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Van de redactie
Deze maand bestaat de Vreelandbode alweer 11 jaar! Maar 

dat is niet het enige wat ons in jubelende stemming brengt. 

De oproepjes in de vorige edities hebben veel positiefs op-

geleverd waar alle lezers van de Vreelandbode van kun-

nen meegenieten. Met gepaste trots presenteren wij dan 

ook onze nieuwe dorpsgenoot en vermaard illustrator 

Karel Kammeijer, die vanaf nu de rechterbovenhoek van 

de voorpagina met zijn creatieve brein en pen opluistert. 

Bovendien heeft een aantal Vreelanders al direct gul gerea-

geerd op de oproep om ‘vriend’ te worden van de Stichting 

Vreelandbode. Vrolijk worden we ook van het komende 

paasfeest, waar de kleinsten, dankzij de bedrijfsvereniging, 

weer eieren gaan zoeken in de boomgaard terwijl de ouders 

hun handen kunnen warmen aan een bekertje koffie. En 

uiteraard van het naderende Koningsfeest dat ongetwijfeld 

weer als vanouds gezellig wordt voor jong en oud! Lees 

in deze gevulde editie ook over Dorpsgenoot Tim Rijfers 

die ‘overal voor open staat’ en over de toekomstplannen 

rond het Dorpshuis. Jeroen Tang en Annemarie van Beu-

sekom doen het Vreeland van de jaren ’80 weer herleven 

en Christa Niessen zorgt met haar ‘Voetsaam’ voor ‘Happy 

Feet’. En uiteraard nog veel meer zoals wetenswaardighe-

den en eropuit-tips. Kortom, een april-editie waar ieder-

een vrolijk van wordt, toch?

Sla, boerenkool, spitskool, spruitjes, wortelen, 

aardappelen, knoflook, uien, appels, peren, aard-

beien, bessen, bramen, frambozen, kruiden, tuin-

bonen, sperziebonen, snijbonen, bloemen...

Spitten, zaaien, wateren, wieden, oogsten, koken, 

genieten... Lichaamsbeweging, frisse lucht, zon, 

ontspanning, rust, gezelligheid, leerzaam, biolo-

gisch… En een gezellige einde-seizoensborrel met 

alle tuinders! (zie foto) De Volkstuin Vereniging 

Vreeland heeft enkele kavels beschikbaar. De huur 

bedraagt  € 42,- per jaar, inschrijfgeld (eenmalig) 

€ 22,50 en borg (die je terugkrijgt bij een goed af-

geleverde tuin als je ermee stopt) € 50,-. Interesse? 

Bel Annet Heslenfeld 06-49917568.

Volkstuinen te huur
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De eerste besprekingen zijn geweest voor nieuwe 
toekomstplannen voor het Dorpshuis. Het moet 
een plek worden waar alle faciliteiten die ons dorp 
heeft samenkomen en waar iedereen kan binnen-
lopen voor een praatje en een kopje koffie. Dat is 
het plan van ‘De Sterren van Vreeland’, het be-
stuur van de STAG en de Dorpsraad. De drie wil-
len dat het Dorpshuis een ontmoetingsplek wordt 
voor alle Vreelanders. 

Het Dorpshuis zal daarvoor helemaal opnieuw 

moeten worden ingericht. Een grote algemene 

ruimte direct bij binnenkomst met koffie, boeken 

en een fijne zitplek om samen te komen. Vanuit 

die algemene ruimte kan je door naar bijvoorbeeld 

de gymzaal of de dokter. Daarnaast komen er ver-

schillende te verhuren ruimtes voor Vreelanders 

die daar bijvoorbeeld een praktijk willen opzetten. 

Het voormalige kruisgebouw (STAG-gebouw) 

tegenover het Dorps-huis gaat in de plannen die 

er liggen tegen de vlakte. De faciliteiten die nu in 

het pand zitten krijgen een nieuw onderkomen 

in het vernieuwde Dorpshuis en de plek waar nu 

het gebouw staat wordt een klein park. Het idee is 

dat naast de diensten die nu in het STAG-gebouw 

zitten ook de huisarts, fysiotherapeut en andere 

medische en aanverwante faciliteiten zich in het 

Dorpshuis kunnen vestigen. De gymzaal, waar 

nu al de hoognodige reparaties aan plaatsvinden, 

zal bij de vernieuwing ook grondig worden ge-

renoveerd en geïsoleerd. 

Lees verder op p. 3 

Het Dorpshuis op weg naar een
multifunctionele toekomst

Het is weer bijna zover! Het vrolijke en gezellige 

paaseieren zoeken op Tweede Paasdag in de boom-

gaard van de VIV. Om 11 uur staan de paashazen 

klaar om de kleintjes te helpen zoeken en voor de 

ouders is er natuurlijk koffie. Er liggen wel weer 

3000 eieren verstopt tussen de narcissen en het 

gras. Een van de vele leuke tradities die het leven in 

ons dorp zo fijn maken. 

Paaseieren zoeken!!
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Redactiestatuut.

Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, be-
reikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
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
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Agenda
16 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

16 april Lezing Sterke Vrouwen in de Vechtstreek,  

 Kasteel Loenersloot, 20.00 uur

20 april  Mattheuspassion Stichtse Vecht, 

 Joh. de Doperkerk Breukelen, 14.30 uur

20 april Oud papier ophaaldag

21 april  Eerste Paasdag

22 april Paaseieren zoeken, Boomgaard VIV 

 Raadhuislaan, 11.00 uur

23 april ‘Graag gedaan’ bij de Buurtkamer, 

 Dorpshuis, 11.00 uur

23 april Lezing molens, Vechtstreekmuseum, 20.00  u.

27 april  Koningsdag

30 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

4 mei Dodenherdenking, 19.00 uur Grote Kerk,  

 20.00 uur Oorlogsmonument

5 mei Vrije Vogels-wandeling, start Van Leerbrug  

 15.00-17.00 uur

7 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

7 mei Lezing molens, Vechtstreekmuseum, 20.00 u. 

11 mei  Plantenmarkt, Kerkplein, 8.30 - 14.00 uur

11-12 mei Nationale Molendagen, molen De Ruiter

13 mei De Vreelander creëert…, Inez van Oord,   

 Dorpshuis, 20.00 uur

25 mei Huiskamerfestival Nieuwe Buren

17 mrt. 10.00 u.  Ds. Klaas Vos, Naarden

14 april  10.00 u.  pastor Fred Flantua

18 april 19.30 u.  ds P van Oussoren H.A. 

19 april           in eigen beheer  Goede Vrijdag

21 april 10.00 u. ds Klaas Vos, Pasen

28 april 10.00 u. ds van Katwijk

5   mei  10.00 u.  pastor Fred Flantua

12 mei 10.00 u. Christiaan Boers

19 mei  10.00 u. ds Jan Rinsema

Kerkdiensten

Lieve vaste oppas gezocht voor onze dochters van 

3 en 8 maanden voor een aantal dagen per week 

vanaf 1/9/19. Info: 06-42643109.

Vechtzooitje

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
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Op 25 mei vindt de eerste editie plaats van het 
gloednieuwe Festival Nieuwe Buren in Vreeland. 
Die zaterdagavond worden verschillende plek-
ken in het dorp omgetoverd tot intieme huiska-
mer-theaters, waar je kunt genieten van optredens 
van bijzondere artiesten die voor een avondje even 
je nieuwe buren zijn. 

Festival Nieuwe Buren is een initiatief van vier 

Vreelandse creatievelingen die een aantal jaren ge-

leden vanuit de stad naar deze prachtige omgeving 

verhuisden. Zij willen graag mooie dingen organi-

seren in Vreeland, niet alleen om samen van te ge-

nieten, maar ook om het dorp en hun nieuwe buren 

beter te leren kennen. Want nieuwe buren zijn altijd 

weer spannend. Ze zijn vreemd en onbekend.  

Singer-songwriter Helge Slikker is een van de ini-

tiatiefnemers. Samen met dorpsgenoten Joost Bos 

en Tim Klaasse verzorgde hij in 2018 het prachtige 

Koningsdagconcert in de Grote Kerk in Vreeland. 

Helge: “We spelen vaak op kleine festivals en the-

aters. Daar komen we steeds weer bijzondere acts 

tegen. Er is zoveel talent in dat circuit, die artiesten 

wilden we een keer naar Vreeland halen.”

Helge, Tim en Joost begonnen plannen te maken 

voor een huiskamerfestival en samen met Carien 

Westerveld, die vanuit Sterren van Vreeland be-

trokken raakte bij het initiatief, gingen ze op zoek 

naar bijzondere locaties die als klein ad hoc theater 

konden dienen. Ze vonden een aantal totaal uiteen-

lopende plekken in het dorp en de eigenaren rea-

geerden direct enthousiast op de vraag of hun ruim-

te voor een avond als klein podium mocht dienen. 

Helge: “Het festival is een tocht door eigen dorp, 

waardoor je op een andere manier gaat kijken naar 

de plek waar je woont. Bovendien zorgen de bijzon-

dere locaties voor een unieke sfeer. Je zit als het ware 

op schoot bij de performer en daardoor krijg je een 

intiem kijkje in de artistieke keuken.”

De artiesten die op 25 mei gaan optreden zijn de 

persoonlijke favorieten van de drie Vreelanders. 

Helge: “Nieuwe buren wordt een feestje. Wij heb-

ben acts uitgenodigd waarvan je het bestaan wel-

licht nog niet wist, maar we zijn ervan overtuigd dat 

je jezelf een groot plezier doet door ze te gaan zien 

en horen!”

Tickets zijn vanaf 1 mei te koop bij De Dagwinkel 

Aloys Hageman. Vanwege de kleinschaligheid van 

het festival is er maar een beperkt aantal tickets te 

koop, dus wacht niet te lang!

Huiskamerfestival Nieuwe Buren

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Het Dorpshuis op weg naar een
multifunctionele toekomst 
Joost de Haan is namens de Dorpsraad betrokken 

bij het overleg. “Het initiatief komt van de Sterren 

van Vreeland, zij denken al lange tijd na over het 

verfraaien van het Dorpshuis. De Dorpsraad is toen 

samen met hen gaan optrekken.” Joost is samen 

met Dieuwer Elema en Wendela Sandberg van ‘De 

Sterren van Vreeland’ op bezoek geweest in Tien-

hoven. “Daar stonden de school, het Dorpshuis en 

de gymzaal op instorten. Toen hebben ze daar alles 

in de school ondergebracht en dat werkt heel goed. 

