
werk’  (het kalveren en lammeren gebeurt 
nu eenmaal vaak ’s nachts), het voeren en de 
inseminaties. De rest van de werkzaamheden 
doen ze samen. Zo kan Tom ook één keer per 
week zijn pappadag hebben al blijft hij dan 
natuurlijk wel melken.

Koeien van de leg
Volgens Aad moet je voor je veertigste ‘de 
zaak op poten hebben staan’, d.w.z. de grote 
investeringen hebben gedaan. Dus toen Tom 
in de maatschap kwam werd er een aantal be-
langrijke veranderingen doorgevoerd: de 500 
varkens werden van de hand gedaan en het 
aantal koeien verdubbeld. Er werd een nieuwe 
stal en een silo gebouwd. Al tien jaar daar-
voor was Aad begonnen aan een melkrobot 
vanwege rugklachten maar bij de bouw van 
de nieuwe koeienstal besloten ze toch weer te-
rug te gaan naar de melkput. Tom hecht veel 
waarde aan het contact met zijn dieren: “Je 
moet signalen kunnen opvangen. Als je in een 
vroeg stadium merkt dat een koe ziek is dan 
kan je beter ingrijpen.” Maar natuurlijk waren 

er ook financiële overwegingen: een melkput 
is bij 128 koeien op den duur veel goedkoper. 
Bovendien kan een robot stuk en bij een sto-
ring van een aantal uren zijn de koeien volko-
men ‘van de leg’.

Verschillen tussen vroeger en nu
Aad: “Ik werkte al jong mee op de boerderij, 
ook omdat mijn vader wat ziekelijk was. Een 
eigen boerderij was het liefste wat ik wilde 
maar ik had een jongere broer met precies 
dezelfde wens. Uiteindelijk heeft hij zijn eigen 
boerderij in België kunnen kopen en ben ik 
hier gebleven.” Zoon Tom was aanvankelijk 
minder gefocust dan zijn vader: “Omdat ik 
het nog niet zeker wist, heb ik na de middel-
bare landbouwschool ook technische werk-
tuigbouwkunde gestudeerd. Vroeger was het 
vanzelfsprekend dat je de boerderij overnam 
maar tegenwoordig is het niet zo eenvoudig 
meer om het bedrijf voort te zetten. Er komt 
ook veel administratie en een enorme hoeveel-
heid regelgeving bij kijken. En je bent er  ze-
ven dagen per week heel intensief mee bezig.” 
Toen Tom 19 was, wist hij het zeker maar ook 
zijn jongere broer zag wel wat in de boerderij. 
De historie herhaalde zich. Ditmaal werd het 
opgelost doordat de jongere broer verder ging 
leren. Corrie groeide als boerendochter op in 
Kockengen. Samen met Aad vormde ze de 
maatschap tot ook Tom toetrad. Corrie ont-
fermt zich over al het groen, het schilderwerk, 
de administratie en in het voorjaar over de 
lammetjes die ‘moederloos’ zijn. (Soms krijgt 
een schaap wel vier of vijf lammeren tegelijk 
terwijl ze er maar drie kan zogen. De rest 
wordt met de fles grootgebracht.) De vrouw 
van Tom, Annika, is tandarts. Tom vindt het 
belangrijk dat ze haar eigen bezigheden heeft. 
Of dochter Julie in de toekomst het bedrijf 
over zou kunnen nemen? Volgens Tom zou 
het kunnen. “Natuurlijk zijn er ook vrouwe-
lijke boeren. Het beroep is fysiek zwaar maar 
onmogelijk is het zeker niet.”            R.B.

Buiten teken- en schilderdag

Agrariërs in zwaar weer
Hoe is de situatie in Vreeland?

Zaterdag 24 juni is het weer zover: de buiten 
schilder- en tekendag! Onder leiding van on-
der andere Dieuwer Elema en Maarten Vlam 
kan iedereen aan de slag om onze mooie om-
geving vast te leggen op papier.  Of je nu wel 
of niet kunt tekenen, dat maakt niet uit. Het 
gaat om het genieten, het bezig zijn en het 
goed kijken. De dag begint om 10 uur in het 

Dorpshuis en eindigt daar ook weer om 15 
uur. Kosten € 10,- voor volwassenen, € 5,- 
voor kinderen, inclusief de begeleiding, een 
drankje en een versnapering. 
Meteen meedoen? Geef je op bij 
dieuwer@sterrenvanvreeland.nl. 
Of kijk voor meer informatie op 
www.sterrenvanvreeland.nl. 
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De planeet Saturnus staat deze maand in op-
positie. Dat betekent dat de Aarde precies 
tussen Zon en Saturnus staat, waardoor de 
planeet vanuit Vreeland de hele nacht goed te 
zien is. Kijk bijvoorbeeld op 6 juli rond mid-
dernacht naar het zuiden; Saturnus is dan 
linksonder van de Maan te zien. Met een goe-
de verrekijker of kleine telescoop kun je ook 
de ringen van Saturnus herkennen. Die heb-
ben een diameter van 100.000 km, maar zijn
slechts enkele tientallen meters dik. Daardoor 
zijn ze momenteel minder goed zichtbaar, we 
kijken een beetje tegen de zijkant van de rin-
gen aan.
De ringen van Saturnus bestaan uit klein 
gruis, stof en ijs en zijn wellicht het overblijfsel 
van een maan, die te dicht bij de planeet stond
en door de zwaartekracht uit elkaar is getrok-
ken. Wanneer je met een grote telescoop kijkt 
of er met een ruimtevaartuig langs vliegt, dan 
kun je zien dat Saturnus honderden ringen 

heeft, die als steeds grotere hoepels om de 
planeet zijn gelegd. Ringen rond planeten zijn 
vrij normaal, ook Jupiter, Uranus en Neptu-
nus zijn geringd, al is dat bij die planeten veel
moeilijker te zien. Bij een kolossale planeet 
wel 50 x zwaarder dan Jupiter die rond de ster 
PDS110 is ontdekt, in het sterrenbeeld Orion
op zo’n 1000 lichtjaar afstand, is recentelijk 
een ringenstelsel ontdekt dat gigantisch groot 
moet zijn. De helderheid van PDS 110 vari-
eert eens in de ongeveer tweeënhalf jaar. De 
superplaneet beweegt dan voor langs de ster 
en blokkeert een deel van het licht maar voor 
en na de passage zijn een groot aantal snelle 
helderheidsfluctuaties te zien en die zijn dus
afkomstig van een ringenstelsel met een om-
vang groter dan de afstand Zon-Aarde. In 
September bedekt de superplaneet weer zijn 
ster en staan telescopen wereldwijd op PDS 
110 gericht. 

H.L.

Hemel boven Vreeland

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

Vierenveertig jaar geleden streken twee 
zuiderlingen in het voor hen zeer noor-
delijk gelegen Vreeland neer. Wiel (1939, 
Maastricht) en Guusje (1940, Heerlen) verlie-
ten Limburg voor het werk van Wiel. Na ja-
ren bij de Katholieke Nederlandse Boeren- en 
Tuindersbond gewerkt te hebben, ging Wiel 
aan de slag als directeur bij de Thuiszorg in 
Amsterdam. Guusje heeft altijd in het onder-
wijs gewerkt en kon ook in Amsterdam aan 
de slag. 

