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Maart roert zijn staart! Na de schaatspret leek het in Vreeland 
eventjes lente te worden maar halverwege de maand konden de 
dikke truien alweer aan. De lokale partijen trokken ook van alles 
uit de kast, maar dan vooral om de kiezers in te pakken. Wij ho-
pen dat met de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen voor u 
het venijn niet ‘in de staart van maart’ heeft gezeten? Of de politie-
ke beloftes worden waargemaakt moeten we afwachten maar wij 
blijven optimistisch doch kritisch, toch? Dorpsgenoten Arjan en 
Edith hebben het in ieder geval reuze naar hun zin op het Maarten-
plein. Verder gaan we weer gezellig aan tafel, een dorp verderop 
en een dagje mee met onze wijkagent op zijn ‘rondje’. Bovendien 
hebben we weer een agenda vol met zekerheden voor de nabije 
toekomst. Reserveer bijvoorbeeld alvast kaartjes voor een vrolijke 
Poppenkast of musical ‘ De ‘Gulle Lach’, doe de Sterrenwandeling, 
help mee Vreeland weer opschonen en geniet alvast van de voor-
pret op Koningsdag. En wij kijken ook al uit naar volgende maand 
als de Vreelandbode 10 jaar bestaat; vergeet duzzzz vooral niet in 
te schrijven voor de Dorpsquizzzz op 14 april!
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Tweede Paasdag, maandag 2 april om 11 uur, is 
het weer zover: het traditionele paaseieren zoe-
ken in de boomgaard van de VIV voor de jongste 
jeugd. En voor de ouders is er natuurlijk koffie 
om het feestelijke gebeuren met veel gezelligheid 
te bekijken. Dit festijn wordt zoals elk jaar mogelijk gemaakt door 
de Bedrijfsvereniging Vreeland met een extra pluim voor Aloys 
Hageman die ieder jaar een paar duizend eieren verstopt. 

Paaseieren zoeken!

Zaterdag 24 maart 2018 is het Landelijke Op-
schoondag. Ieder jaar weer gaan de scholieren 
op vrijdag en de volwassenen op zaterdag een 
paar uurtjes vuil prikken. Voor prikkers, hes-
jes, vuilniszakken en handschoenen wordt ge-
zorgd. Helpt u mee? We verzamelen om 10.00 

u bij de muziekkoepel hoek Raadhuislaan/ 
Lindengracht en prikken tot 12.00 u. Het zijn 
van die klussen waarvoor weinig Vreelanders 
warm lopen. Toch is het leuk als de krokussen 
en narcissen niet naast zwerfvuil uitkomen. 
Vele handen maken licht werk. Vreeland 
schoon vóórdat de lente begint. De beloning 
is een drankje :) én een Schoon Vreeland!

Vreeland Schoon

Professioneel en interessant 
verkiezingsdebat
Op 15 maart jl. organiseerde de Dorpsraad een 
verkiezingsdebat in het Dorpshuis. De zaal zat 
vol met meer dan 100 mensen die de lokale 
fractievoorzitters aan het woord konden ho-
ren. Dorpsgenoot Carl-Johan de Zwart, radio-
journalist bij de KRO/NCRV, had de touwtjes 
goed in handen.  Zeven stellingen werden ge-
poneerd, die elk door een betrokken Vreelan-
der toegelicht werden. De politici 
moesten zich uitspreken over de 
in standhouding van het Dorps-
huis, bemoeienis met de plannen 
voor de N201, Greif wel of niet 
in Vreeland, privatisering van de 
begraafplaats, gescheiden afval 
inzamelen, promoten van het toerisme zon-
der de bijbehorende faciliteiten en het al of 
niet slagen van het kleine kernenbeleid van de 
gemeente. Op onderwerpen als het Dorpshuis 
waren veel partijen het met elkaar eens: ja, in 
stand houden. Scherper waren de tegenstellin-
gen tussen ‘rechts’ en ‘links’ bij het onderwerp 
gescheiden afvalinzamelen. Duidelijk was ook 
dat meer overleg met buurgemeenten en de 
Provincie nodig was, zeker over onderwerpen 
die onder de Provincie vallen, zoals de N201 
en Greif. Er was een levendige discussie on-
derling en met de zaal, waarbij de politici de 

betrokkenheid en energie van Vreeland goed 
ondervonden. En dat werd zeer gewaardeerd. 

Afscheid Pieter de Groene
Onlangs is Pieter de Groene opgestapt als 
wethouder van Stichtse Vecht; voor de tweede 
keer in vier jaar verloor Vreeland haar ge-
biedswethouder. De afgelopen jaren heeft de 
dorpsraad veelvuldig met Pieter de Groene 
overlegd en vergaderd over onderwerpen die 

van belang zijn voor ons dorp. We 
hebben hem met een bos bloemen 
bedankt voor alles wat hij voor 
Vreeland heeft gedaan. Het lijkt 
de dorpsraad het beste om even 
de verkiezingen en de formatie 
van een nieuw college af te wach-

ten voordat we weer veel tijd en energie in het 
overleg met de gemeente gaan steken.

Jaarvergadering 12 april
Ook zijn de voorbereidingen voor de jaar-
vergadering van 12 april in volle gang. Zoals 
gebruikelijk geven we naast de reguliere on-
derwerpen ook aandacht aan iets speciaals. 
Dit keer het toerisme in de Stichtse Vecht, o.a. 
de plannen voor het verbinden van de Wijde 
Blik met de overige plassen en de gevolgen 
hiervan voor Vreeland. Wij hopen u 12 april 
te ontmoeten!

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Wie wint de prijs: Vreelandkenner 2018?? 
Op 14 april is de eerste enige echte Vreelandse 
Dorpsquizzzz in het Dorpshuis! Ter ere van 
het 10-jarig bestaan van de Vreelandbode or-
ganiseert de redactie dit feest voor alle Vree-
landers: jong en oud, oer en nieuw, groot en 
klein. Je kunt je aanmelden met een team, 
maar als je alleen komt en wilt meedoen, zor-
gen wij dat je in een team komt. Elk team be-
staat uit 4-6 personen. De vragen gaan over 

uiteenlopende onderwerpen: algemeen, sport, 
muziek en film, Vreeland vroeger en nu, en 
vragen uit oude Vreelandbodes. Dus ook als 
nieuwkomer heb je grote kans om te winnen! 
Per team is 1 smartphone of tablet nodig. Na-
tuurlijk zijn supporters en andere belangstel-
lenden ook welkom!
De avond begint om 20.00 uur. Het wel-
komstdrankje is gratis, er is ander lekkers, 
muziek en dankzij onze middenstand zijn er 
mooie prijzen te winnen! Dus maak een team, 
en geef je op via info@vreelandbode.nl! 

Dorpsquizzz



De Vreelandbode is een uitgave van 
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/aVechtoever 1, 
3633 XP Vreeland. 
Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode: 
Juliette Jonker.
Redactie: Renée Bink, Pauline van der 
Hoeden, Juliette Jonker, Astrid Fremeijer, 
Connie Lohuis, Margot Sedelaar, Marie-Anne 
van Stijgeren en Wietske Tammes.
Met medewerking van: Harold Linnartz, 
Marlies Cordia, Annelies Wijschede en 
Vincent Limburg.
Advertenties: Kiki Molewijk: 
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen (penn.).  
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiter-
lijk 9 april inleveren via info@vreelandbode.
nl. De volgende Vreelandbode komt uit op 
19 april 2018.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 
De redactie behoudt zich het recht voor om de 
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te 
plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Zie www.
vreelandbode.nl voor ons Redactiestatuut.

Colofon

Dik van ‘t Hof 
en

Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in 
het weekend belt u de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

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

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

Agenda
24 mrt. Opschoondag Vreeland, 10.00 uur,  
 Muziektent
24  mrt. Verkoop potgrond, 10.00-12.00 uur,  
 Boslaan 11
25 mrt. Sterren-buurt-wandeling naar Healey 
 museum, 14.00 uur, Van Leerbrug
27 mrt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
28 mrt. Aan Tafel, 17.30 uur, Studio Idee
2 april Paaseieren zoeken, 11.00 uur, 
 Boomgaard VIV
3 april Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
6/7 apr. Musical ‘De gulle lach’, Landzicht
7 april  Verkoop potgrond, 10.00-12.00 uur,  
 Boslaan 11
8 april Jan Klaassen, muzikale voorstelling,  
 14.00 uur, kantine Greif
10 april Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
12 april Jaarvergadering Dorpsraad, 
 20.00 uur, Dorpshuis
14 april Dorpsquiz, 20.00 uur, Dorpshuis
14 april Seniorenconcert NCM, 15.30 uur,  
 Joh. de Doperkerk Breukelen
14 april Jubileumconcert De Poldermodellen,  
 20.00 uur, Pauluskerk Breukelen
17 april Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

2  maart 2018

Alle diensten beginnen om 10.00 uur
25 mrt  ds Smit
29 mrt   Witte Donderdag
 17.30uur:  ds van den Berge
30 mrt Goede Vrijdag
 17.30 uur: verzorgt gem. zelf
1 april ds Oussoren              
8 april ds van de Beld
15 april Mevr Aarsen
22 april  ds van Zwieten
29 april de heer Flantua

Kerkdiensten

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

    Twee 2-persoonkamers met badkamer. Eigen entree.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

moniquebruins@kpnmail.nl         www.bedandbreakfast.nl
  

De Vreelandbode

Pelle Smit, geboren en getogen Vreelander 
van 22 jaar, doet dit jaar eindexamen aan de 
kunstacademie het Sint Joos in Breda in de 
richting filmregie. 