Op de plek waar het oude Dorpshuis stond hebben 

ze nieuwe huizen gebouwd, dat bracht geld op voor 

de nieuwbouw van de school en het Dorpshuis.” 

Ook in de nieuwe plannen in Vreeland zal wor-

den onderzocht of er woonruimte kan komen. 

Bijvoorbeeld appartementen boven het vernieuw-

de Dorpshuis. De STAG en het Dorpshuisbestuur 

gaan de plannen nu verder uitwerken. Er is ook al 

contact geweest met de gemeente en die staat zeer 

positief tegenover de plannen. 

“De winst van het vernieuwde Dorpshuis is dat 

alles er samenkomt, dat het een echt Dorpshuis 

wordt.” Aldus Joost de Haan.

Vervolg van p. 1

Dit weekend speelt een aantal dorpsgenoten een 

nieuwe (onbekende) musical, een vrolijk verhaal 

met gekke typetjes en maffe gebeurtenissen dat 

zich afspeelt op de Eerste Hulp van het Vreelands 

Medisch Centrum. In het VMC worden een dag 

lang alle medewerkers en patiënten van het zieken-

huis gevolgd. Op de Eerste Hulp wordt alles ver-

pleegd wat ziek en zielig is. Van een gebroken been 

tot een gebroken hart, een zieke goudvis of een kapot 

röntgenapparaat, er komt van alles voorbij. Ook dit 

jaar is Boerderij Landzigt aan de Nigtevechtseweg 37 

omgebouwd tot fraai theater. 

Kijk of er nog last minute kaarten te koop zijn via 

info@musicalvreeland.nl. 

Vreelands Medisch Centrum in actie

www.ewalddeboer@live.nl
06-553 902 54

www.edeboerglazenwasserij.com

Glasbewassing
Gotenreiniging
Houtwerkreiniging
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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

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

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

Tim Rijfers viel op toen hij op Facebook van zich 
liet horen. Hij zocht vrijwilligerswerk. Reden 
voor de redactie om deze jonge Vreelander, wo-
nend aan de Vijverlaan, te interviewen. Achteraf 
vindt tijdens ons interview de vreselijke aanslag 
in Utrecht plaats. De plaats waar Tim lange tijd 
woonde. In zijn huis zien we prachtige foto’s aan 
de muur, veel kinderspeelgoed en vensterbanken 
voor kiemende zaadjes van groenten. Vragen 
genoeg. Waarom zoekt deze jonge man vrijwilli-
gerswerk? Wie heeft die prachtige modefoto’s ge-
maakt? En voor wie is al dat speelgoed? En is zijn 
hobby misschien groente telen? Tim zet een kop 
thee en barst los! 

Hij groeide op in Harlingen met 

zijn moeder en zijn broer. Deed 

VMBO-bouw en verhuisde in zijn 

tienerjaren naar Utrecht. Dat hij 

zich daar ooit heeft laten inschrij-

ven bij een woningbouwvereniging 

is de reden dat hij drie jaar geleden 

zijn huis in Vreeland kreeg. Tim: 

“Eerst werkte ik in de bouw en la-

ter bij een juwelierszaak in Utrecht. 

Toen kreeg ik een motorongeluk en 

verbrijzelde mijn pols. Het UWV 

keurde mij af. In de bouw werken 

zat er niet meer in. Ik was toen 23 

jaar. Daarna heb ik verschillende 

functies gehad. Bij Subway, maar 

ook bij de HP-store in de Arena. Ik 

ben altijd over- of ondergekwalificeerd voor banen. 

Ik zie vaak hoe het in bedrijven anders en beter kan, 

maar daar wordt dan niet naar geluisterd met als 

gevolg dat ik weer bij het UWV loop. Om de dagen 

door te komen zoek ik nu vrijwilligerswerk. Mijn 

oproep op Facebook heeft al geleid tot een gesprek 

bij de Buurtbus en ik ben nu ook bezig met het op-

knappen van het clubhuis op de tennisclub in Loe-

nen. Ik sta overal voor open!”

Modefoto’s en groente 
Als ik vraag van wie de prachtige foto’s aan de 

muur zijn, heeft Tim zijn antwoord klaar. “Eén van 

mijn passies is fotograferen. De modefoto’s zijn 

indertijd in Vogue geplaatst. Ik kreeg er geen geld 

voor, want het zou goed staan in mijn portfolio! Ik 

krijg wel meer opdrachten en zou graag ooit mijn 

eigen fotostudio opzetten. Een andere passie is ko-

ken en groenten telen, vandaar al die plantjes in de 

vensterbank. Gelukkig woon ik in een benedenhuis 

met een tuintje. Daar gaan de spruiten uit de ven-

sterbank straks in. Een andere droom is om later 

in Friesland bijvoorbeeld een manege te hebben en 

die te combineren met tuinbouw. Een eigen bedrijf 

past het best bij mij. Dat heb ik denk ik van mijn 

moeder. Zij is werktuigbouwkundige en heeft een 

eigen adviesbureau! En met mijn broer – hij is sys-

teembeheerder bij de KLM – heb ik een geweldige 

yin/yang relatie.” 