De zoektocht naar een fijne plek om te wonen 
samen met hun zonen Auke en Jules duurde 
niet lang. Een plek ten zuiden van Amsterdam, 
midden in de natuur en dichtbij een stad voor 
cultuur en winkels. In Vreeland ingeschreven 
voor een nieuwbouw project aan de Vliet en 
nu, 44 jaar later, wonen zij hier nog steeds met 
veel plezier.

Aan de Vliet hebben Guusje en Wiel een actief 
en sportief leven. Zo was Wiel medeoprichter 
van de Loenense Tennisclub en de Bridgeclub 
Vreeland. Guusje is ook bestuurslid van de 
Tennisclub geweest. Hun jongste zoon Bart 
wordt aan de Vliet geboren en alle drie de zo-
nen krijgen het sporten met de paplepel inge-

goten! Guusje: “We hadden een box bij de ten-
nisclub gezet, dus de jongens gingen gewoon 
mee naar de tennisbaan!”
Momenteel staan Guusje en Wiel midden in 
een actief sociaal leven. In goede gezondheid 
en nog steeds erg sportief genieten zij van hun 
5 kleinkinderen, vrienden en vrije tijd.

In Limburg zijn ze nog steeds regelmatig te 
vinden. In hun kersenboomgaard of bij fami-
lie en vrienden. Wiel is nog steeds zeer actief 
op de Tennisclub en gaat graag fietsen door 
stad en platteland. Verder is hij vrijwilliger bij 
de Stichting Welzijn Stichtse Vecht en daagt 
hij zijn buurjongetjes uit om te leren kaarten. 
Zijn nieuwste hobby is het succesvol kweken 
van dahlia’s en als pomoloog (red: fruitdes-
kundige) is hij kersenrassen in zijn tuin aan 
het kweken.

Guusje staat meerdere keren per week op 
de golfbaan en speelt wekelijks bridge bij de 
Bridgeclub Vreeland, waarvan zij wedstrijd-
leidster is. 
Na 44 jaar verveelt Vreeland nog lang niet en 
vinden zij het nog steeds een actief en gezellig 
dorp. Weggaan uit Vreeland, dat kunnen ze 
zich absoluut niet voorstellen!                     W.T.

“Op donderdagavond 
  een glas wijn bij Guusje en Wiel Broex”

Aan tafel bij....Aan tafel bij....
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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!!

Om het 750-jarig bestaan van Vreeland te 
vieren, werd in 2015 de Stichting Sterren van 
Vreeland opgericht. De bedoeling was dat ie-
dere Vreelander de kans kreeg om zijn of haar 
mede-Vreelanders met iets persoonlijks te 
verrassen. De schippers van de tjalk Exempel, 
Reinko Abels en Peter Nagtegaal boden aan 
om een tocht over de Vecht te maken met de 
ouderen van Vreeland.

Dit voornemen werd uitgevoerd met veel suc-
ces en is de afgelopen 18e Mei herhaald. Om 2 
uur werden we verwelkomd door de schippers 
en Annelies Weijschedé van de organisatie. 
Zij heeft ons gedurende de tocht verwend met 
kopjes thee, koekjes en later wijn, knabbeltjes 
en zelfs haring. Alle lof.                      
Het weer was typisch Nederlands. Wolken, 
af en toe een streepje zon en wind. Om kwart 
over twee voeren we weg uit Vreeland naar het 
Noorden. Langs de Nes, Nederhorst Den Berg, 
Nigtevecht, richting Weesp en natuurlijk weer 
terug. Een prachtige tocht over doodstil wa-
ter - de toeristen zijn er nog niet - langs oude 
boerderijen, bijzondere huizen en woonboten 
en vooral veel watervogels die op dit moment 
allemaal jongen hebben.
Aan boord was het niet stil. Er werd vrolijk ge-
babbeld temeer daar het grootste deel van het 
gezelschap behoorde tot de Koersbalclub. Dus 
iedereen kende iedereen.                 

De schipper vertelde het verhaal van zijn schip 
en dat was zeker de moeite waard.
De tjalk is gebouwd in 1909 op de werf Boot 
in Alphen a/d Rijn en was bedoeld om zand en 
grind te vervoeren over de Hollandse IJssel. Er 
was dus geen kajuit op het schip. Waar nu de 
kajuit staat lag de vracht. De toenmalige schip-
per had een klein onderkomen onder de helm-
stok, dat werd paviljoen genoemd. Daarvoor 
bevindt zich de Kuip, waar de roerganger zijn 
plaats had. Het schip voer natuurlijk met zei-
len, dat moet een prachtig gezicht zijn geweest. 
Nu is er inmiddels een motor aan boord en kan 
er gekozen worden om te zeilen of om op de 
motor te varen. Het schip heette de Nieuwe 
Zorg, dat is later toen het schip een andere be-
stemming en indeling kreeg Exempel gewor-
den. De nieuwe eigenaar wilde kennelijk graag 
als voorbeeld dienen voor andere oude om te 
bouwen schepen.
De schipper vertelde ook nog dat het water van 
de Vecht enorm is gezuiverd na de schoonmaak 
van de afgelopen jaren. Eens in de twee jaar 
gaat het schip op de helling om schoongemaakt 
te worden en nu zitten er allemaal schelpjes aan 
de bodem. Dat duidt op goed water!
Bij het afscheid om kwart voor 5, beloofden de 
schippers om volgend jaar weer te varen voor 
de ouderen van Vreeland. Bent u nog nooit 
mee geweest, ik kan het u van harte aanbevelen. 
Doen!!                          Tinka en Diny.

Varen op de Exempel met 
de STERREN van Vreeland

De Oostelijke Vechtplassen kampen al jaren 
met een aantal hardnekkige opgaven: een slech-
te waterkwaliteit, een groot baggerprobleem in 
de Loosdrechtse Plassen, en afnemend animo 
voor de watersportsector en horeca. Iedereen 
in het gebied vindt dat er wat moet gebeuren. 
Samen is gezocht naar oplossingen waarbij zo 
goed mogelijk rekening wordt gehouden met 
de verschillende (soms strijdige) belangen.
 Dit leidt tot een akkoord met de ambitie om de 
komende jaren te werken aan een forse kwali-
teitsimpuls in het gebied zowel voor natuur en 
landschap, recreatie & toerisme als de leefom-
geving. Maatregelen uit het akkoord zijn onder 
meer: baggeren in de Loosdrechtse Plassen, 
het versterken van het recreatief routenetwerk 
voor varen, fietsen en wandelen en de aanleg 

van nieuwe natuurgebieden.
Gedeputeerde Staten willen hiervoor de ko-
mende jaren geld beschikbaar stellen. Het voor-
stel is om 11,9 mln euro op te nemen voor de 
volgende onderdelen uit het gebiedsakkoord:
-  Het baggeren van de Loosdrechtse plassen (in 

combinatie met het herstel van legakkers en 
de aanleg van natuureilanden);

- het verbeteren van de waterkwaliteit;
-  het versterken van de recreatie (o.a. voor de 

aanleg van nieuwe recreatieve routes en voor 
de inzet van een gebiedsloods).