Zijn eindexamenproject is de korte fictiefilm 
OVT, Onvoltooid Verleden Tijd. Een verhaal 
over familierelaties en barsten in zorgvuldig 
opgebouwde persoonlijke façades. Een fami-
lie  komt samen om kerst te vieren. Iedereen 
met zijn eigen ideaalbeeld over hoe deze per-
fecte avond eruit moet komen te zien. Maar 
dan komt er een onverwachte bezoeker. Wat 
doet dat met oude rolpatronen? Kunnen zij 
de bezoeker geven waar hij om vraagt?…. 
Niets is wat het lijkt in deze intrigerende film. 
Om zijn droom, een eindexamenfilm die goed 
genoeg is om in te zenden naar nationale en 
internationale filmfestivals, waar te maken, is 
Pelle hard op zoek naar sponsoren. Een film 
maken is duur. Denk aan de huur van came-
ramannen, editors, acteurs, apparatuur, stu-
dio etc. Er zijn vast wel dorpsgenoten die deze 
creatieve jonge Vreelander willen steunen 
in zijn droom! Pelle maakt gebruik van een 
crowdfundingwebsite: www.cinecrowd.com/
ovt en heeft voor elk bedrag een leuke of zelfs 

interessante tegenprestatie. Meedoen is mo-
gelijk vanaf € 5,-. Degene die bijvoorbeeld € 
50,- stort krijgt al een link zodra de film klaar 
is zodat hij deze als een van de eersten kan 
zien. Stort u € 200,-. Dan komt de professio-
nele fotograaf een portretfoto van u maken. 
Voor de schenker van € 500,- maakt Pelle een 
bedrijfsfilm van 3 minuten. Enfin, kijkt u zelf 
op de site welke optie voor u mogelijk is en 
wellicht wilt u Pelle steunen!

Pelle Smit - filmmaker met een droom

In het weekend van 10 maart is de fietsbrug 
over het Amsterdam Rijnkanaal op zijn plek 
gezet. Gelegen op grote pontons werd de brug, 
die al weken iets verder aan het kanaal klaar 
lag, tussen de op- en afritten geplaatst en be-
vestigd. De opgang naar de brug ligt aan de 
Nigtevechtseweg, vlak na de voetbalclub. Met 
een grote lus moet een hoogte van zo’n 20 me-
ter bereikt worden. Een hoogte die nodig is 
om de grote boten over het kanaal (het drukst 
bevaren kanaal van West Europa!) onbelem-

merd doorgang te verlenen. De brug biedt 
fietsers vele nieuwe en kortere mogelijkheden 
voor mooie rondjes. Hij komt aan de over-
kant van het kanaal vlak bij Fort Nigtevecht 
uit, een voor velen nog onontdekte parel van 
de Stelling van Amsterdam. In dit uitgestrekte 
fort met een mooi wandelpad eromheen is een 
gedenkplaats voor overledenen ingericht. In 
de volgende Vreelandbode leest u meer hier 
over. In de zomer (datum nog niet bekend) 
wordt de brug officieel geopend.

Fietsbrug over kanaal klaar

Wandeling naar het Healey museum
In de nieuwe serie Sterren- buurt-cultuur- 
wandelingen hier een eerste en eenmalige 
unieke kans! Wandel op zondag 25 maart mee 
naar het sfeervolle en met veel passie ingerichte 
Healey Museum aan de Bergseweg  28 (op het 
terrein van het Polocentrum Groot Kantwijk). 
Healey eigenaar en groot fan Hans van de 
Kerkhof ontvangt ons voor een korte inleiding 
in zijn ‘Healey Home’  waarna je ogen te kort 
komt om de grote collectie authentieke Healey 
sportauto’s en ander waardevol historisch 
materiaal te bekijken. Laat je verrassen in dit 
stukje onbekend Vreeland, uniek in de wereld. 
Verzamelen om 14 uur bij de Van Leerbrug. 
Entree € 6,- p.p. Bij voorkeur geen kinderen 

onder de 12 jaar. Geen 
honden. Opgeven kan 
bij Corine Winnik:
corinewinnik@hotmail.
com. Een briefje door de 
brievenbus op de Vliet 
22 kan ook.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+



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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VREELANDBODE 10 JAAR 
JUBILEUMACTIE BIJ ZUID

Een heerlijke jubileumlunch voor 
slechts €10,- incl drankje

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

De gemiddelde Vreelander zal waarschijnlijk 
een beeld van de wijkagent hebben dat lijkt 
op ‘Bromsnor’ of ‘je beste vriend’. Die tijd is 
lang vervlogen, u zult mij dus niet dagelijks 
op een vaste ronde door het dorp tegenko-
men.  De taak van de wijkagent is in het kort 
te omschrijven als: ”signaleren, adviseren en 
regisseren”. Mijn dag begint om 7.30 uur met 
het inlezen van de politierapporten van de af-
gelopen 24 uur en het doornemen van mijn 
mail. Er zijn een aantal terugbelberichten en 
contactverzoeken die ik vandaag ga afhande-
len. Een aantal berichten antwoord ik gelijk en 
tussendoor komen collega’s bij mij om raad 
en daad, de tijd gaat dan veel te snel.

Om 9 uur woon ik de briefing van het basis-
team bij, dit gaat over het hele werkgebied 
van mijn team wat bestaat uit de gemeenten 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Gelukkig 
weer geen inbraken of andere ellende in Vree-
land of Nigtevecht. Mogelijk komt dat door 
de actieve WhatsAppgroepen in deze kernen. 
Na de briefing ga ik in overleg met een aan-
tal collega wijkagenten over het weekbeeld. 
Dit weekbeeld wordt wekelijks samengesteld 
door specialisten, middels een computerpro-
gramma en de input van wijkagenten kan de 
politie redelijk voorspellen waar en wanneer 
de meeste kans is dat er een misdrijf gepleegd 
gaat worden. In dit overleg maken we de 
werkopdrachten voor het basisteam voor de 
komende week. 
Inmiddels is het 11 uur, voor de lunch wil 
ik mijn terugbel verplichtingen afgehandeld 
hebben. Dat lukt aardig, een verkeersbord dat 
niet klopt is voor de gemeente, overlast van 
een geparkeerde auto zet ik uit bij de collega’s 
die buiten zijn. Een dame op leeftijd wil graag 
aangifte doen van diefstal maar kan niet met 
internet overweg en is niet mobiel. Met haar 
spreek ik af dat ik in de middag langs kom. 
Voor de lunch spreek ik even kort met Cees, 
hij is een vrijwillige politieagent die vaak door 
Vreeland surveilleert, hij is een waardevolle 
informatiebron.
In de middag rijd ik van Maarssen, via Loenen 
aan de Vecht naar Nigtevecht, waar ik aan de 
bel ga bij een heer die op een hele vervelende 
manier is opgelicht, enkele weken geleden heb 
ik zijn aangifte opgenomen maar de zaak is 
door justitie afgewezen als een civiele zaak. 
Dat was ook een juiste beslissing maar dat 
neemt niet weg dat het leed mij niet aan het 
hart gaat, helemaal daar de man geen familie 

heeft. Inmiddels heeft de man met hulp van de 
gemeente een advocaat in de arm kunnen ne-
men. Het gaat beter met hem en ik heb gelijk 
de tv-zenders voor hem opnieuw ingesteld, 
kleine moeite.
Hierna rijd ik met spoed mee naar een mel-
ding huiselijk geweld in Mijdrecht, ik werk 
in een uitgestrekt gebied, bij dit soort klussen 
wordt ik geacht mee te gaan. Een man wordt 
aangehouden die ik in mijn rol als hulpoffi-
cier van justitie moet voorgeleiden. Dan toets 
ik de rechtmatigheid van het handelen van de 
politie en zie ik erop toe dat de rechten van die 
man worden nageleefd. Hij wil een advocaat 
spreken wat ik voor hem regel. 
Hierna snel naar Nigtevecht want ik had 
nog de afspraak met de vrouw van de aan-
gifte staan. Goed dat ik deze mevrouw even 
kan spreken, de diefstal waar ze het over had 
bleek toch op een misverstand te berusten. 
Ook deze mevrouw kwam op mij eenzaam 
over,  zij had al contact met thuiszorg maar 
ik bel toch nog even met het sociaal team van 
de gemeente. Zij doen goed werk voor kwets-
bare ouderen, zij zeggen mij toe de vrouw te 
zullen bezoeken. Het is lastig om afscheid te 
nemen want de dame maakt van de gelegen-
heid gebruik om haar levensverhaal aan mij te 
vertellen. Na de tweede kop koffie ga ik terug 
naar Maarssen waar ik nog een overleg heb 
met mijn teamchef over de aankomende ver-
kiezingen, tot nu toe geen spanningen op dat 
gebied maar we bereiden ons er wel op voor. 
Hierna is het alweer einde dienst, tijd om naar 
huis te gaan, morgen heb ik nachtdienst en zal 
ik zeker door de straten van Vreeland rijden. 
Meer over ons werk is te vinden op 
www.politie.nl.

De Vreelandbode

Rondje van de Wijkagent
André Bruls, Wijkagent

Op zondag 8 april a.s. is het zo ver: Jan 
Klaassen gaat op avontuur en wordt voor een 
belangrijke taak gesteld: de gouden dirigeer-
stok overhandigen aan een belangrijk orkest! 
Hierbij komt Jan voor allerlei uitdagingen te 
staan en heeft hulp nodig van zijn publiek. Het 
spannende, hilarische en muzikale theater-
concert is geschikt voor kinderen van 4 jaar en 
ouder. Een leuke activiteit op de zondagmid-
dag! Reserveer je kaartjes snel, in voorgaande 
edities waren de kaartjes al snel uitverkocht. 