Weekendvader 
Bijna vier jaar geleden werd Tim vader van een 

dochter. Joya is nu 3,5 jaar en is bijna ieder week-

end in Vreeland. Tim: “Van een huwelijk met mijn 

toenmalige vriendin is het nooit gekomen. Zij 

woont in Amsterdam-Noord. Op vrijdag haal ik 

met de bus, de trein en de pont mijn dochter op. 

Vandaar al het speelgoed in de huiskamer. Ik hou 

de wereld van haar. We gaan altijd samen koken 

en gezellige dingen doen. Eerlijk gezegd mis ik wel 

mijn auto. Dag in, dag uit in Vreeland is best saai. 

Als ik wat vertier wil, pak ik de fiets naar Hilver-

sum.” Het is duidelijk. Tim is een slimme, zakelijke 

en creatieve jongeman. Hij heeft genoeg plannen 

en staat positief in het leven. We blijven hem vol-

gen en hopen dat hij zijn droombaan snel vindt. 

Talent genoeg!                    

door Connie Lohuis

Tim Rijfers
‘Ik sta overal voor open’

De gemeente maait twee keer per jaar de bermen 
in Vreeland. Dat is te weinig om een nette aanblik 
te bieden, zeker bij de twee ingangen van ons dorp. 
Om hier iets aan te doen kan Caspar Zeldenrijk voor 
het dorp van de gemeente een grasmaaier krijgen, 
maar dan moeten Vreelanders wel zelf maaien! 

Wie helpt er mee om het aanzien van Vreeland 

vriendelijker en mooier te maken? Het zou gaan 

om het maaien van een strook van een meter vanaf 

de weg. Daarnaast kan dan een strook bloemrijke 

berm komen, om vlinders en bijen aan te trekken. 

Heeft u zin om met een groepje om toerbeurt, dus 

niet zo vaak, de bermen langs de Singel (vanaf de 

BP) en de Raadhuislaan aan weerszijden van de 

weg mee te maaien? Meld u dan aan bij Casper 

Zeldenrijk, azelden@caiway.nl.

Wie maait er mee..?

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl

0294230230 | 0654207354



April 2019  5 De Vreelandbode 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Op Zaterdag 27 april is het weer zover. Koningsdag 
in Vreeland. Het Oranje Comité Vreeland is druk 
met de laatste voorbereidingen.

Zoals u inmiddels weet heeft het Oranje Comité voor 

deze dag een budget van ongeveer 8000 euro. Wat 

doen we daar eigenlijk voor? Daarvan betalen we 

o.a. het Koningsdagontbijt, de huur van een feest-

tent & band (gesponsord door Laptop-met-service.

nl), huur van een aggregaat, huur van zaken die 

nodig zijn voor het waterspektakel (gesponsord 

door PwC), maar ook betalen we een (helaas dure) 

evenementenverzekering en onderhouden we de 

kinderspelen.

Gelukkig hebben we weer een aantal Vreelanders 

bereid gevonden om ons te sponsoren, met hun be-

drijven of vanuit privé of in natura! Daarmee zijn 

we ongelooflijk blij. Dank daarvoor.

Om de begroting echt sluitend te kunnen maken, 

collecteren we (ook met Tikkie) ook nog bij alle 

Vreelanders. We komen bij u aan de deur in de 

week van 15 april en delen dan het programma van 

deze feestdag uit. Zorgt u dan voor een bijdrage? 

Dan zorgen wij, mede met uw bijdrage, voor een 

fantastische dag!

Alvast bedankt en tot 27 april!

Fijne Koningsdag!

Koningsdag in aantocht!

Save the date! Vrijdag 12 juli luiden we de zomer weer 

in met een informele BBQ avond. Vanaf 18.00 – 23.00 

uur is er muziek, zijn er culinaire happen en staat de 

BBQ buiten op het terras aan. Geen toegang, je krijgt 

bij binnenkomst een strippenkaart waarop we jouw ge-

bruik aanstrepen. Als je weggaat betaal je wat je hebt 

gebruikt. Wees er snel bij, er zijn slechts 150 kaarten 

beschikbaar. Reserveer nu via info@nederlanden.nl 

met je naam, aantal personen en je mobiele nummer. 

Ook eventueel te boeken met een overnachting!

Wees welkom!

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Woensdag 21 maart jl. ging maar liefst ruim 69 
procent van de stemgerechtigde Vreelanders  - 
996 mensen -  naar het Dorpshuis om hun stem 
uit te brengen. Dat is fors meer dan het landelijk 
gemiddelde (56%): Vreelanders zijn betrokken 
mensen.

Ook in ons dorp waren het voornamelijk Eerste 

Kamerverkiezingen. Dat blijkt vooral uit de grote 

voorkeur voor Forum voor Democratie (FvD), de 

partij die nog geen zitting in de provincies heeft. 

FvD haalde evenveel stemmen als Groen Links. 

Beide partijen delen met 11,7 procent de derde en 

vierde plaats. 

De meeste stemmen in Vreeland gingen naar de 

VVD (23,9%), gevolgd door het CDA (13,5%). 