Het betreft het provinciaal aandeel in de finan-
ciering van het gebiedsakkoord. Het budget 
komt beschikbaar indien het gebiedsakkoord 
is ondertekend en de cofinanciering van de an-
dere partijen is geregeld.

Onderhoud Oostelijke Vechtplassen
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Welkom!
Als je Razende Reporter bij de Kinderpost 
wilt worden dan leer je interviewen. Moeilijk 
woord zeg. Je kunt ook zeggen: een vraagge-
sprek hebben. Interviewen is hartstikke leuk 
vinden de reporters. Daarom gingen ze zelf 
een gast uitnodigen. Maar opgelet, die moest 
wel ongeveer 50 jaar ouder zijn… Zelf vragen 
bedenken en een extra vraag aan iedereen: 
Was jij weleens goed van vertrouwen? Ver-
derop lees je precies hoe dat uitpakte. En wil 
jij zelf ook gaan interviewen? Lees dan maar 
verder. Dan weet je ook of de Razende Repor-
ters interessante interviews met hun gasten 
hadden... Razende Reporters Lola en Laure 
gingen uit varen en maakten voor Sterren van 
Vreeland een verslag aan boord van de Vrou-
we Cornelia! Veel plezier!  

DE BOOT VROUWE CORNELIA
door Lola van Dijk
Laure en ik mochten namens de razende re-
porters naar de boot de Vrouwe Cornelia! Dit 
schreef ik toen ik nog op de boot zat. Ik mocht 
een stukje schrijven over hoe de boot eruit 
zag. In de boot zat: een keuken, zes bedden, 
mini badkamer en een eet tafel. De boot is 20 
m. lang. Het was er super gezellig met de men-
sen die op de boot zaten. Ik werd een beetje 
misselijk van de bootrit maar dat hoort er bij. 
In de slaapkamer ligt nog ergens mijn pen... 

DE BOOT DE VROUWE CORNELIA
door Laure Maijer
...Het was ook heel lekker weer.
In totaal zaten er 14 mensen op de boot. De 
mensen die op de boot waren zijn Hans (71 
jaar) , Joke (66 jaar), Hendrika maria (91 jaar 
), Lodewijk de schipper van de boot (65 jaar), 
Geer (81 jaar ), Ankie (77 jaar ), Frits (79 jaar) 
, Ina (79 jaar), en Ria, Marjan, Marine, Anne-
lies, Lola en ik natuurlijk!! Het was heel leuk 
met iedereen op de boot!! Dit is echt een dag 
om serieus nooit maar dan ook echt nooit 
meer te vergeten. Er was ook een wc en een 
douche. N er was ook heel lekker eten en drin-
ken (de drankjes met hartelijke dank aan Nelly 
van het Dorpshuis! red). Het was de grootste 
boot waar ik ooit op heb gezeten. Ik vond het 
een hele grote eer om op die boot te mogen.

Wil jij ook Interviewen?
Oftewel: wil jij ook in korte tijd zoveel mo-
gelijk informatie over iemand verzamelen?. 
Dan bedenk je van te voren wat je wilt vragen. 
Met open en gesloten vragen. Even checken 
wat dat zijn? Ja! Zo, daar had je dus direct 
al een gesloten vraag te pakken. Daar kun je 
maar 1 antwoord (of ja of nee) op geven. Nog 
een vraag: van welke soorten dieren houd jij? 
Even denken..., van honden, babypoesjes, 
konijntjes, luid-zingende merels en met hun 
oren klapperende olifanten... Wat een boel in-
formatie! Dat moet dan wel een ooopen vraag 
zijn. Iemand vertelt meer over zichzelf en je 
krijgt er makkelijker contact mee. Maar wie 
wil je eigenlijk interviewen?

GOED VAN VERTROUWEN 
Zou jij een tientje uitlenen aan iemand die 
je niet kent? Een paar jaar geleden was Jan 
Driessen jr. samen met zijn Opa Jan bij de Ra-
zende Reporters. Opa vertelde dat hij ooit een 
onbekende man bij het benzinestation was te-
gengekomen. De man zat zonder geld omdat 
hij zijn portemonnee was vergeten. Zonder 
geld kon hij niet verder rijden... De opa van 
Jan gaf hem toen een tientje. Maar zou hij dat 
tientje ooit terug gekregen hebben? Helaas, 
dat vertelt het verhaal niet. Maar wel dat Opa 
goed van vertrouwen was! 

Wie ga jij interviewen?
Al een idee wie je zou willen interviewen? 
Iemand die iets belangrijks te vertellen heeft. 
Zoals de minister president. Of je oma...of je 
oppas? Wat wil je allemaal te weten komen? 
En wat is je hoofdvraag...? BEN JIJ WELEENS 
GOED VAN VERTROUWEN GEWEEST? 
Hieronder lees je de verhalen van de gasten 
van de Reporters daarover.

Bommetje
Het gaat over mijn buurman Edo.
Het speelt zich af in de Vosselaan, waar Hurp 
nu woont. Edo moest boodschappen doen 
voor zijn moeder, Hij kreeg een brief mee en 
wat geld om een doosje eieren te kopen.
Hij moest eerst naar het postkantoor om de 
brief weg te brengen, Zodat hij zijn handen 
leeg had, maar hij kocht eerst de eieren, 
Waardoor hij zijn handen vol had op de fiets 
waardoor hij niet kon sturen. Hij moest over 
een bruggetje heen om naar het postkantoor 
te gaan, Maar hij had dus zijn handen vol, dus 
ging hij er naast. 

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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Bommetje 
Hij is in de sloot gevallen! Hij dacht bij zich 
zelf: hoe kom ik hier uit. Hij ging maar help 
roepen. De man die daar tegen over woonden 
kwam naar buiten. Edo was er uit, hij stonk en 
was vies. Dit gebeurde in 1946, hij was onge-
veer 6\8 jaar 

Fien Kegge (10)

Een angstig avontuur 
Door: Riet sarphatie en Vita Sarphatie 
De oudste broer van mijn oma was een pest-
kop. Op een dag zetten mijn oma’s broer haar 
in een teil en duwde haar het water op. Mijn 
oma vertrouwde haar broer, ze was dus goed 
van vertrouwen. Haar broer liet haar alleen 
achter op het meer en liep terug naar de kant. 
Mijn oma begon heel hard te schreeuwen en 
haar vader kwam eraan. Die werd heel boos 
en heeft mijn oma’s broer een flink pak ram-
mal gegeven. Daar was mijn oma best blij 
mee: ze genoot ervan.