De show start om 14.00 uur en de kaartjes 
kosten € 5,- voor kinderen en € 7,50 voor vol-
wassenen. Locatie: Bergseweg 6, Vreeland in 
het bedrijfspand van Greif Nederland dat haar 
kantine gratis beschikbaar stelt voor de voor-
stelling! Als je het leuk vindt mag je een eigen 
gemaakt muziekinstrumentje meenemen om 
Jan Klaassen te helpen. Het belooft weer een 
spektakel te worden! 
Reserveer je kaartjes nu door te mailen naar: 
reserveren@orveo.nl.

Jan Klaassen en de gouden dirigeerstok 
Met muziek van OrVeO (Orkest Vecht en Omstreken)
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PASEN
Zondag 1 april 2018 is het Eerste Paasdag 

en zijn wij open voor lunch & diner. 
Geen verplichtingen, geen gekke dingen, 

geen vaste tijd, geen vaste menu’s. 
Gewoon gezellig tafelen met familie, vrienden en geliefden. 

Reserveer nu je tafel: info@nederlanden.nl 
of 0294 232326

www.nederlanden.nl

Tweede Paasdag,
 maandag 2 april, 

zijn wij net als andere maandagen, gesloten.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
op 13 maart jl. in Lokaal Zuid nam Dorinde 
Gerwig de voorzittershamer van Lodewijk van 
Monsjou over. Lodewijk heeft zo’n 25 jaar met 
verve de rol van voorzitter vervuld en heeft door 
het uitbouwen van het aantal leden een solide 
‘fonds’ gecreëerd dat de vele unieke evenemen-
ten in Vreeland financiert en organiseert, zo-
als het paaseieren zoeken, de kerstmarkt, de 
Sinterklaasintocht en het Dorpsfeest. Dorinde 
barst van de ideeën om deze mooie vereniging 
nog interessanter voor de leden zelf te maken, 
door het organiseren van lezingen, bedrijfs-
bezoeken etc. Tijdens de jaarlijkse borrel ‘met 
partners’ in pannenkoekenhuis Noord Brabant 
in juni zal Lodewijk op een passende manier 
bedankt worden. Zelf ook ondernemer? Of ge-

woon de dorpse activiteiten steunen? Meld je 
aan bij Aloys Hageman van de Dagwinkel. Of 
neem een kijkje op 
www.ondernemendvreeland.nl.

Dorinde Gerwig nieuwe voorzitter
bedrijfsvereniging

Koffiedrinken in het dorpshuis met dorpelin-
gen. Het idee is simpel. Toch deed mevrouw 
Hoetmer dat nooit voordat in september 2017 
de eerste buurtkamer werd georganiseerd. Ze 
woont niet ver van het dorpshuis en vertelt 
dat ze ondanks haar pijnlijke knie gewoon is 
komen lopen. “Ik heb een rollator en deze af-
stand haal ik nog wel.” Mevrouw Hoetmer is 
91 jaar en woont haar hele leven in Vreeland. 
Haar vader was er molenaar en als klein meisje 
hielp ze na schooltijd vaak mee in het bedrijf. 
“Er was altijd wel iets te doen: als er een boer 
belde, schreef ik de bestelling op een briefje en 
bracht het naar mijn vader en ik was eindeloos 
aan het vegen, want de molen zorgde voor een 
boel stof.” Het graan werd in die tijd nog per 
schip over de Vecht vervoerd. 
Mevrouw Hoetmer zag hoe het dorp in de 
voorbije jaren veranderde. De twee scholen 

werden samengevoegd, de molen 
kreeg een nieuwe eigenaar en is nu 
op zaterdag open voor publiek. En 
het dorp groeide. “Toen ik klein 
was, waren er alleen de oude huizen. Op de 
plek waar het dorpshuis staat was grasland, 
verder was hier niets. De nieuwe wijk werd in 
de jaren zestig gebouwd, mijn vader was toen 
wethouder.” Mevrouw Hoetmer vertelt met 
trots over haar hardwerkende familie. Haar 
kinderen zorgen goed voor hun moeder en ze 
mist geen van de verjaardagen van haar klein-
kinderen en achterkleinkinderen. Er is altijd 
wel iemand die haar komt ophalen. Toch is 
de actieradius van mevrouw Hoetmer in het 
dorp steeds beperkter. Aan de overkant van 
de Vecht is ze al lang niet meer geweest. Sinds 
haar knie is achteruitgegaan komt ze de brug 
niet meer over. 

Koffie in de Buurtkamer op loopafstand

De Vreelandbode

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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“Ook dit jaar gaan we op Koningsdag weer 
een leuk, actief, feestelijk en muzikaal pro-
gramma neerzetten met traditiegetrouw het 
waterspektakel op de Vecht”, vertelt Jeroen 
Breggeman, sinds vorig jaar voorzitter van 
het Oranje comité. Wat het comité voor deze 
71ste editie in petto heeft kan Jeroen nu alvast 
verklappen. Jeroen: “Dit jaar is er veel te doen 
wat met eten en drinken te maken heeft. Vele 
horecaondernemers uit Vreeland zullen met 
een kraam aanwezig zijn met allerlei culinaire 
lekkernijen waarbij natuurlijk  ‘een natje’ niet 
vergeten zal worden. Kortom voor middag- 
en avondeten zal er voldoende keuze zijn.”

Ochtendprogramma 
In de ochtend worden de dorpsbewoners 
weer gewekt door de herauten en aansluitend 
zal er een fiets- lawaaiparade zijn. Kinderen 
kunnen met versierde fietsen rondjes rijden 
door Vreeland. Om 9.00 uur kunnen de kids 
zich verzamelen bij de Van Leerbrug. De jury 
zal tijdens het ontbijt ook de winnaar (s) van 
de mooiste versierde fietsen bekend maken. 
Jeroen: “Bij de kerk serveren we voor iedereen 
een Bourgondisch ontbijt om de dag goed te 
beginnen. En daarna geeft Helge Slikker een 

koffieconcert in de kerk.”

Verrassing voor oudere kinderen
Om 11 uur begint voor groot en klein de vrij-
markt die tot de middag zal doorlopen. En 
natuurlijk serveert het dorpshuis oranjege-
bak. Om 13.30 uur starten de kinderspelen en 
de historische puzzeltocht. Natuurlijk zijn er 
weer oudhollandse spelletjes en als verrassing 
is er een superleuke attractie voor de ouderen 
kinderen. En daarna is er natuurlijk weer het 
waterspektakel op de Vecht met aansluitend 
een feestelijke Oranjeborrel en muziek om 
Koningsdag 2018 gezellig af te sluiten.

Donaties
Jeroen vervolgt: “We zijn altijd op zoek naar 
nieuwe comitéleden en voor wie wil sponso-
ren kan naar onze website koningsdagvree-
land.nl. In de week van 13, 14 en 15 april gaan 
we langs de deuren om een donatie op te ha-
len om deze feestelijke Koningsdag mogelijk 
maken. Aan onze inzet en ons enthousiasme 
zal het niet liggen en wanneer de weergoden 
ons goed gezind zijn zal het ook dit jaar weer 
een feestelijke dag worden.”

Koningsdag 2018 krijgt culinair tintje

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

De Vreelandbode

Een uitspraak die je veel zal horen in de nieuwe 
musical ‘De Gulle Lach’, die door onze dorps-
genoten opgevoerd zal worden. Na een jaar 
stilte op de planken, gaat er weer een nieuw 
stuk gespeeld worden op boerderij Landzicht. 
Rond oktober zijn vele Vreelanders weer ac-
tief begonnen met het repeteren van de mu-
sical. Elke dinsdagavond wordt er gespeeld, 
gezongen en gedanst in de school. Ze hebben 
veel geoefend en de laatste puntjes worden 
momenteel op de i gezet.
Dit jaar spelen ze een onbekend stuk dat zal 
gaan over het wel en wee van een Griekse fa-
milie in hun theatercafé. Het café en vooral 
het open podium zijn razend populair, maar 
helaas zijn er ook mensen met verkeerde be-
doelingen....En hoe dat afloopt...
Een vrolijk stuk, geschikt voor alle leeftijden 
met zang en dans. Er zullen drie voorstellin-
gen zijn, één op vrijdag 6 april om 19.30 uur. 
En op zaterdag 7 april om 14.00 uur en 19.30 

uur. Wilt u dit niet missen? En u dorpsgeno-
ten zien stralen? Koop dan u kaartje via de 
link op onze facebook pagina: https://www.
facebook.com/musicalvreeland.

Efcharisto!

De stichting Swim to Fight can-
cer gesteund door Auto Spijker
Op zondag 2 september vindt een grote zwem-
actie in de Vecht plaats in het kader van ‘Swim 
to fight cancer’. Gesponsorde sportievelingen 
zullen dan bij Boom en Bosch een kilometer 
gaan zwemmen, onder aanmoediging van veel 
publiek en sfeervolle muziek. 
Stichtse Vecht haakt zo aan bij deze landelijke 
actie. Om alle swims in Nederland te kunnen 
monitoren is het uiteraard noodzakelijk voor 
de stichting zo mobiel mogelijk te kunnen zijn. 
Auto Spijker uit Loenen stelt daarom een jaar 
lang kosteloos een schitterende Mini Cooper 
ter beschikking. Op donderdag 15 februari 
nam Limore Noach, directeur stichting Fight 
cancer, de autosleutel officieel in ontvangst.