Op de vijfde plek staat D66 met 9,5 procent van 

de stemmen. De zesde  plek is voor 50Plus (6,5%) 

van Mieke Hoek die ook de voorkeur had van veel 

Vreelandse 50plussers. Pal onder 50Plus staat de 

PvdA met 6,4 procent. De Partij voor de Dieren 

kreeg 4,1 procent van de stemmen, gevolgd door 

SGP (3,2%), PVV (2,8%) en de CU (2,7%). 

De laatste vier partijen
Met een keus uit veertien partijen blijven er na 

voorgaande opsomming nog vier partijen over, 

namelijk de PVV met 2,8 procent, de SP met 1,2 

procent, de U26 Gemeenten met 0,3 procent en als 

hekkensluiter zien we DENK, de partij die met één 

stem de lijst afsluit.                                     C.L.

Vreeland goed gestemd

In de flyer die huis aan huis wordt aangeboden 

staat het uitgebreide programma van Konings-

dag 2019, met als thema: Kroonjuwelen. Hier 

leest u de verkorte versie:

8.00 uur  Reveille

9.30 uur  Lawaaiparade op de fiets

10.30 uur Dorpsontbijt en opening

11.00 uur  Koffieconcert in de kerk door  

 Helge Slikker, Tim Klaase en  

 Joost Bos

vanaf 11.00 uur  Koffie met oranjegebak 

 in het Dorpshuis

14.00 uur Vrijmarkt

Vanaf 13.30 uur Inschrijven Kinderspelen,   

 ophalen Puzzeltocht

13.30-15.00 uur  Kinderspelen, stormbaan en  

 springkussen

vanaf 15.00 uur  Foodplaza

15.00-16.00 uur  Activiteit voor de allerkleinsten  

 in het Dorpshuis

16.00-17.00 uur  Waterspektakel

17.00 uur Neolea bubbels-toast

17.00-19.00 uur  Live muziek Point of U. 

 Swingen, borrelen en eten!

Programma Koningsdag
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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

Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding 

vanaf € 10,- is eerstvolgende € gratis, 

dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

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 

Wie wel eens de Facebookpagina ‘Vreeland Vroe-
ger en nu’ heeft bekeken kent zijn naam natuur-
lijk. Maar wie is hij en waarom vult hij deze pagi-
na met zoveel foto’s en plezier? 

Jeroen is duidelijk heel enthousiast over Vreeland. 

Hij kan er uren over vertellen, zoveel herinnerin-

gen heeft hij in zijn hoofd en op zijn foto’s. Hij 

is dan wel in Amsterdam geboren (1963) maar 

kwam al snel, in april 1964 in de Hendrik van 

Viandenstraat te wonen. Daar heeft hij heel zijn 

jeugd gewoond. Én genoten! Van de christelijke 

kleuterschool en de openbare lagere school, van 

turnen, schaken, voetbal en zelfs een korte tijd 

bij de pas opgerichte hockeyclub op het Sper-

werveld. Hij vertelt over de Koninginnedagen, 

die altijd groot gevierd werden. Over snackbar 

De Oase, waar ze een flipperkast en milkshakes 

hadden, heel nieuw in die tijd. Over een zelfge-

bouwd skateboard waarmee ze door het tunneltje 

gingen. Over de disco’s Parachute en Talk of the 

Town in het gemeentehuis op de Raadhuislaan. 

Over Taveerne de Vecht van Cor Ledder. Over de 

winkel van Hellingwerf met naast elektronica ook 

speelgoed zoals Matchbox autootjes en elektrische 

treintjes. 

Ook toen hij in Hilversum op school ging, en ver-

huisde naar diverse plekken rond Vreeland, bleef 

zijn ziel in Vreeland. Hij vertelt: “Eerst werd de 

Facebookpagina Oud Loenen opgezet in 2017, 

daar zette ik ook al foto’s van Vreeland in. Toen 

werd bedacht dat we een eigen pagina zouden 

beginnen, en werd ik aangewezen als beheerder. 

Samen met Rinus van Ewijk, Corrie Zehenpfen-

nig en meer enthousiaste (oud) Vreelanders ben 

ik er nu best druk mee bezig. In het begin was 

dat wel spannend: heb ik wel genoeg foto’s, zijn 

er anderen die mee gaan doen, is er wel belang-

stelling voor? Maar de reacties zijn (bijna) altijd 

positief, mensen vinden het net als ik leuk om 

beelden van vroeger terug te zien. De foto gaat 

dan weer leven, er komen verhalen naar boven die 

worden gedeeld, er ontstaat verbinding, een ge-

sprek. Voor de oudere generatie kan het ook een 

geheugensteun zijn, een bevestiging. De foto’s zijn 

dan een tastbaar bewijs van die herinneringen. Sa-

men hadden we die goede oude tijden. Daar ben 

ik naar op zoek.” En wat staat er op de pagina’s? 

“Dat kan van alles zijn: familieverhalen en verha-

len over sport, school en feesten in het dorp. Maar 

ook historie zoals oude panden en objecten. De 

foto’s komen uit mijn eigen archief, en soms krijg 

ik foto’s van anderen. De informatie vind ik bij de 

historische kring, en heel veel is te vinden in het 

Vreelandboek uit 2015 (Vreeland 750 jaar).”