Over koeien en hazen
Toen mijn oma tien was had ze een cursus 
gedichten maken op school. Oma dacht dat 
ze het niet kon. Dus ze zei tegen haar moe-
der ik denk dat ik het niet kan. Toen zei haar 
moeder iets heel bijzonders ze sprak veel in 
spreek woorden en ze zei je weet nooit hoe 
een koe een haas vangt. Oma begreep het niet 
en snapte er niets van toen ging ze naar school 
en begon de cursus gedichten maken. Toen 
oma thuis kwam kwam ze met een heel mooi 

De Lekkerste én leukste mobiele koffie 
op wielen voor elk Feestje
Houdt u een: buurt- of tuinfeest, 
bruiloft, bedrijfsjubileum of ontbijt?

De Kaldi Mobiel Hilversum vormt met 
mobiele koffie dé vrolijke smaakmaker.
Bel: 06-44364884 of mail
hilversum@kaldimobiel.nl
www.baristarobertomobile.nl

gedicht. Toen snapte ze wat het gezegde bete-
kende. Als dingen onmogelijk lijken en je doet 
het toch kan het altijd weleens lukken!!
Door SAM FREMEIJER

Titel: De badmuts
Door: Gerda van der Linden (geboortejaar 
1944) en Isabelle Strik (geboortejaar 2008)
 “Mijn vriendin en ik gingen zwemmen, in de 
zomer. Ik had een nieuwe badmuts gekregen.
In het zwembad pakte ik mijn tas en wilde 
mijn badmuts pakken. De badmuts was weg, 
oh en nou? Ik mocht niet zwemmen zonder 
badmuts. Later vertelde mijn vriendin, dat zij 
hem gepikt had. Mijn vertrouwen was weg!”
Groetjes, Isabelle en Edith

Lola & Janny
Ik mocht Janny interviewen! Want er was dit 
keer dat je een gast mocht meenemen. Ik had 
Janny uit gekozen, want zij is mijn oppas.
We moesten een verhaal maken over vertrou-
wen. Mijn verhaal ging zo:
Het was een mooie dag. De vogels zongen 
hun eigen lied. Toen de zus van Janny zei: Ik 
kan jou bij mij achterop de fiets nemen. Janny 
vertrouwde haar. (Maar even vergeten, dit is 
super lang geleden.) Dus ging Janny bij haar 
zus achterop. Maar dat was geen slimme keus 
want ze vielen meteen in de bosjes. Allemaal 
krassen op hun gezicht. Janny was niet handig 
om haar te vertrouwen. Niet lang daarna nam 
de zus van Janny haar oma ook nog achterop 
de fiets. En je raad het misschien al. En ja die 
vielen ook in de bosjes. The end

Spel: Blind vertrouwen
Speel jij weleens blindemannetje met je vrien-
den? De een heeft een blinddoek om en de 
andere neemt je voorzichtig aan de hand. Je 
begeleider zorgt ervoor dat je niet ergens te-
gen op botst... maar dan moet je ‘m wel blin-
delings vertrouwen. En niet stiekem gluren 
hè? Vertrouwen hebben geeft je een fijn ge-
voel. Je denkt dat de mensen het beste met je 
voor hebben, zoals jij dat zelf ook hebt. Men-
sen met vertrouwen staan positief in het leven. 
Maar je kunt weleens te goed van vertrouwen 
zijn. Dan kun je teleurgesteld worden. Dus 
soms even jezelf interviewen:  wat zal er ge-
beuren als ik...?

Ben jij nieuwsgierig? 
Knap gedaan hè, die verha-
len en foto’s? De fotograaf 
was dit keer Laure Maijer. 
Word ook journalist bij de 
Kinderpost en je gaat het zelf 
meemaken. Je kunt er ook 
nog even over nadenken. De 
Razende Reporters begin-
nen weer in januari. Heb je 
nu al een eigen verhaal? Geef 
het dan aan je juf of meester 
voor de Kinderpost of mail 
naar info@vreelandbode.nl!



De Vreelandbode10 juni 2017

‘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  
“Noteert U vast 

even mee? 
Onze zomersluiting 

is van 
31 juli t/ m 14 augustus“.

 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

Op 6 maart jongstleden kwamen Anthon 
(64) en Wilma van de Velde-Batenburg 
(63) aan de Nigtevechtseweg in Vreeland 
wonen. Het eerste wat ze deden was een 
gezellige buurtborrel organiseren. Het 
‘inburgeren’ kon ze niet snel genoeg gaan. 
Anthon: “Van Apeldoorn verhuizen naar 
Vreeland is een hele stap. We doen het 
vooral voor onze kinderen en kleinkin-
deren die in Haarlem en Amsterdam wo-
nen.” Wilma en Anthon zijn al 20 jaar een 
samengesteld gezin. Met elkaar hebben ze 
4 kinderen met partners en 3 kleinzonen. 

Tijd voor een gesprek met dit gastvrije stel. 
Hoe zijn ze in Vreeland terecht gekomen? 
Een dorp waar ze een jaar geleden nog niet 
eens van gehoord hadden. Wilma legt uit: 
“We waren met één van onze dochters naar 
Karpathos op vakantie. Wij bleven wat langer 
en toen we innig afscheid namen viel dat een 
stel uit Loenen a/d Vecht op. Ze vonden het 
ontroerend en spraken ons aan. We hebben 
nog een week met hen opgetrokken. Op onze 
beurt vertelden wij dat we op zoek waren naar 
een huis in het westen van het land, dichtbij 
Haarlem en Amsterdam. Het stel adviseerde 
ons om eens in Vreeland te gaan kijken, want 
wij waren echt dé geschikte mensen om in dit 
dorp te gaan wonen. Wij gingen op Funda kij-
ken en vonden ook het boekje over Vreeland. 
De tekst sprak ons aan en bij thuiskomst zijn 
we meteen naar Vreeland gegaan om te kijken 
of Vreeland inderdaad zo leuk was als we had-
den gelezen.”

Peter en Reinko 
Anthon had in Griekenland al wat adressen 
opgeschreven van huizen die in Vreeland te 
koop waren. Anthon: “We liepen om Singel 
40 heen dat te koop stond. Peter Nagtegaal en 
Reinko Abels zaten in de tuin en vroegen of we 
een kopje thee wilden. Ze waren heel vriende-
lijk en Reinko liet ons de benedenverdieping 
zien. Dat huis is het niet geworden, omdat 
achteraf bleek dat er boven veel verbouwd 
moest worden. Onze keus viel op het huis aan 
de Nigtevechtseweg 54. We hoefden niets te 
verbouwen en ons besluit was snel genomen. 
Binnen twee weken hadden we ook ons huis 
in Apeldoorn verkocht.” Wilma vult aan: “We 
werden zo hartelijk  ontvangen door Reinko 
en Peter. Vreeland leek echt de perfecte keus!”