Een mooi initiatief 
“We zijn zeer enthousiast dat de swim ook in 
de gemeente Stichtse Vecht wordt gehouden. 
We hopen hiermee bij te dragen aan een groot 
succes van alle swims in Nederland en dat 
meerdere bedrijven volgen in het leveren van 
een bijdrage, in welke vorm dan ook”, aldus 
Rico Eerenstein van Auto Spijker.
De swim op zondag 2 september zal starten 

en finishen bij het 
Boom en Bosch in 
Breukelen. De be-
doeling is dat zoveel mogelijk inwoners en 
organisaties meedoen, waarbij zij zich laten 
sponsoren door familie, vrienden en bedrij-
ven. Alle opbrengst komt ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding. Dit voorjaar wordt de 
website gelanceerd waarop iedereen zich kan 
aanmelden als deelnemer, in teamverband of 
individueel, of voor de kidsswim.

Zwem mee
De burgemeester van gemeente Stichtse Vecht 
Marc Witteman vertelt dat de gemeente alle 
medewerking verleent en moedigt iedereen 
aan om een bijdrage te leveren: “Wij gaan ook 
het goede voorbeeld geven door vanuit de ge-
meente met een team mee te zwemmen. Ik 
hoop van harte dat veel inwoners gehoor zul-
len geven aan de oproep om mee te zwemmen 
of een bijdrage te leveren door een zwemmer 
of een team te sponsoren. In het belang van al 
die mensen die in de toekomst nog geconfron-
teerd worden met deze ziekte.”

Beste vreelanders, Ik zal vanaf 1 maart niet 
meer werkzaam zijn bij Greif. Contactper-
soon voor Vreeland zal Mathieu Postma 
(0652648147) zijn. Gaat jullie allen goed, 
Edwin Kielestein

Vechtzooitjes

Verloren iPhone 
Heeft iemand mijn iPhone gevonden? Deze 
ben ik kwijt geraakt tussen donderdag avond 
15 februari 23.15 en vrijdag 16 februari 
ochtend 6.45. Waarschijnlijk is deze op de 
stoep of straat gevallen voor ons huis aan 
de Hendrik van Viandenstraat 34. Hij zat in 
een zwart hoesje met pasjes waaronder een 
bankpas en een ID-kaart.
Stephanie Bosch-Kieboom



Kortenhoef ligt tussen Vreeland, Nederhorst, 
Ankeveen, ’s-Graveland, Hilversum en 
Loosdrecht. De N201 scheidt de Wijde Blik 
en het Moleneind van de rest van het dorp 
dat bestaat uit de Kortenhoefsedijk en aan 
het eind daarvan een nieuwbouwwijk. Nog 
maar  dertig jaar geleden werden delen van 
Kortenhoef (de zuidkant van de Kleizuwe, 
een stuk grond bij het Sluisje en een deel van 
de Alambertskade) bij Vreeland gevoegd. De 
N201 heeft dus niet alleen Vreeland door-
kliefd maar ook het dorp Kortenhoef.

De Karekiet
De Kortenhoefsedijk is het dorp van oudsher. 
Een bijna onbeschrijflijk mooi dijkje met aan 
weerszijden de Kortenhoefse Plassen. Niet 
voor niets werd Kortenhoef aan het eind van 
de 19de eeuw ontdekt door schilders van de 
Haagse School die een voorkeur hadden voor 
de natuur en het landelijke leven. Aan de lin-
kerkant van de dijk ter hoogte van de Oude 
School bevindt zich een opvallend wit houten 
huis op palen. ‘De Karekiet’ werd gebouwd 
in opdracht van de schilderes Geesje Mesdag- 
van Calcar. Het was haar atelier voordat het 
tientallen jaren als jeugdherberg dienst deed. 
Nu is het een rijksmonument en wordt het 
particulier bewoond. Ook in het werk van de 
schrijver Nescio komt het dorp en zijn omge-
ving een aantal malen voor. Hij kwam er vaak 
maar Kortenhoef was dan ook relatief mak-
kelijk bereikbaar. Vanaf het treinstation in 
Vreeland kon je met een koetsje naar het loge-
ment het Rechthuis aan de Kortenhoefsedijk, 
schuin tegenover het kerkje.

De Kortenhoefse Plassen
In de slootjes en op de plassen van Kortenhoef 
kan je prachtig varen. Dat mag alleen met ka-

no’s en roeibootjes die je op meerdere plek-
ken kunt huren.
Het Oppad en de Kromme Rade zijn his-
torische wandelpaden. Vroeger liepen de 
inwoners van ’s-Graveland op zondag over 
het Oppad naar de kerk in Kortenhoef. De 
Kromme Rade is de oude grens tussen Holland 
en Utrecht en loopt tussen twee natuurgebie-
den, het Hol en de Vuntus, door. Beide paden 
zijn onverhard en kunnen in natte perioden 
behoorlijk drassig zijn maar erg de moeite 
waard voor wie de echte koekoeksbloem, kat-
tenstaart of dotterbloem wil aanschouwen. 
En als het vriest kun je er prachtige schaats-
tochten maken. Het bevroren laagveengebied 
met zijn moerassen, legakkers en rietkragen 
is Hollands schaatslandschap bij uitstek! De 
Kortenhoefse IJsclub ‘Onderling Genoegen’ 
is opgericht in 1908. In strenge winters wor-
den er toertochten georganiseerd die door 
de natuurgebieden rond Kortenhoef leiden. 
Gebieden die anders niet toegankelijk zijn 
voor het publiek. 

De Wijde Blik 
Net als de Spiegelplas in Nederhorst is de 
Wijde Blik, hoewel van oorsprong een veen-
plas,  een hele diepe plas geworden door 
zandwinning. Tot wel 35 meter diep. Ook 
de Wijde Blik is grotendeels in handen van 
Natuurmonumenten. Hoewel er van het oor-
spronkelijke veenlandschap veel verloren is 
gegaan, is er andere natuur voor in de plaats 
gekomen. Door het vele kwelwater is de wa-
terkwaliteit bijzonder goed en vriest hij zel-
den dicht. Iets wat watervogels als brilduiker 
en smient erg waarderen. De diepe plas wordt 
omgeven door brede stroken rietland, waar 
vogels als de grote en kleine karekiet broe-
den. Ja, daar is ie weer, wie hoort hem niet, 
de Karekiet!                              R.B.
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ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

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

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

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

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

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

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

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

7 april:  Rondleiding Kasteel   
 Loenersloot

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

De Vreelandbode

De dorpen rondom Vreeland
Kortenhoef

Vraag jij je af of tennis iets voor jou of je kind 
is, maar wil je niet meteen vastzitten aan een 
lidmaatschap voor een jaar? Pak dan nu je kans 
en reserveer nu geheel vrijblijvend en zonder 
lidmaatschapsverplichting drie tennislessen 
voor € 20,- bij LTC Loenen. De tennisschool/
trainer zorgt voor rackets.
Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar:
Optie 1: woensdag 14, 21 en 28 maart van 
14.00 – 14.50. Optie 2: zondag 18, 25 maart en 
1 april van 10.00 – 10.50. Inschrijven kan via 
jeroenwichers@ctotennis.nl, 06-16133967.
Voor senioren en jeugd vanaf 16 jaar: 
Mogelijke trainingsdata (door clubtrainer 
Frank Gerritsen) in maart en april:
• vrijdagavond 18.00-20.00 uur

• zaterdag 13.00-15.00 (alleen maart)
• zondag 13.00-15.00. 
Inschrijven kan via falmfrankgerritsen@hot-
mail.com, 06-46360028.

Maak kennis met tennis!
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Welkom!
Hé hallo! Daar zijn we weer. De Razende Re-
porters komen met nieuwe verhalen en een 
super moeilijke fotopuzzel van fotografen 
Kai en Sydney... Wist jij vorige keer welke 
schrijversnaam bij welke Razende Reporter 
hoorde? Ken ze ondertussen allemaal al? Deze 
keer de uitslag. En joepie: je maakt kennis met 
nóg 2 Reporters. Hoe goed ken jij jezelf eigen-
lijk? Weet jij wat hoort, wat je ruikt of ziet? 
Nee? Dat komt goed uit. Je kunt zelf meedoen 
met het onderzoek van de Reporters. Je hoeft 
alleen maar 10 minuutjes stil zijn. In het Ju-
bileumlaantje. Lekker buiten want de lente 
is begonnen. Zeg over jubileum gesproken... 
dat doen we in de volgende Kinderpost! Deze 
keer tekende Rosa de Kinderpost-kop. Wel 
lenteachtig hè? Heb jij ook nieuws of een teke-
ning voor ons? Stuur het per mail naar: info@
vreelandbode.nl  

Uitslag RaRa wie ben ik? 
Kai = Jorn Rosa = Esmee
Esmee = Yara Isabela = Rania
Aagje = Marie Floor = Recella
Sydney = Sofie Lotte = Fiona
..... (dat hoor je nog) = Osameh 

Even voorstellen: 
Nóg 2 Razende Reporters 
Rosa interviewde Fiona oftewel....Lotte
ik ben Fiona,
ik ben acht jaar en ik ben op 11 januari jarig.
Ik ben in Nederland geboren.
Ik vind schrijven heel erg leuk dus daarom 
ben ik bij Razende Reporter geworden.