Jeroen heeft veel verschillende banen gehad, maar 

zijn hart ligt toch meer bij de historie, en dat kan 

hij kwijt op de Facebookpagina. “Ik wil mensen 

een plezier doen met de foto’s, maar ik wil ze ook 

prikkelen. Daarom stel ik vaak vragen bij de foto’s: 

wie is dat, waar is dit? Ik wil nieuwe Vreelanders, 

en hopelijk straks ook mijn kleinkind, laten zien 

hoe dit dorp geworden is tot hoe het nu is, zodat 

ze ook die verbinding met Vreeland gaan voelen.” 

Tot slot wil hij de trouwe volgers van de unieke 

Vreeland-Vroeger en Nu groep bedanken voor 

de doorgaans leuke reacties en ‘weetjes’, en daar-

mede het levendig houden van de mooie herin-

neringen aan dit vredige vriendelijke Vreeland... 

Iedereen die foto’s heeft kan ze naar Jeroen sturen 

om samen de Facebookpagina én de herinnering 

levend te houden!                                                M.S. 

Hart & Ziel Jeroen Tang
‘Het verleden heeft een toekomst’

Foto: Met dank aan Nelie van Roemburg

Gemak dient de mens! Welzijn Stichtse Vecht be-
zorgt in de Gemeente Stichtse Vecht vries-verse 
maaltijden aan huis bij ouderen, mensen met een 
beperking, langdurig zieken, mantelzorgers en voor 
degenen die geen gelegenheid hebben zelf te koken.

De maaltijden worden iedere woensdag aan huis 

geleverd. Er is een ruim en gevarieerd aanbod met 

o.a. vegetarische- en natriumarme maaltijden, soe-

pen en desserts. De kosten per maaltijd zijn € 5,25. 

Een verpakking bevat zes maaltijden. Deze zijn in 

de vriezer lang houdbaar. U hoeft niet wekelijks 

een bestelling te doen, ook een tijdelijk bestelling 

bijvoorbeeld in geval van ziekte of elke andere fre-

quentie is mogelijk. 

Wilt u eerst proeven? Bestel dan een introductiepak-

ket, dit is een samengesteld pakket van zes maaltij-

den voor slechts € 20,-. Voor meer informatie neem 

contact op met Annemarie Kuurman 0346- 290710 

of per e-mail: a.kuurman@welzijnsv.nl. 

Maaltijdservice aan huis

Dit jaar is Nationale Molendag op 11 en 12 Mei. Op 

zaterdag 11 mei is korenmolen De Ruiter feestelijk 

versierd met de vlaggetjes tussen de wieken en de 

Hollandsche driekleur in de vlaggenmast. Dit jaar 

is het wel een speciale dag. Nico is dan 40 jaar mo-

lenaar op korenmolen De Ruiter. Dit laten we niet 

ongemerkt voorbij gaan. Draagt u Nico een warm 

hart toe, kom langs en zet hem in de bloemetjes. 

Voor een ieder is het 

pannenkoekjes proe-

ven van eigen deeg 

met stroop of poe-

dersuiker. 

Tot ziens op 11 Mei!  

De molenaars

Nationale Molendag in Vreeland
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Misschien kent u Christa Niessen als bestuurslid 
van de Dorpsraad die Vreeland een warm hart 
toedraagt. Maar misschien kent u haar ook níet 
omdat zij de bescheidenheid in persoon is. Toch 
woont Christa al 17 jaar in Vreeland met haar 
man Jan aan het Kerkplein. 

Sinds vorig jaar juni is ze officieel gediplomeerd als 

voetreflextherapeut. “Ik heb lang als verpleegkun-

dige urologie gewerkt in het Tergooi ziekenhuis in 

Blaricum maar de laatste jaren kreeg ik moeite met 

de veranderingen in de zorg. Het werd steeds bu-

reaucratischer, we mochten minder handelingen 

verrichten en werden na de fusie met Hilversum 

ingezet op andere specialismen waar we dan weer 

niet speciaal voor waren opgeleid. Kortom ik wilde 

minder gaan werken.” Zo ontstond er ruimte  voor 

de vierjarige HBO-opleiding voetreflexologie. “Ik 

kan mijn achtergrond als verpleegkundige goed 

gebruiken bij de behandelingen maar bovenal kan 

ik behandelen met de zorg en de aandacht die ik 

prettig vind om te geven. De pijn die ik door slijta-

ge in mijn eigen voeten had bracht me op het idee 

van deze studie en dat heeft mijzelf tot nu toe al 

veel goed gedaan omdat ik tijdens de opleiding veel 

door medestudenten behandeld werd.”  

Een eigen praktijk
Jan steunde Christa in haar plannen voor een eigen 

praktijk. De oude schuur in de tuin werd door hem 

eigenhandig gerenoveerd met een praktijkruimte: 

een heerlijke gloednieuwe ruimte met een eigen 

achterom. Sowieso hebben ze het gezellig samen. 

“Twee jaar na mijn scheiding kwam ik Jan tegen 

en toen ik vijftig werd heeft hij mij ten huwelijk 

gevraagd. Hij wilde altijd al trouwen voor zijn vijf-

tigste. Hij is een jaar jonger dan ik en zo ging zijn 

wens in vervulling. We zijn getrouwd op de trouw-

dag van zijn ouders.” Christa glundert als ze erover 

vertelt. Toch weer even terug naar de voetreflexolo-

gie. Via drukpunten kunnen allerhande pijnklach-

ten behandeld worden maar ook stress, burn-out 

klachten, reuma, hormoonschommelingen, lymp-

hedrainage, en nog veel meer. Ook handen en oren 

zijn behandelbaar maar de voeten zijn het meest 

geschikt om het zelfherstellend vermogen van het 

lichaam te stimuleren. Want dat is wat Christa in 

feite doet. 