Heen en weer
Toch zijn Wilma en Anthon nog niet hele-
maal los van Apeldoorn. Ook al niet vanwege 
hun werk. Anthon werkt nog ruim een jaar 
als bouwkundig schade-expert voor bedrijfs-
gebouwen. Hij gaat 3 keer per week naar hun 
voormalige woonplaats. Vaak rijdt Wilma met 
hem mee. Zij heeft namelijk in Apeldoorn nog 
steeds haar praktijk in regressietherapie en 
rouwverwerking. Wilma: “Ik ben inmiddels 
in Vreeland ook met een praktijk begonnen. 
Ik doe mijn werk al 19 jaar met hart en ziel 
en ben nog lang niet van plan om te stop-
pen, ook niet als Anthon met pensioen gaat.” 
Regressietherapie gaat terug naar de jeugd en 
helpt op deze wijze problemen op te lossen. 
Wilma: “Het is niet de bedoeling de schuld te 
leggen bij de ouders, anderen of buiten jezelf. 
Het gaat om het blootleggen van de onderlig-
gende onbewuste overtuiging(en), die maken 
dat je steeds weer dezelfde valkuilen in je leven 
tegenkomt. Ook bij partners werkt dat goed. 
Als beiden de bereidheid hebben serieus naar 
hun eigen onbewuste aandeel te kijken kunnen 
er veel relaties worden gered.” Als ervarings-
deskundige weet Wilma dit als geen ander.

Warm en vriendelijk 
De eerste ervaringen van Anthon en Wilma 
met Vreeland zijn zeer positief. Wilma: “De 
mensen die we ontmoet hebben zijn warm 
en vriendelijk. We hebben ons nu opgegeven 
voor Eat & Meet, om nog meer Vreelanders 
te leren kennen. Het is hier landelijk, rustig, 
prettig en kleinschalig en Vreeland past goed 
bij onze privéomstandigheden.” Anthon vult 
aan: “Ik ben inmiddels lid van de Old Course 
Golfclub in Loenen. Het stel uit Loenen a/d 
Vecht heeft me geïntroduceerd.” Wie meer 
over de werkzaamheden van Wilma wil weten 
kan kijken op www.wilmabatenburg.nl.    C.L.

Nieuwe dorpsgenoten
Anthon en Wilma Van de Velde-Batenburg

Nieuw cultureel festival in Abcoude
Eens per jaar verandert Abcoude in een groot 
podium voor kunst en cultuur. Voorstellingen, 
workshops, eten en drinken, de Pure Markt en 
gezellige terrasjes. Voor elk wat wils: muziek, 
straattheater en beeldende kunst. 

De eerste editie van Festival de Zomertuin 
wordt op 1 juli geopend door Abcoudse scho-
lieren en koren met een speciaal gecomponeerd 
lied. Locatie is De Witte Dame, het oude stati-
onsgebouw van Abcoude. Hierna barst op die 
plek een prachtig muzikaal programma los. 
Foodtrucks, gezellige terrasjes en eten en drin-
ken maken deze avond compleet. 

Op 2 juli is van 11.00 tot 18.00 uur de Pure Markt 
in Abcoude. Kraampjes met ambachtelijke pro-
ducten van dichtbij en iets verder weg. Vanaf 
12.00 uur kunt u genieten van een prachtig cul-
tureel programma dat geopend wordt met een 
Mondriaan Botenparade. Culturele aanbieders 
uit Abcoude en Baambrugge spelen voorstellin-
gen op het water, geïnspireerd door Mondriaan. 
Het volledige programma, met muziek en the-
ater op straat en in de leegstaande supermarkt, 
wordt binnenkort bekend gemaakt. Het thema 
van deze editie is Mondriaan met als ondertitel 
Broadway Boogie Woogie, een van zijn abstrac-
te schilderijen. 
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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 

Op vrijdagavond 30 juni draait de film 
‘Compostella’ in het filmhuis.  De  Compostella-
bedevaart is een ervaring die ieder jaar meer 
en meer pelgrims trekt. De tocht is fysiek 
zwaar, maar is vooral een aanslag op de gees-
telijke vermogens. De regisseur volgde drie 
jaar lang een aantal pelgrims over de “Saint-
Jacques de Compostelle”. De film wordt ver-
toond in het gebouw 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 afloop is er een 
hapje en drankje.
Meer info: www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

Letterlijk vertaald betekent zijn voornaam 
‘de geprezene’. En geprezen wordt hij, 
door velen uit ons dorp. Sinds 2013 rijdt 
Mohammed Akchich (30) met zijn eigen 
witte bus iedere dinsdag tot en met zaterdag 
een vaste route door Vreeland. Als ZZP’er 
bezorgt hij namens Post.nl pakketten en aan-
getekende stukken. Inmiddels kent hij al vele 
Vreelanders bij naam. Omgekeerd kennen 
vele Vreelanders hem als de goedlachse en 
hardwerkende Mo. 

Vaste route
“Vroeg in de ochtend vertrek ik, met mijn dan 
nog lege bus, vanuit Utrecht, waar ik woon 
met mijn lieve vrouw Miryam en zoontje 
Junayd (4). Dan rijd ik eerst naar Lage Weide 
om te laden. Dat is best een secuur werkje 
want dan sorteer ik alvast op postcode en alles 
moet natuurlijk ook nog heel aankomen bij de 
klanten. Na Kerklaan sla ik tegen 10 uur bij de 
BP linksaf de Singel op en vervolg de route tot 
aan het einde van de Nigtevechtseweg. En die 
later weer terug natuurlijk. Dit is zo’n prach-
tige weg, langs de boerderijen, de Nes en de 
woonboten, daar word ik iedere keer weer blij 
van! Ook in de winter, hoewel het dan wel ge-
vaarlijk glad kan zijn op het smalle weggetje. 
Terug in het dorp sla ik af bij de Pomonaweg 
en slinger zo in een vaste route van de west-
zijde naar de oostzijde van Vreeland. Via de 
Kleizuwe en Oud Over kom ik later in de mid-
dag in Loenen aan. Tot eind vorig jaar reed 
ik nog door naar Nieuwersluis, maar door de 
enorme groei in het internetbestellen is dat uit 
mijn route gehaald. Als ik ‘s avonds thuis kom 
hoef ik niet meer te sporten want dat doe ik al 
genoeg overdag. Dat is heel fijn, zeker nu wij 
in september onze tweede zoon verwachten!”

Geen dag hetzelfde
“Hoewel de route globaal hetzelfde is, is ie-
dere dag weer anders. Vreeland blijft elke keer 
weer een feestje. Niet alleen door de mooie 
omgeving waar ik enorm van kan genieten, 
maar ook door de inwoners waar ik zo lang-
zamerhand een fijne band mee heb. Meestal 
zijn de mensen ook heel blij met het pakketje 

dat ik kom brengen. Als iemand niet thuis is 
probeer ik het altijd bij de buren wat meestal 
geen enkel probleem is. Hoe anders dan toen 
ik vroeger nog in Utrecht werkte, daar hadden 
de mensen er vaak helemaal geen zin in om 
pakjes voor de buren aan te nemen. Hier weet 
ik inmiddels precies bij wie ik het in de schuur 
kan leggen.”

Opvoeding en Respect
“Toen ik net begon in Vreeland waren som-
mige dorpsbewoners nog weleens argwanend 
tegenover mij. Ik was vijf toen ik met mijn 
ouders, broertje en zusjes uit Marokko in 
Nederland kwam. Mijn vader ging hier wer-
ken als kok en ik werd meteen de eerste dag 
naar school gestuurd. Ik kom uit een heel 
warm en fijn gezin waar respect voor iedereen, 
van welke leeftijd, geloof of afkomst mij met de 
paplepel is ingegoten. Ik vind het jammer dat 
sommigen het zo voor de grotere groep kun-
nen verpesten. Dat heeft me in het verleden 
weleens geraakt. Gelukkig ben ik van nature 
een heel positief ingesteld en vrolijk mens. En 
ik lust overigens net zo lief Hollandse stamp-
pot als Marokkaans eten!”