Kai interviewde Osameh
Mijn interview gaat over Oshameh  - ehhhh, 
haar schrijversnaam is nog even geheim....-  
ze is 10 jaar en is geboren in Alkmaar op 21 
nov 2006 haar moeder is geboren in Afrika. 
Ze woonde in Alkmaar, Katwijk, Middelburg, 
Utrecht en Vreeland haar moeder is naar 
Nederland gegaan omdat ze haar kind wou 
opvoeden in een ander land, ze ging met het 
vliegtuig. Ze vind het leuk om in Vreeland te 
wonen maar ook saai omdat ze altijd in een 
stad woonde en daar was meer te doen. Doei 
Doei groetjes Kai

Osameh interviewde Kai oftewel...Jorn.
Onderwerp: wat vindt Jorn leuk? Hij houdt 

van op zijn ipod zitten. Maar waar zit hij op de 
i pod thuis natuurlijk. Da ‘s toch leuk of meuk. 
Zijn beste friend is Mik hij is best wel een na-
tuur jongen maar Jorn niet zo erg die vindt 
de ipod veel leuker. Maar doet Jorn meer aan 
spelletjes nee, joh meer aan youtube daarop 
kijkt hij Enzo Knol. En zijn drie andere Kars, 
Siem en Jack. Dit was de interview hopelijk 
vonden jullie het leuk. Groetjes, Osameh

Super moeilijke fotopuzzel 
Je gelooft je ogen niet.... weet jij wat dit is? 
Hint: kijk goed in school. 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

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

Edwin Coerdes, Personal Trainer 

 

 

 

Sporten is voor iedereen. Optimaliseer je 

conditie, shape en gezondheid dankzij een 

individueel programma.b Maak nu een 

afspraak voor een gratis en vrijblijvend 

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

De Werf 3, Loenen a/d Vecht

PERSONAL TRAINING 

PROGRAMMA'S VANAF 

45,- PER MAAND.

De Vreelandbode

Oplossing aan het eind.

De Lente
Een gedicht voor jullie van Aagje & Floor
De tulpjes gaan weer bloeien 
en het gras gaat weer groeien. 
De paashaas komt weer gauw 
en de lucht is lichtblauw. 
Als je naar buiten wilt gaan, 
hoef je geen jas meer aan. 
Je speelt veel buiten en de vogeltjes fluiten. 
Dit is het einde van het gedicht. 
Hopelijk heb je nu een lach op je gezicht.

Agenda 
Leuk voor grote en kleine Vreelanders: Mu-
sical Theatercafé De Gulle Lach op zaterdag-
middag 7 april om 14.00 uur in Boerderij 
Landzicht (Nigtevechtseweg 37) Dit Thea-

1.  

3.  

5.  

7.  

2.  

4.  

6.  

8.  
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Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

De Vreelandbode

tercafé van een Griekse familie is razend po-
pulair, maar helaas zijn er ook mensen met 
verkeerde bedoelingen.... en hoe dat af loopt... 
Een vrolijk stuk, geschikt voor alle leeftijden 
met zang en dans. 
Het kost € 9,50 en je krijgt iets te drinken in 
de pauze. Kaartjes bestel je via: https://www.
facebook.com/events/1554305201349935/

Onderzoek met jezelf
Loop naar het begin van het Jubileumlaantje. 
Eén van de oudste laantjes van Nederland.
Vanaf hier ben je stil. Je bent nu met jezelf. Tot 
het einde van het laantje. Loop  je mee? 
Vraag onderweg aan jezelf:  WAT ZIE JE?  -  
WAT HOOR JE? -  WAT RUIK JE?
Vergeet niet goed om je heen te kijken. Om-
hoog, naar de grond, opzij... 
Valt je iets op? Ben je aan het einde van het 
laantje? Dan kan je weer praten hoor! 
En vertel dan... wat je zag, hoorde en rook. 
Aan jezelf of aan thuis.

IK ZAG... 
Allemaal mooie vogels en schaapen (Fiona 8)
Bomen, gras, water, vogels, schapen en hek-
ken (Rosa 9 deze week!)
De zon op het water schitteren (Aagje 
Een schaap (Floor 9 )
Schapen (Esmee 8)
Natuur (Sydney)

IK HOORDE....
Zingende vogels (Fiona)
Vogels, schapen en kraaien (Rosa)
Mijn voeten op het grindpad kraken (Aagje)
Vogels (Floor, Esmee, en Sydney)

IK ROOK....
Prachtige bloemen (Fiona)
Natuur, gras, bloemen en bomen (Rosa)
De frisse lucht (Aagje)
Lente (Floor)
Het Bos (Esmee)
Hondepoep (Sydney)

IK VOND... 
Stil zijn een beetje leuk en een beetje irritant 
want ik wil altijd praten (Floor )
Het heel leuk, het was lastig om stil te zijn 
maar wel lekker rustig (Esmee )

En ook nog gehoord aan het begin van de 
wandeling: Vraag: ‘Wat is een jubileum eigen-
lijk?’ Antwoord: ‘Iets van vroeger...’.

Tip van Sydney
Als je een bloem tegen komt die misschien 
heel mooi is moet je die niet plukken!
Je moet de bloem met rust laten. Want als 
je de bloemen plukt dan kan er geen nieuwe 
bloem groeien. Maar als je de bloem met rust 
laat dan kunnen er meer bloemen groeien.
En: dan kunnen de bijen van de bloemen nec-
tar snoepen. Anders moeten ze weer frietjes 
eten. 

2e Prijs Schoolvoetbal 2018
Het was SUPER leuk, we wonnen drie wed-
strijden van de vier. We hadden verloren van 
de graaf Floris 2.0, was wel jammer maar voor 
de rest hadden we gewonnen.
Ik en Rania hebben in de pauze foto’s ge-
maakt. De team bestond uit: Osahomeh ,Ra-
nia, Steffie,Laure, Eva, Feline als keeper, Fien, 
Jente en Chrisje dat waren de spelers. De 
Coach: De vader van Fien en assistent Coach 
Isis de zus van Laure. We werden tweede en 
het was een super leuke middag.
Door journalist ter plaatse: Osahomeh

 1.= een pluche bloem van juf moniek, 2.= een wc rol, 3.= een landkaart
4.= wc pot, 5.= computer kast ,6. = rekenmachine, 7. = stofzuiger en 8. = 
een spongebob prullenbak
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De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

“Lente vraagt om 
een frisse coupe en 

nieuwe kleding, laat 
U bij ons verrassen !”   

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

De Vreelandbode

Speciaal voor de bewoners van 
Zorgcentra en Senioren in de 
Vechtstreek geeft het  Nederlands 
Concert Mannenkoor (NCM) een 
matineeconcert op 14 april a.s. in 
de H. Johannes de Doperkerk, 
Straatweg 146 in Breukelen. De 
aanvang is 15.30 uur (kerk open 
15.00 uur) en het concert duurt 
ca. 90 min. De toegang is gratis! 
Het Nederlands Concert Mannenkoor be-
staat uit ruim 100 ervaren zangers, die uit heel 
Nederland komen. De zangers zijn veelal lid 
van een plaatselijk of regionaal koor en zijn 
optimaal gemotiveerd om tijdens de optre-
dens hun faam waar te maken. 
Het repertoire bestaat naast religieuze lie-
deren, spirituals en klassieke werken ook uit 
gedeelten van opera’s, musicals en andere vor-
men van lichte muziek. 

Het NCM staat onder leiding van de beken-
de dirigent, componist en arrangeur Jimco 
Zijlstra. Aan dit NCM-concert zal tevens me-
dewerking worden verleend door het bekende 
Bach Ensemble Breukelen. André van Vliet 
bespeelt het orgel en Jan Lenselink de vleugel. 
De gratis toegangskaarten voor dit concert zijn 
beschikbaar op diverse adressen in Stichtse 
Vecht, waaronder bibliotheek in ‘t Kampje te 
Loenen. 

Bijzonder Matinee concert

Het enthousiaste, ruim 60 leden tellende 
koor De Poldermodellen bestaat tien jaar, 
en dat wordt groots gevierd op 14 april met 
een Jubileumconcert in de Pauluskerk aan de 
Straatweg 37 in Breukelen. Het repertoire om-
vat een muzikale mix van prachtig klassiek tot 
melodieuze pop; van fijne luisterliedjes tot rit-
mische songs. Het koor - waar veel Vreelanders 
in meezingen - wordt instrumentaal onder-
steund door piano, viool, gitaar en slagwerk. 
‘Ruimte’ is deze avond het verbindende thema. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Toegang € 10,- incl. koffie/thee in de pauze. 

Kaarten verkrijgbaar bij o.a. De Haarwinkel 
in Vreeland, Sigarenmagazijn De Beurs in 
Loenen en Van Kralingen in Breukelen. Voor 
meer info: www.depoldermodellen.nl.

Jubileumconcert De Poldermodellen

Wanneer vluchtelingen een woning toege-
wezen krijgen in Stichtse Vecht, begint voor 
hen een periode waarin een nieuw bestaan 
in Nederland kan worden opgebouwd. Hier-
voor is goede begeleiding nodig: men moet 
wegwijs gemaakt worden in onze samen-
leving, de Nederlandse taal leren, nieuwe 
mensen leren kennen en voor zichzelf een 
plek creëren waar men zich uiteindelijk thuis 
gaat voelen. Een groep toegewijde vrijwilli-
gers van Welzijn Stichtse Vecht helpt in dit 
proces. Het doel is de statushouders aan de 
hand te nemen en hen stapje voor stapje zo-
veel mogelijk zelfredzaam te maken.
Op dit moment zoeken wij enthousiaste 
nieuwe vrijwilligers die ons team komen 
versterken. De mogelijkheden variëren van 
persoonlijke begeleiding tot administratieve 
ondersteuning en hulp bij het leren van de 
Nederlandse taal. Het werk is flexibel in te 
delen en uitstekend te combineren met werk 
of studie. Waarom is dit vrijwilligerswerk zo 
bijzonder?
•  Het is mensenwerk: statushouders hebben 

uiteenlopende achtergronden, leeftijden, 
culturen en afkomst. Elk met een eigen ver-
haal.

•  Het is uitdagend werk: het is dagelijks af-
wisselend en variërend. De statushouders 
hebben ieder voor zich heel uiteenlopende 
vragen en behoeften.