Ik krijg een massage en een antistress behandeling 

van de voeten en loop een dag later zo relaxt als een 

oude hippie rond.

R.B.

Op maandag 13 mei nodigen wij jullie met veel 
plezier uit om in het Dorpshuis te komen luisteren 
naar Inez van Oord: uitgever, bladenmaker, verha-
lenverteller. Begonnen als journalist bij de kleinste 
en vervolgens de grootste krant van Nederland, be-
sloot ze op haar dertigste het voortaan zelf te gaan 
doen. Ze richtte een tijdschrift op over het goede 
leven, terug naar de eenvoud, de kracht van het 
kleine en het simpele, op zoek naar rust en ruimte 
van het buitenleven…  het magazine Seasons. 

Seasons werd een van de grootste titels op de Ne-

derlandse bladenmarkt. Maar succes heeft veel ge-

zichten, ondanks de groei en de goede cijfers, ver-

vulde dit succes haar niet volledig. Er moest meer 

zijn.  Haar zoektocht naar innerlijk geluk vertaalde 

Inez in haar nieuwe tijdschrift: mindstyle maga-

zine Happinez, een tijdschrift over bewustwording 

en persoonlijk groei. 

Het werd een hit met 

recordoplages voor 

de Nederlandse bla-

denmarkt. Zij won er 

diverse prijzen mee, 

het blad werd geno-

mineerd tot beste 

blad van het jaar. 

Om trouw te blijven 

aan wat ze predikt 

– tijd hebben voor 

ideeën en persoon-

lijke groei, innerlijke rust bewaren en bewaken – 

verkocht zij haar bedrijf en richtte zij zich op de 

volgende stap. 

Een levenslessenboek: Als jouw leven een cirkel is, 

waar sta jij dan? Zij vertelt in dit boek over haar 

eigen levenslessen als reis door een cirkel. Na dit 

eerste boek kwam er een tweede en op 13 mei gaat 

Inez van Oord in gesprek met Carien Westerveld 

over ideeën en hoe ze tot stand komen. 

Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid tot het 

stellen van vragen en verdere gesprekken. 

Entree € 5,-, aanvang 20.00 uur, 

Dorpshuis Vreeland. 

De Vreelander creeert....
met Inez van Oord

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Bedrijvigheid
Voetreflextherapie VoetSaam
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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

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

04, 11 april: 
Mozaieken bloempot maken 

10 april: Bier maken

Milieuprojectweek
Op school zijn de kinderen al een poosje bezig met het 

milieu, afvalscheiden en hoe je zelf voor een beter milieu 

kan zorgen!

De kids-redactie van april is ook druk aan het schrijven en 

tekenen gegaan over het milieu en wat er goed en slecht 

is voor het milieu. 

In de Kids-redactie van april zaten Anna B, Fien, Joeke, 

Klaasje, Lena, Mija, Emmi, Anna L, Otje, Niene en Rosalie 

en zij werden geholpen door Lot en Tess.

Prullenbak
Op Niene haar tekening zie je iemand die op de stoep 

afval weggooit en de kraai is boos omdat hij de troep nu 

moet opruimen. De mevrouw had het in de prullenbak 

zelf weg moeten gooien! 

De zon is blij omdat het zulk lekker weer is en in het bos 

zit iemand op de bank te chillen

Niene, groep 3

De juf die goed kan scheiden
Er was eens een juf en die heten Anne-Carlijn en die kon 

heel goed scheiden.

Ik had een keer een bananenschil in de verkeerde bak 

toen ging ze in de bak graaien om de bananenschil eruit 

te pakken.

Ze wil alles doen om het milieu beter te maken.

Zoals ze gooit aarde in gft en een pakje gooit ze in pmw 

en een kapotte stift in restafval.

Een keer was ze op een hockeyclub in weesp lag alle-

maal plastic in de sloot dat vond ze niet fijn om te zien.

Er lag een hockeystik in de sloot en een plastic beker en 

een pakje dubbelfris het was vreselijk slecht voor het mi-

lieu de juf vond het een schande.

De juf zou het wel fijn vinden als ze een actie mocht voe-

ren maar dat mocht niet.

Ze hoopt dat dat in 2030 de Co2 minder is dat zou ze 

heel fijn vinden.

En dat de mensen bedenken dat ze alle plastic dingen 

verbieden.

Wandt een tandenborstel vergaat pas in 5,000 jaar dat 

is heel lang.

Als er nou plastic was dat in 1 dag vergaat.

Dat was mijn verhaal 

Anna, groep 5

Gemaakt door Lot & Tess (groep 7 & 8)

Milieu
Co2 is slecht voor het milieu. Maar er zijn ook andere din-

gen slecht voor het milieu. Zo als, plastic, co2, en nog 

veel meer. Ik ga nu uitleggen wat co2 is. Co2 is een gas 

wat vrij komt als er een vuurtje brand.