Ontroerend
“Het is zo fijn te zien hoe blij je mensen kunt 
maken met hun pakketje. Soms moet ik min-
der plezierige post leveren, zoals een aangete-
kende ontslagbrief of aanmaningen. Dat is na-
tuurlijk niet leuk maar als mensen dat met je 
delen schept dat wel weer een band. Vandaag 
bezorgde ik het laatste pakketje aan de fa-
milie Marseille aan de Vechtoever, die naar 
Hilversum gaan verhuizen. Ook heeft het mij 
enorm ontroerd hoe een aantal Vreelanders 
voor mij een actie zijn gestart nadat mijn bus 
was aangereden. Het was een enorm gedoe 
met de verzekering en ik ben iedereen nog 
altijd heel erg dankbaar voor dat ik daarmee 
mijn huidige bus kon kopen. Wat mij betreft 
blijf ik dit ‘rondje werk’ in Vreeland nog heel 
erg lang doen!”

Het favoriete rondje van...
pakketbezorger Mo
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Er is in de maand juni heel veel te 
doen in onze omgeving. Op 17 juni 
kunt u meevaren met een vaarexcur-
sie door het schitterende natuurgebied 
Botshol. Die avond is ook de midzo-
mernachtloop door de bossen van de 
17de-eeuwse ’s Gravelandse buiten-
plaatsen. Ervaar het bos in de nacht en 
luister naar de spookachtige roep van 
de bosuil. Wandel 5 of 10 kilometer. Ook leuk 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Spannend! Beide 
activiteiten vindt u op www.natuurmonu-
menten.nl. 

Op 17 en 18 juni staat het landschap in de wa-
terlinies centraal tijdens het ‘Mooi Linieland’ 
weekend. Verken het waterlinielandschap 
met geheimzinnige militaire bolwerken en 
prachtige natuur. Dompel je onder in dit im-

posante ‘openluchtmuseum’ rijk aan sporen 
uit het verleden. Ontdek fietsend, wandelend 
of varend wat de rol van water als bondgenoot 
was en hoe het Nederlandse wateringenieur-
schap zichtbaar is op plekken waar je al jaren-
lang gedachteloos voorbij komt. Fiets de Wa-
terlinieroute van www.zichtopdevechtstreek.
nl en bekijk de forten rondom Vreeland: Fort 
Kijkuit, Fort Spion, Fort Nigtevecht of Fort 
Nieuwersluis. Hier is ook een mooie fototen-

toonstelling (Forten van Boven) en op 
zondag is er altijd een Theetuin met 
overheerlijke zelfgebakken taarten. 
In ditzelfde weekend 17 en 18 juni kunt 
u ook vanuit Sportpark de Heul deel-
nemen aan de wandeltocht ‘Stichtse 
Vecht en plassen’. Of u nu 6 of 50 kilo-
meter wilt lopen, het is mogelijk! 
Heerlijk genieten van onze prachtige 
waterrijke omgeving. Inschrijven op 
www.wscdeverbinding.nl.

De natuur in!

Schoonheidssalon Diane

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

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

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

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

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

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

Zoals bekend zijn er in Vreeland vele thuis-
bakkers, die graag hun beste, lekkerste, mooi-
ste of meest bijzondere recept delen. Dit keer 
een recept van Annet Heslenfeld waar ze altijd 
goed mee voor de dag komt. Makkelijk te ma-
ken, heel erg lekker, en supergezond! Heeft u 
ook een recept dat u wilt delen, dan kunt u dat 
sturen naar info@vreelandbode.nl.

Havermout-appelkoek
125 gr. havermout, 250 gr. zelfrijzend bak-
meel, 250 gr. donkerbruine suiker, 200 gr. 
roomboter en Appels. 

Evt: citroensap, noten, jam, kaneel, vanillesui-
ker.
In de keukenmachine grof mengen: haver-
mout, boter, bakmeel, bruine suiker. 
Uitstrooien op een bakplaat met bakpapier. 
Goed verdelen. Erop een laagje appels in stuk-
jes of schijfjes. Als je rozijnen wilt gebruiken, 
doe die dan onder de appels anders verbran-
den ze. Oven voorverwarmen op 175 graden. 
Na 45 minuten moet de koek uit de oven, ook 
al lijkt het nog niet bruin. Anders wordt de 
bodem te hard. 

Succes ermee!

Heel Vreeland bakt!

Horecamensen zijn ook dol op feestjes. En 
we vieren er dus veel, vooral met elkaar. 
Want ja, ‘gewone mensen’  zijn veelal niet in 
voor feestjes die pas rond middernacht be-
ginnen. Aangezien wij elkaar ook veel treffen 
op dezelfde feestjes is het altijd een tour weer 
iets leuks aan te trekken. Zit mijn haar wel 
leuk of moet ik nu echt eens naar een kapper 
voor deze gelegenheden? Al die vragen waar 
de meeste vrouwen mee worstelen.
Maar na een dag hard werken je nog ‘even’ 
opdoffen om een spectaculaire entree op het 
feestje te maken, valt niet altijd mee. In tien 
minuten tijd is namelijk niet heel veel moge-
lijk. Met grote ogen kijk ik naar de mooi ge-
kapte en gestylde dames die een look hebben 
om jaloers op te zijn. En waarschijnlijk ben ik 
dat ook… Hooggehakt, elke keer een ander 
jurkje en dan ook nog prachtige make-up. 

Een keer heb ik een fotoshoot voor het blad 
LINDA. mogen doen. Anderhalf uur zat ik 
in de make-up, werd mijn haar in diverse 
modellen gekapt om de perfecte look te cre-
eren. Daarna shoppen met de styliste voor 
een prachtige set kleding. Dat gepluk alleen 
al aan je, zo fijn! Alle ogen die op jou gericht 
zijn, met het doel je op je mooist te maken. 
Binnen 3 minuten was de foto gemaakt.  
Met de shoot werd getracht om ‘perfec-
te vrouwen’ in beeld te brengen. Ik voel 
mij vaker niet de perfecte vrouw dan wel. 
Waarschijnlijk net als ieder ander. Gelukkig 
werd ook in de tekst bij de foto mijn leven 
beknopt verteld. Ook mijn leven gaat ge-
paard met ups en downs. Maar die foto: die 
was perfect. Had ik om 23.30 uur maar een 
styliste en een make-up artist tot mijn be-
schikking zodat ik als Miss Perfect naar een 
feestje kan gaan. Misschien kan ik een ‘full-
body-onesie’ laten maken van de foto uit de 
LINDA. Ben ik binnen 2 minuten klaar met 
de perfect look!                       Caroline Berends

Blog van de maand: 
Feestjes
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Ruim 150 belangstellenden kreeg ’t Nieuwe 
Kampje in Loenen aan de Vecht woensdag 24 
mei over de vloer voor het Open Huis. Jong 
en oud waren zonder uitzondering enthousi-
ast over de mogelijkheden. 