•  Het is dankbaar werk: door de inzet van 
onze vrijwilligers krijgen de statushouders 
de kans om een nieuw leven op te bouwen 
in Nederland en mee te gaan doen in onze 
samenleving.

•  Voor de vrijwilliger geldt dat het contact 
wederzijds is en het levert nieuwe ervarin-
gen en kennis op van mensen uit een an-
dere cultuur.

Bent u geïnteresseerd in andere  culturen 
en weet u van aanpakken? Uiteraard vertel-
len wij u graag veel meer over het werk dat 
we doen. Neem voor meer informatie con-
tact op met Wilhelmien Giessen (voor regio 
Loenen, Breukelen) w.giessen@welzijnsv.
nl of Josquin Wolfkamp (voor regio Maars-
sen) j.wolfkamp@welzijnsv.nl. Telefonisch is 
Welzijn Stichtse Vecht bereikbaar op 0346-
290710.

Gaat u een vluchteling helpen een nieuw
leven op te bouwen?
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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 

DICHTBIJ   

IINWONERS 

BBEDANKT 
DDAT U VOOR ONS HEEFT  

GGEKOZEN 

De Vreelandbode

Op een vrijdagavond in de voorjaarsvakan-
tie heb ik afgesproken met Edith Konings en 
haar vriend Arjan. Ze wonen op het Maar-
tenplein, waar het die avond super gezellig 
is. Het ijsbaantje is verlicht en wordt flink 
gebruikt. Bij Edith hangt het touwtje van 
Jan Terlouw uit de brievenbus. Voor het 
huis liggen allerlei kabels die voor de ver-
lichting van de ijsbaan zorgen. Arjan was in 
de winterse week aangesteld als ijsmeester. 

Hij vertelt: “Op een gegeven moment stond 
er een busje voor mijn deur en waren man-
nen het speelveldje met zand aan het be-
strooien. Ik liep naar buiten en hoorde van 
de plannen van Casper Zeldenrijk, Tom de 
Groot en Ruben Bosch om een ijsbaantje aan 
te leggen. Een geweldig idee. Ik heb gelijk be-
sloten om stroom en water te leveren. En om 
het baantje regelmatig te begieten. Eerst nog 
met de tuinslang, maar toen dat niet meer 
ging met een gewone gieter. En voor ik het 
wist benoemde Voorwaarts 
Vreeland mij tot ijsmeester!”

Sociaal bewogen 
Arjan (45) en Edith (48) ken-
nen elkaar alweer zo’n 3 jaar. 
Edith heeft twee kinderen, 
Renzo (12) en Isabelle (9). 
Edith, die eerder getrouwd 
was met Jeffrey Strik, vertelt: 
“Ik was al twee jaar geschei-
den toen ik op een terrasje Ar-
jan tegenkwam. We raakten 
in gesprek, zijn uit eten ge-
gaan en de vlam sloeg over.” 
Edith werkte maar liefst 27 
jaar bij KPN als business ketenmanager. Na 
een reorganisatie vorig jaar was het mooi ge-
weest. Al snel had ze weer een baan bij Royal 
Bam Group als fulltime IT-manager. Arjan 
werkt bij de politie. Het stel is maatschappe-
lijk betrokken en maakt, ondanks de drukke 

werkzaamheden, graag tijd vrij voor vrijwil-
ligerswerk. Zo was Edith jarenlang voorzitter 
van de oudercommissie van Pippeloentje en 
Bladerrijk, bestuurslid van DOS, de ouder-
commissie van de BSO en nu weer van de 
Medezeggenschapsraad van basisschool CSV 
Ridderhof. Arjan steekt zijn handen uit waar 
dat nodig is zoals nu op het Maartenplein. 
Tijdens de opbouw van de ijsbaan voorzag 
hij de mannen van erwtensoep, warme cho-

colademelk en glühwein. 
Arjan: “Van de week zag ik 
een onbekende man op het 
ijsbaantje met zijn zoontje. 
We raakten in gesprek en 
hij was de directeur van 
Vechtse Banen in Utrecht. 
Hij woonde in Loenen en 
was helemaal enthousiast. 
Zijn plan is om school-
kinderen in Stichtse Vecht 
gratis uit te nodigen op de 
kunstijsbaan in Utrecht.”

Culinair barbecueën 
Het loopt tegen half 9 en de 
schaatsers komen met rode 
wangen en koude handen 
zich even opwarmen bij de 

gastvrije Arjan en Edith. Het stel voelt zich 
happy in Vreeland, in – zoals Arjan zegt – 
het pareltje aan de Vecht. Edith: “Als het 30 
graden is mogen we bij De Nederlanden in 
de Vecht zwemmen en bij –10 graden wordt 
er geschaatst op het Maartenplein. We vin-
den het super sympathiek dat De Nederlan-
den altijd meedoet als er dorpsfeesten zijn. 
En dan verklappen Edith en Arjan nog even 
tot slot hun hobby’s. Arjan is het hele jaar cu-
linair – low and slow - bezig op de barbecue 

en heeft onlangs nog een workshop barbe-
cueën gegeven aan de mannen op het Maar-
tenplein. Edith heeft haar werk als hobby en 
verzamelt tasjes. En samen gaan ze regelma-
tig en graag op reis. Lekker naar de zon of 
een stedentrip. 

door Connie Lohuis

Arjan en Edith Konings: “De ijsbaan op 
het Maartenplein was een geweldig idee!”
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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 

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

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

De Vreelandbode

Boekbespreking door Marlies Cordia

Annet Schaap: ‘Lampje’
Wanneer in Hollywood de belangrijkste 
Oscars naar de film ‘The shape of water’ gaan, 
waarin een zeemonster een belangrijke rol 
speelt, dan kan de Vreelandbode niet achter-
blijven. Vandaar Lampje, het schrijfdebuut 
van Annet Schaap, die vooral bekend is als 
boekenillustrator. Op de achterkant staat wel-
iswaar dat het voor lezers vanaf 10 jaar is, maar 
ik heb maar zelden volwassenen ontmoet die 
Harry Potter van zich af schoven wegens te 
kinderachtig.  Op een schiereiland, dat nog 
net vast zit aan het vasteland als een tand aan 
een draadje, staat een vuurtoren. Daar wonen 
Lampje en haar eenbenige vader. Eigenlijk 
heet ze Emilia, maar zo heette haar gestorven 
moeder ook, geen herinnering die haar vader 
wil koesteren. Die vader is vooral dronken en 
laat Lampje al het werk doen. Dat doet ze op-
gewekt, want ze heeft een behoorlijk monter 
karakter, gezien de omstandigheden. Als op 
een stormachtige nacht de lucifers op zijn om 
de vuurtorenlamp aan te steken, moet Lampje 
eropuit en vanaf dan gaat alles mis. Een schip 
vergaat en een sheriff met zijn hulpen komen 
de vuurtoren dicht timmeren. Lampje wordt 
meegenomen door de droogstoppelige juf-
frouw Amalia, die ze nog kent van de twee 
weken die ze op school heeft doorgebracht. 
Die brengt haar naar het Zwarte  Huis, waar-
over in het dorp gemompeld wordt dat er een 
monster woont. Ook daar wordt ze niet al te 
vriendelijk ontvangen door de huishoudster 
Martha, die daar geen trek in heeft: “Ze heeft 
zin om nee te zeggen, want dat heeft ze nu 
eenmaal altijd”. Langzaamaan begint Lampje 

te wennen en ont-
dekt ze het monster. 
Een zeemeerjongen, 
die Edward heet en 
meestal Vis wordt ge-
noemd. Vis probeert 
uit alle macht te leren 
lopen op zijn staart, 
die geen staart ge-
noemd mag worden, 
maar een vergroeiing. 
Hij wil zijn vader, de bijna altijd afwezige admi-
raal laten zien dat hij toch een gewone jongen 
is die gewoon kan lopen. Het is prachtig hoe 
Schaap de karakters diepte weet te geven, ook 
alle bijfiguren krijgen een achtergrond, waar-
door je ze beter gaat begrijpen. De twee kinde-
ren, met ieder een moeizame verhouding met 
hun vader, Martha, de niet goed snikke zoon 
van Martha en ook de vuurtorenvader en de 
admiraal blijken zo hun geschiedenis te heb-
ben waardoor ze geworden zijn wie ze zijn. 
Er zitten prachtige zinnen in, zoals wat vader 
Augustus denkt wanneer hij ziet dat er een 
schip op de rotsen is gelopen: “Daar moet ie-
mand de schuld van krijgen, dat weet hij best. 
En hoe gaat dat met schuld? Schuld is een rot 
ei dat heen en weer gegooid wordt, verder en 
verder. Niemand wil het vangen, niemand wil 
de smurrie over zich heen krijgen”. Het boek 
stuwt voort en voort, je wilt het tegelijkertijd 
uit lezen en niet uit hebben, omdat je dan uit 
die prachtige wereld gegooid wordt.  Geef dit 
boek gauw aan een kind in de buurt en leen 
het daarna direct!

Onze ijsclub heeft afgelopen winter niet stil-
gezeten. Het begon al met een klein kunst-
ijsbaantje tijdens de kerstmarkt. En toen het 
dan eindelijk echt ging vriezen werd in allerijl 
een ijsbaantje aangelegd op het Maartenplein 
waar de jeugd onder supervisie van ‘ijsmeester’ 
Arjan bijna een week heeft kunnen schaatsen. 
Zelfs toen de grote ijsbaan aan de Bergseweg 
openging bleef het nog goed druk op het baan-
tje op het Maartenplein. Hulde aan Casper 
Zeldenrijk – want het was zijn idee – en aan 
alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben ge-
maakt. Gezien de vele enthousiaste reacties is 
het bestuur zeker van plan om – als het de ko-
mende winter gaat vriezen – weer een dergelijk 
baantje aan te leggen.