Wonen in ’t Nieuwe Kampje
’t Nieuwe Kampje is een nieuw thuis voor 
zelfstandig wonende vitale ouderen, zorgbe-
hoevende mensen en (relatief) jonge huur-
ders. Deze mix zorgt voor evenwicht en 
diversiteit, voor levendigheid en informele 
contacten met binnen én buiten. ’t Nieuwe 
Kampje biedt ook onderdak aan verschil-
lende ondernemers en organisaties, waaron-

der de openbare bibliotheek. De bibliotheek 
is modern ingericht, een plek waar bewoners 
elkaar én hun dorpsgenoten ontmoeten. 

Happy ouwer
’t Nieuwe Kampje is dan ook meer dan al-
leen maar een woonvoorziening. Het is de 
plaats waar ouderen ‘happy ouwer’ worden. 
Een belangrijke sociale voorziening voor heel 
Loenen aan de Vecht. Een wijkje in het klein 
waar iedereen van harte welkom is. Wilt u in-
formatie over het huren van een woning? 
Neem dan contact op met verhuurmakelaar 
Van der Linden op 088 5330000 of mail naar 
verhuur@vanderlinden.nl 

Veel belangstelling open huis ‘t Kampje

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

Meer energie en een gezond lijf. Dat is 
wat Annemarie Teutscher (48) wil voor 
haar klanten en waarbij zij hen helpt dit 
ook voor elkaar te krijgen. Zelf had An-
nemarie jaren lang last van eczeem, al-
lergieën, hoge bloeddruk en maagzuur, 
maar na het omgooien van haar voe-
dingspatroon na het lezen van onder an-
dere het boek ‘De Voedselzandloper’ en 
het toepassen van de voedingstips uit dit 
boek, gingen al deze klachten over. 

“Langzamerhand kon ik mijn abonne-
ment bij de apotheek opzeggen”. Dit intri-
geerde haar zó, dat zij naast haar werk als 
kraamverpleegkundige de studie natuur-
voedingsdeskundige volgde, om meer ge-
degen kennis op te doen. Deze opleiding 
rondde zij in 2014 succesvol af. Een jaar 
later kwam zij in contact met een Ame-
rikaans bedrijf dat revolutionaire producten 
op de markt bracht op het gebied van pijn-
bestrijding, voedingssupplementen, huidver-
jonging en afvallen, en de ideale combinatie 
was gemaakt: het geven van voedingsadviezen 
gecombineerd met middelen die de effecten 
voor een gezond lijf kunnen versterken. Door 
haar eigen positieve ervaringen met deze mid-
delen staat zij hier helemaal achter. “Ik hoor 
iedereen om mij heen zeggen dat zij zo moe 
zijn. Moe? Ik zit ook in de overgang maar 
ik heb nergens last van”, vertelt Annemarie 
met inderdaad een jaloersmakende rimpel-
loze huid, al zippend aan haar multivitamine-
drankje. 

Oervoeding
“Ik heb gemerkt dat de zogenaamde Oervoe-
ding heel veel mensen veel brengt: veel eiwit-
ten, veel groenten en fruit en weinig koolhy-

draten. Eten zoals onze voorouders ooit aten. 
Ik adviseer mensen wel altijd geen slaaf te 
worden van een eetwijze. Je leeft nu eenmaal 
in 2017 en in onze huidige maatschappij is het 
niet mogelijk 100 procent ‘goed’ te eten. Neu-
rotisch bezig zijn met voeding geeft stress, en 
dat is nog veel slechter dan af en toe iets ‘ver-
keerds’ eten. Ik denk in oplossingen en advi-
seer over het hele plaatje van voeding, leefstijl, 
bewegen, een positieve instelling en een stukje 
innerlijke ontwikkeling”, aldus Annemarie. 

Workshop
Op 24 juni geeft Annemarie een interactieve 
presentatie over gezond leven in het pand van 
Enerki aan de  Vreelandseweg 37a in Neder-
horst (vlak voorbij sluis het Hemeltje). Hierin 
geeft zij tips hoe je makkelijk je gezondheid 
kan verbeteren zodat het een leuke en simpele 
levensstijl wordt. De workshop kost € 5,- en 
opgeven kan via www.natuurlijkannemarie.nl. 

Bedrijvigheid in Vreeland
Natuurlijk Annemarie

Wij wensen u een fi jne vakantie 
en we zien u weer in september.
Geniet er van!
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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

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

Als je bij Carola (53) binnenloopt is er niets 
wat doet vermoeden dat zij en haar gezin over 
een week naar Hilversum gaan verhuizen. 
Geen verhuisdoos te zien, alles lijkt nog op 
zijn plek te staan en zelf oogt ze ook totaal 
ontspannen. Ze neemt alle tijd voor een kop 
thee en een gezellig gesprek. “We hebben het 
onszelf makkelijk gemaakt: dinsdag komen 
de verhuizers, die pakken alles in, een dag 
later komen ze nog voor wat laatste spullen 
en dan zijn we over! Het uitpakken doen we 
stap voor stap, eerst de belangrijkste dingen 
en daarna steeds dat wat we nodig hebben.”

Appie (Albert, 53), Stan en de destijds hoog-
zwangere Carola kwamen 16 jaar geleden 
vanuit Amsterdam in Vreeland wonen. Appie 
was in Vreeland geweest en belde enthousi-
ast “Cato, je moet na je werk echt even langs 
Vreeland rijden, je weet niet wat je ziet!” En 
toen ze de spelende kinderen op Vechtoever 
zag en het zicht vanaf de Bergseweg vond ook 
Carola het meteen fantastisch. Het huis op 
Vechtoever 7 was in 1 dag gekocht.

Tien jaar geleden besloot Carola te stoppen met 
werken, na jaren in het bankwezen te hebben 
gewerkt en veel te hebben gereisd – ze woonde 
voor haar werk zelfs in Engeland, Hong Kong 
en Vietnam. Maar ook daarna heeft ze bepaald 
niet stilgezeten. Zo was Carola bestuurslid van 
de ouderraad van CSV, zat zij in het bestuur 
van IJsclub Voorwaarts en was zij een van de 
oprichters van de Vreelandbode. Daarover 
zegt zij “Dat was enorm leuk en spannend om 
te doen, want de hele opzet en inhoud moest 
verzonnen worden, er moesten adverteerders 
gezocht worden, financiën bijgehouden enzo-
voort.”

De familie Marseille heeft altijd met enorm veel 
plezier op Vechtoever gewoond waar ze aan-
vankelijk maar zo’n 5 jaar dachten te blijven. 
Dat waren er uiteindelijk 16 toen ze anderhalf 
jaar geleden besloten dat ze wilden verhuizen. 
“Wij wilden groter wonen, maar we wilden 
niet weg uit Vreeland want wàt een leuk dorp 
is dit!” In Vreeland vonden ze uiteindelijk toch 
niet wat ze zochten, dus werd de zoektocht uit-

gebreid naar Loenen en Loosdrecht. En uitein-
delijk vonden ze een droomplek in Hilversum.

Het gezin kocht het huis in Hilversum niet 
omdat het zo mooi was, sterker nog ze vonden 
het lelijk en gedateerd. “Het was een wonder-
lijk huis, alles rond en 3-hoekig en in kleuren 
waarvan je denkt ‘oh hemel’!” Toch kochten ze 
het want het ligt op een unieke plek, in het bos. 
Het huis is drastisch verbouwd en er is niets 
meer over van haar oorspronkelijke vormen. 
“Ik ben een geluksvogel”, lacht Carola “want 
ik heb altijd al in het bos willen wonen. De die-
ren, het groen en de rust hebben een enorme 
aantrekkingskracht.” En dat is best opmerke-
lijk want zowel haar man als zijzelf zijn opge-
groeid met water en hebben altijd veel gezeild 
en gevaren. Ook hun kinderen Stan (18) en 
Lieke (15) zijn graag in en op het water. “Het 
zal dus best wennen zijn straks, maar we hou-
den de boot en die leggen we in Loosdrecht.”
“Ik zal Vreeland wel gaan missen”, mijmert 
Carola. “Het is zo een makkelijk, leuk dorp 
met veel gezellige, lieve, boeiende mensen. 
Hier vindt iedereen zijn draai!”          A.F.

Ik vertrek:
Carola Marseille

Jippiejajee! 1 en 2 juli Countryfeest op de 
Pondarosa met veel optredens en activiteiten. 

Countryfeest         
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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

Wat weinig mensen weten, is dat het popu-
laire golfen precies 720 jaar geleden ontstaan 
is in Loenen aan de Vecht. Met het tienjarig 
bestaan van ‘Old Course Loenen’, een van de 
jongste golfclubs van Nederland, zal op 25 
juni a.s. de allereerste ‘colf’-partij uit 1297 op-
nieuw worden gespeeld. De wedstrijd begint 
om 15.30 uur bij het voormalige Regthuys, 
Rijksstraatweg 104. Iedereen is welkom.

De geschiedenis over het ontstaan van de golf-
sport is te herleiden tot 27 juni 1296, toen graaf 
Floris de Vijfde nabij Muiden werd vermoord. 
De moordenaars, op de hielen gezeten door 
getrouwen van de graaf van Holland, zochten 
hun toevlucht in kasteel Kronenburg in Loe-
nen aan de Vecht. Na belegering en uithonge-
ring viel hoofdverdachte Gerard van Velsen op 
26 december 1296 in handen van zijn belagers. 
Hij werd geradbraakt en in een ton - naar ver-
luid met naar binnen geslagen spijkers - door 
de straatjes van Loenen gerold. Het kasteel 
werd hierna vernield. In 1350 werd er op de 
fundamenten een nieuw kasteel gebouwd, dat 
op de 17de-eeuwse prent te zien is. 
Ter herinnering aan dit volksgericht trokken 
een jaar later twee partijen van vier spelers met 
houten stokken en een bal langs diezelfde route 
voor het spelen van een zogenoemde colfpar-
tij. Men begon bij het Regthuys van Loenen, 

met als eerste ‘doel’ de keukendeur van kasteel 
Kronenburg. De partij ging verder door de 
Dorpsstraat naar de molen en vervolgens naar 
‘Huis te Velde’. De partij die de minste slagen 
nodig had kreeg bier geschonken en er waren 
appels voor de omstanders. Via het Regthuys 
belandde men uiteindelijk in de herberg, waar 
het feest met nog meer bier werd voortgezet. 
De Loenense colfpartij werd een jaarlijkse tra-
ditie, totdat in 1837 kasteel Kronenburg we-
gens verval werd afgebroken. 
Colf werd inmiddels van Friesland tot in Brus-
sel gespeeld, hetgeen valt op te maken uit ver-
boden en reguleringen die door de plaatselijke 
overheden werden afgekondigd. Het spel met 
de harde bal werd vaak als te hinderlijk erva-
ren, terwijl ook nog wel eens ruitje sneuvelde. 
Het is zeer aannemelijk dat Hollandse zeevaar-
ders en vissers het colfspel naar de Schotse kust 
hebben overgebracht, waar het zich als ‘golf’ 
verder heeft ontwikkeld. Loenen aan de Vecht 
mag zich daarom met enig recht de bakermat 
van colf, het latere golf, noemen. Zelfs in het 
British Museum of Golf te St. Andrews, waar 
de Schotse origine van het moderne golfspel 
uitbundig wordt verkondigd, ontkent men 
niet dat in Nederland al in de vroege mid-
deleeuwen colf werd gespeeld. Ten bewijze 
daarvan liggen in een hoekje van het museum 
enkele stokken en zes Delfts blauwe tegels met 
colf-tafereeltjes. En er zijn zelfs Schotten die, 
weliswaar na enig aandringen, erkennen dat: 
‘Golf was born in Holland, but made in Scot-
land’. 

Vroeger en Nu
Golf in Loenen



www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:
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Het was prachtig weer dit jaar bij de Avond-
vierdaagse in Loenen aan de Vecht. DOS Vree-
land regelde, al voor de 48e keer, dat in gezellige 
groepjes de 5, 10 of 15 kilometer werd gelopen. 
Bij de 5 kilometer was het een gezellige optocht 
met zowel kinderen van DOS als vriendjes en 
vriendinnetjes. De 10 kilometer was voor de 
wat meer ervaren lopers een mooie afstand 

en de 15 kilometer werd door Vincent als in-
looptocht voor de Nijmeegse 4 daagse even 
weggewandeld. Onderweg stonden Abigail en 
Nicoline Duijzer, Edith Konings, Kathleen van 
Mourik en Anja Wilk met de nodige versnape-
ringen en bij de laatste avond kregen we bloe-
men. We hopen dat het volgend jaar weer net 
zo goed verzorgd en gezellig wordt!

DOS Avondvierdaagse

 

Als het goed is staat het allang in de agen-
da: Zaterdag 1 juli Brugconcert. Ons ei-
gen ‘Prinsengrachtconcert’ op de Vecht! 
Muziekvereniging de Vecht speelt weer de 

sterren van de hemel. Kom allemaal genieten 
op de dijk naast de Van Leerbrug of in uw 
bootje. Een unieke traditie die hopelijk nog 
vele jaren wordt voortgezet! 

Brugconcert 

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.

17 Juni Open Familiedag

Foto: Maxim Scholten

Tijdens het zonovergoten pink-
sterweekend genoten vele Vree-
landers weer met volle teugen 
van het unieke wonen hier aan de 
Vecht en plassen. Menigeen ging 
erop uit,  zocht verkoeling op de 
bomvolle terrassen en op of in het 
water. De zwemtrap aan ‘strand 
Duinkerken’, ter beschikking ge-
steld door Caroline en Wilco Be-
rends, werd weer optimaal benut! 

Vreelander Niels en kinderen 
goed ingesmeerd op weg 

naar de Wijde Blik.

Zonovergoten Vreeland