Skeelerbaan op De Heul 
Jammer genoeg vroor het net niet lang genoeg 
om een toertocht uit te zetten. Daar moe-
ten we dus nog maar een jaartje op wachten. 
Ondertussen is het bestuur van de club  met 
de gemeente in gesprek over de aanleg van een 
skeelerbaan op het sportpark De Heul. Die zou 
kunnen komen op het vierde voetbalveld dat al 
enkele jaren braak ligt en waarvan ook de voet-
balclub niet gelooft dat er ooit nog gevoetbald 
gaat worden. Op zo’n skeelerbaan kunnen we 
ook ‘schaatsen’ als het niet vriest. En als het 
wel gaat vriezen, is een dunne laag water vol-

doende om snel een 
echte ijsbaan te heb-
ben. De gemeente 
heeft al aangegeven 
dat ze wel oren naar 
de plannen heb-
ben, ook omdat de 
gebruiksmogelijk-
heden niet beperkt 
blijven tot skeeleren en schaatsen. Zo ziet bij 
voorbeeld de wielerclub uit Loenen een skee-
lerbaan als een veilige trainingsmogelijkheid 
voort de jeugd. En kan de skeelerbaan ook   
aantrekkelijk zijn voor buitenactiviteiten van 
onze scholen en BSO’s. Die hebben dan ook al 
met belangstelling gereageerd.

Vergadering 19  maart jl. 
De naar schatting 25 mensen die 19 maart naar 
de bijeenkomst  van Voorwaarts Vreeland in 
het Dorpshuis waren gekomen, waren en-
thousiast over de plannen, al zijn er natuurlijk 
ook nog een heleboel vragen. Arjen Zweedijk 
droomde zelfs al hardop van een hele grote 
kunstijsbaan. Zo ver is het nog lang niet.  Het 
bestuur gaat eerst partners zoeken om dit 
project samen mee op te pakken. Onderhand 
brengt de gemeente in kaart wat de technische 
mogelijkheden van de locatie zijn, zodat het 
bestuur een goede planopzet kan maken.

IJsclub Voorwaarts Vreeland is springlevend



maart 2018  13 

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Komt allen naar de 
Vreelandbode dorpsquiz!
Zaterdag 14 april, niet vergeten!

 

In 2017 heeft de EHBO vereniging van 
Vreeland vijf reanimatiecursussen gegeven. 
Ook dit jaar kunt u weer een curus volgen. Een 
cursus bestaat uit 2 lesavonden van 2 uur (van 
20.00 - 22.00 uur) en kost € 37,50. De cursus-
sen zijn op donderdagavond 17 en 24 mei (nog 
4 plaatsen beschikbaar) en op maandagavond 
28 mei en 4 juni (nog 1 plek beschikbaar). 
Heeft u al eerder een reanimatiecursus of 
EHBO cursus gevolgd en wilt u op herhaling? 

Dat kan op zaterdagochtend 21 april van 10.00 
- 12.00 uur (nog 4 plaatsen beschikbaar). Een 
herhalingscursus duurt 2 uur en kost € 17,50, 
locatie: Het Dorpshuis te Vreeland.
Kijk op www.ehbo-vreeland.nl voor een aan-
meldingsformulier. Voor vragen, bel Vincent 
Stapper 06-4284-6913 of Elly Schot, 0294-
234508. Sommige ziektekosten verzekeraars 
vergoeden (een deel van) de kosten. Informeer 
hierna bij uw verzekeraar.

Nieuwe Reanimatiecursussen 

De Vreelandbode

Het leek wel ‘meant to be’ dat Christianne in 
Vreeland terecht kwam...
Het begon een aantal jaren geleden toen 
Christianne genoeg kreeg van het drukke le-
ven in Amsterdam. In die tijd ontwikkelde 
ze een kleine Funda-verslaving en speurde 
deze site regelmatig af naar leuke huizen 
buiten Amsterdam. Maar geen plaats of huis 
kwam ze tegen die het won van haar ook wel 
geliefde Amsterdam. Totdat de voor Funda-
liefhebbers bekende uitgelichte huizen rubriek 
haar een huis aan de Vossenlaan in Vreeland 
voorschotelde. Het huis aan de Vossenlaan 
was al verkocht maar de interesse in Vreeland 
was gewekt. 

Het charmante hoekhuis aan de Lindengracht 
nummer 35 trok Christianne’s aandacht en 
tijdens de eerste bezichtiging werd haar ver-
teld dat de tegels in de hal uit de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag komen, met nog de 
letters van het alfabet erin. Toen Christianne 
zag dat er driemaal een C in de gang stond, 
was ze verkocht. Dat was wel heel toevallig! 
Christianne werd 40 jaar geleden geboren in 
Rotterdam en groeide op in Capelle aan de 
IJssel en daarna omgeving Driebergen. Na 
haar studie Psychologie in Amsterdam begon 
ze een Coaching- en Adviesbureau waar ze nu 
nog met veel plezier vier dagen per week te vin-
den is. Als psycholoog begeleidt Christianne 
nu ook vanuit Vreeland mensen die bijvoor-
beeld zijn vastgelopen in hun werk.
Niet alleen voor haar werk is ze nog veel 

in Amsterdam te vinden, ook haar vriend 
Norbert Titus woont in Amsterdam. Ze leer-
den elkaar in 2005 in de sportschool kennen en 
zijn na jaren wat omzwervingen alweer jaren 
gelukkig samen. Ook Norbert ziet in Vreeland 
wat Christianne hier heeft gevonden en is hier 
veel te vinden. Samen maken ze graag wande-
lingen met hond Tommie, een therapiehond 
die deels bij Christianne in Vreeland en deels 
bij een gezin als therapiehond in Amsterdam 
woont. Voor beide een ideale situatie! Tommie 
kruipt in Amsterdam graag in zijn rol als the-
rapiehond en in Vreeland heeft hij weekend. 
In haar vrije tijd vindt Christianne het erg 
leuk om mooie dingen te maken. Als doch-
ter van een edelsmid en juwelier maakt ze 
graag sieraden zoals oorbellen en armbanden. 
Helemaal nieuw of nieuwe van oude sieraden. 
Momenteel maakt ze tijdens haar naailessen 
een spijkerbroek voor zichzelf en droomt ze 
nog eens van een cursus schoenen maken!

Het viel Christianne al snel op dat Vreeland 
een heel sociaal en actief dorp is. In september 
viel ze met de neus in de boter met het dorps-
diner bij de Nederlanden en de Kerstmarkt in 
december. Het lijkt haar erg leuk om ook een 
bijdrage te leveren aan alles wat Vreeland doet 
en biedt en ze houdt de verschillende oproep-
jes in de gaten. 
Christianne is erg happy in Vreeland. “ik heb 
me vanaf het begin af aan gelijk thuis gevoeld 
in Vreeland. Het is hier mooi en er wonen hele 
fijne mensen.”                W.T.

Aan tafel bij....

“Op woensdagavond bij Christianne Vink”

Kunstronde Vecht & Plassen
Voor in  de agenda: tijdens het Pinksterweek-
end van 19 t/m 21 mei vindt de Kunstronde 
Vecht & Plassen plaats. Meer over deze altijd 

interessante en mooie Open Atelierroute 
langs de Vecht en de Loosdrechtse Plassen in 
de volgende Vreelandbode. 
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)
3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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

Van de acht planeten die een rondje om onze 
zon draaien, zijn er de komende maand heel 
wat vanuit Vreeland te zien. Na zonsonder-
gang op 19 maart is rond 19.30 uur een zeer 
smalle maansikkel te zien, laag in het westen. 
Rechtsonder van de maan schittert Venus en 
direct daarboven is ook Mercurius zichtbaar. 
In de vroege ochtend van 2 april (rond half 
zes) is in het zuidoosten een nauwe samen-
stand te zien van Mars en Saturnus. Mars (de 
onderste van de twee) is iets helderder en dui-
delijk roder van kleur.
Twee dagen later is Jupiter de hele nacht 
rechtsonder van de maan te vinden. De enige 
niet met het blote oog zichtbare planeten zijn 
Uranus en Neptunus. Naast deze planeten, 
kent ons zonnestelsel nog wat dwergplaneten, 
die over het algemeen nauwelijks groter zijn 
dan onze maan.
Echter, ooit, lang lang geleden, zo’n 3-3.5 mil-

jard jaar, bestond ons zonnestelsel uit heel wat 
meer planeten. In haar beginjaren draaiden er 
waarschijnlijk tientallen planeten een rondje 
om de zon, maar in de jaren die volgden kreeg 
een aantal door de inwerking van de zwaar-
tekracht van de andere planeten een gemeen 
duwtje, waardoor ze linea recta uit ons zonne-
stelsel gekatapulteerd werden. In de categorie: 
hoppa und auf nie wiedersehen. Uiteindelijk 
zijn de planeten en dwergplaneten overgeble-
ven, die we nu kennen. Hun banen om de zon 
zijn zo stabiel, dat deze zonder verdere inwer-
king van buitenaf de komende paar miljard 
jaar hetzelfde blijven.
Andere weetjes: op 20 maart 2018 begint om 
17.15 uur de sterrenkundige lente: de zon be-
weegt van zuid naar noord over de evenaar. 
Dag en nacht duren overal op aarde even lang. 
In de nacht van 25 maart start de zomertijd; 
die nacht wordt de klok een uur vooruit gezet, 
we slapen een uurtje minder, en ‘s avonds is 
het opeens weer lekker lang licht.           H.L.

Hemel boven Vreeland

De Vreelandbode

Vreeland Vocaal is op zoek naar een mooie 
balans voor ons komende concert in mei 2018. 
Dus alle mannenstemmen, tenoren en bassen, 
kom een jaar met ons meezingen! We oefenen 
wekelijks op dinsdagavond in het dorpshuis 

te Vreeland onder leiding van Robert Hoving 
en we worden begeleid op piano door Tjako 
Groenewold. Voor meer informatie stuur een 
mailtje naar vreelandvocaal@gmail.com.

Zangers gezocht!

Wegens groot succes van vorige jaren wil de 
Protestantse Gemeente Vreeland u weer op 2 
zaterdagen in de gelegenheid stellen om pot-
grond en bemeste tuingrond te kopen. Dit is 
op 24 maart  en 7 april van 10.00 tot 12.00 uur 
bij de fam. C. Brinkman, Boslaan 11 in Vree-
land. Deze uitstekende potgrond zit in zakken 
van 40 liter en kost € 4,- per zak. De bemeste 
tuingrond zit in zakken van 30 liter en kost € 
2,- per zak. 
AANBIEDING: “GRATIS” thuisbezorgen op 

deze zaterdagen in Vreeland bij afname van 
minimaal 3 zakken potgrond en/of minimaal 
5 zakken tuingrond. Opgeven bij de fam. C. 
Brinkman tel. 0294-231868.
U kunt zodoende vooruitlopend op de paas-
dagen uw bakken en potten al vullen. De plan-
tenmarkt organiseren we op zaterdag 12 mei 
op het Kerkplein in Vreeland vanaf 9.00 uur. 
Daarover meer in een volgende Vreelandbo-
de. Namens de plantenmarktcommissie, 
Koos van Nes

Pot- en tuingrondactie

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 28 maart weer ‘Aan Ta-
fel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur 
in Studio Idee (in wooncentrum ’t Nieuwe 
Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere alleen-
gaande inwoner van Loenen, Vreeland, Loe-
nersloot en Nieuwersluis is van harte welkom. 

Indien nodig kunt u gehaald en gebracht wor-
den en houden we rekening met dieetwensen. 
De maaltijd kost slechts € 6,50 voor drie gan-
gen inclusief koffie of thee. 
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385). Opgeven is mogelijk 
tot en met  donderdag 22 maart. 

Aan Tafel in Studio Idee

Op maandagmiddag 9 april is de Bingo voor 
senioren in Vreeland. Het zal weer een gezel-
lige bijeenkomst worden en zoals altijd gaat 
het niet om de grote prijzen. Maar elkaar ont-
moeten en een leuke middag meemaken zijn 
veel belangrijker. Dorpshuis Vreeland, Fetha 

16. Inlopen kan vanaf 13.30 uur en om 14.00 
uur zal de Bingo starten. Deelname € 6,- voor 
2 setjes van 8 rondes, inclusief een drank-
je. Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, 
Marijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.
nl, tel. 0346 – 290710. Zie ook www.welzijn-
stichtsevecht.nl.

Bingo in Vreeland
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Op pagina zeven leest u over Kortenhoef, in 
de nieuwe rubriek over de dorpen rondom 
Vreeland. Voor wie vanaf de provinciale 
weg de afslag Kortenhoef neemt, valt met-
een het eeuwenoude kerkje op, dat vrij aan 
het begin van de lintbebouwing ligt van de 
Kortenhoefsedijk. Dit is echt een bijzondere 
kerk, die door Monumentenzorg als een van 
de zeldzame voorbeelden in Nederland wordt 
gezien van een weinig veranderde dorpskerk 
uit de 14de eeuw. Vandaag de dag wordt 
de kerk voor veel culturele doelen gebruikt. 
Zowel de kerk zelf als de Stichting Kunst aan 
de Dijk lezingen, concerten en tentoonstel-
lingen. Altijd zeer de moeite waard!

14de eeuws
Het koor van de kerk dateert uit de tweede 
helft van de 14de eeuw. De kerk was toen ge-
wijd aan de heilige Antonius. Ook de onderste 
delen van het schip en de toren zijn zo oud, 
maar beide zijn in 1640 opnieuw opgebouwd, 
toen het kerkje ofwel door verzakking of door 
brand in zeer slechte staat was. De afmeting 
van de kerk is echter nog helemaal 14de 
eeuws. In veel andere dorpen werden kerken 
uitgebreid omdat de bevolking groeide, maar 
Kortenhoef is eeuwenlang, tot in de 20ste 
eeuw, nauwelijks van grootte veranderd.  

Banden met Vreeland
In de toren hangen twee bijzondere klokken. 
De kleinste is uit de 14de eeuw, en is daar-

mee de oudste klok van Gooi en Eemland. 
In de tweede klok is het wapen van Vreeland 
ingegoten! De klok is in 1641 geschonken 
door Godard van Reede, ambachtsheer van 
Kortenhoef, wonende op kasteel Nederhorst 
en… ook ambachtsheer van Vreeland! 
Vandaar ‘ons’ wapen op deze klok, naast het 
wapen van Kortenhoef en dat van Van Reede 
en zijn vrouw. En dat is niet de enige band 
die deze kerk met Vreeland had. Want bij 
de bouw van de kerk bediende de pastoor 
van Vreeland, Mr Godschalk, ook de kerk in 
Kortenhoef. Beide vielen onder het gezag van 
het Utrechtse Kapittel van Sint Marie. 

Brug
Bijzonder is dat de kerk helemaal door water 
wordt omgeven. Een ophaalbrug geeft toe-
gang tot dit ‘eiland’.  In de18de eeuw zag die 
brug er heel anders uit, zoals op de oude prent 
te zien is: een stenen boogbrug met een heel 
poortgebouw erop. Als of het een verdedi-
gingswerk was of de toegang naar een kasteel. 
Opvallend zijn de vele grafzerken in de kerk. 
Uit de tijd dat de ‘rijke stinkerds’ in de kerk 
begraven mochten worden. Nu dient het 
mooie kerkhof achter de kerk hiervoor. Het is 
de moeite waard om even rechtsom de kerk te 
lopen. Meteen valt een graf op met een schil-
derijlijst erop. De lijst is op ooghoogte en zo 
geplaatst, dat men het landschap hierdoor 
kan bekijken. Zo wordt het levende land-
schap een kunstwerk op zichzelf.                  J.J.

Kortenhoef Nu

Vroeger & Nu: Kortenhoef

Het Oude Kerkje

GRATIS BEZORGING 
VAN UW BOODSCHAPPEN

Lekker makkelijk voor iedereen in Vreeland

• Vandaag besteld, morgen in huis
• Versheidsgarantie

• Altijd een bekend gezicht aan de deur
• Vaste bezorgtijden binnen het tijdsrooster

• Voor thuis, kantine of bedrijven
• Betaling via mobiele pinautomaat
• Retourinname statiegeldflessen

Bestel via de site vreeland.lekkermakkelijk.nl 
en bekijk meteen alle aanbiedingen                  

 of bel Aloys via 231514

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

De Vreelandbode

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Het Oude Kerkje
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Meesterkok en opening nieuwe kamers

Eind februari vroor het dat het kraakte in 
Nederland. Op het Maartenplein werd in al-
lerijl een schaatsbaantje voor de jeugd getim-
merd door Casper Zeldenrijk, Tom de Groot en 
Ruben Bosch (zie ook pagina 11). Doordat dit 

veel minder diep was dan natuurijs was het ijs al 
snel hard genoeg en konden tientallen kinderen 
naar hartenlust schaatsen. Ook ‘s avonds, want 
er was zelfs voor verlichting gezorgd! Wat een 
geweldig initiatief!

IJsbaantje Maartenplein groot succes

Ze zijn net weg, maar u heeft ze vast gezien, 
de camera’s bij de ingangen van Vreeland. 
Deze hebben hier drie weken gestaan in 
opdracht van de Provincie Utrecht, die een 
onderzoek doet naar de verkeersbewegingen 
op de N201: waar rijden voertuigen de weg 
op en waar verlaten ze de weg? Dit in het 
kader van het programma ‘Toekomst N201’, 
waarin opties onderzocht worden om deze 
drukste provinciale weg van Nederland ‘toe-
komstbestendig’ te maken. Een van de opties 
hiervoor is verdubbeling van de weg. 

De kentekens worden na verwerking geano-
nimiseerd. In mei zijn de onderzoeksresulta-
ten beschikbaar. 

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

De VreelandbodeDe Vreelandbode

In de vorige Vreelandbode kon u al lezen dat 
chef-kok Wilco Berends van De Nederlan-
den de titel SHV Meesterkok heeft behaald. 
Op maandag 26 maart 2018 zal zijn inaugu-
ratie worden gedaan door collega, vriend en 
SVH Meesterkok André van Doorn van ster-
restaurant Kasteel Heemstede. U bent van 
harte welkom bij de inauguratie aanwezig te 
zijn. Ontvangst om 12 uur, inauguratie om 
12.30 uur en vervolgens om 15 uur opening 
van de geheel vernieuwde hotelkamers.
Voor meer informatie en aanmelding: caro-
line@nederlanden.nl, 0294-232326

Wilgen geknot tijdens NL Doet

Op 10 maart tijdens de nationale ‘klusdag’ 
NL Doet! heeft een grote groep vrijwilligers 
zich gestort op het knotten van de wilgen 
langs het weiland naast de boerderij van Van 
der Paauw aan de Kleizuwe 123. Het was al-

weer een paar jaar geleden dat deze wilgen 
geknot waren en het knotten was dan ook een 
flinke klus! Maar de bomen kunnen er weer 
een paar jaar tegen.

Big brother in Vreeland?