Klaasje, groep 5

Tekeningen
“Afval is slecht voor het milieu” 

Anna L, groep 2

“Gooi je afval niet in de natuur want dat is slecht”

Emmi, groep 3

“CO2 is niet goed voor de aarde”

Joeke, groep 5
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Rosalie, groep 4

De juf die afval op het puntje van de i scheid
Er was eens een juf die zo milieu vriedelijk is dat ze alles 

op het milie metertje uit zoek 

een keer gooiden een leerling een schil in de verkeerden 

prulenbak en toen wert hij voor een week geschorst

de klas was het zat ze gingen een campanje voeren zo 

dat de juf alleen maar plastic en de anderen dingen deed 

die bijna iedereen deed

 deel 2 zie je in de volgende vreeland bode 

Ot en Fien, groep 5

Doe je ook mee?
Wij zouden het heel leuk vinden als jij ook een keertje 

mee doet met de Kids-redactie. De volgende is op maan-

dag 6 mei a.s. van 14:15 – 15:30. Kom je ook of stuur je 

liever wat in? Dat kan allemaal via info@Vreelandbode.nl. 

Dan kijken wij of er die maand nog plek is of dat we het 

even doorschuiven naar de volgende maand. Je komt 

altijd aan de beurt!

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

“Deze honden rapen afval uit de zee”

Lena, groep 5

“Niet goed voor het milieu”

Mija, groep 3

Strip van Rosalie
Eens even zien wat er op tv zal zijn

Dit mag niet gebeuren hier ga ik iets aan doen

Zoo

De zee is erg mooi maar vies

Zoo? Snuf

Nee!

Pfieuw
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Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

 
 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

Weer thuis!
Op jonge leeftijd vertrok de oudste dochter van 
fietsenmaker Luut van Beusekom van haar geboor-
tedorp Vreeland naar Amsterdam. Na een fijne 
jeugd lonkte de grote stad. Met haar achttien len-
tes had Annemarie (nu 50) er nog geen enkel besef 
van wat ze achterliet. Daar kwam ze pas drie jaar 
geleden achter, toen ze met haar Marcel vanuit Hil-
versum na zo’n dertig jaar weer neerstreek in haar 
oude vertrouwde dorp. “Wat mij betreft om nooit 
meer weg te gaan”, en daar is haar man helemaal 
mee eens. 

Huisje, bankje, beestjes…
Het was Marcel, voor wie Vreeland nieuw is, die het 

huis aan de Boterweg vond. Gek genoeg werd An-

nemarie daar niet direct dolenthousiast van: “We 

waren toe aan een volgende stap in ons leven en 

zochten een bijzondere plek om te wonen. Ik keek 

in de directe omgeving van Hilversum maar Mar-

cel kwam iedere keer weer met iets in Vreeland.” 

Dit huis was een schot in de roos. Niet alleen Ger-

da Kroon die hier met haar dochter Karin woonde 

maar zelfs de makelaar bleken oude bekenden van 

Annemarie. “Mijn moeder ging mee bij de bezich-

tiging en haar enthousiasme maakte iets bij me 

los.” Na een grondige verbouwing is de woning, 

aan de voorkant herkenbaar aan het witte bankje, 

omgetoverd tot hun eigen stek aan de Vecht waar 

ze intens genieten met hondjes Cooper en Mac. 

Herinneringen herleven
“Ik was denk ik tien jaar toen ik iedere zaterdag-

ochtend op 367 adressen in Vreeland de Vreeland 

Post* rondbracht waarmee ik zo’n drie uren zoet 

was. Daar kreeg ik van de heer Aalderink welgeteld 

3 gulden en 67 centen voor, oftewel 1 cent per krant. 

Daarna ging ik steevast naar mijn opa en oma die op 

de Floraweg woonden die mij na een kop chocolade 

met een lijstje over de brug naar ‘Weel’* stuurden 

waar ik op de pof alle boodschappen voor ze kon 

meenemen. Van opa kreeg ik vijf gulden voor de 

moeite, die dan wel erg snel en gemakkelijk verdiend 

waren. Toch dacht ik daar niet over na, ik had toch 

maar eventjes 8 gulden en 67 centen verdiend die 

ochtend!” Ook herinnert Annemarie haar jeugd in 

Vreeland als de ‘brommertijd’. Stoere jongens, zoals 

Krijn Jan Driessen die dik bevriend was met haar 

broer Patrick, zorgden ervoor dat ze in Hilversum 

konden uitgaan of gewoon naar de kroeg van Cor*. 

Haar broer is vorig jaar verhuisd naar Alkmaar, 

maar leeftijdsgenoten Albert Griffioen, Thijmen 

Zeldenrijk, Henriette Duran en Christel Koers zijn 

hier nog altijd blijven wonen. Met een app-groep 

houdt Annemarie nog altijd goed contact met haar 

beste vriendinnen uit die tijd, zoals Janni Goslinga 

die destijds op de Voorstraat woonde, Bianca van 

Dijk en Marieke van Hienen van de Appelboerderij 

op de Nigtevechtseweg. 

Vader Luut, wie kende hem niet?
Annemarie is in 1969 geboren in het toenmalige 

woonhuis boven de fietsenwinkel van haar vader 

Luut op de hoek van de Breedstraat en de Linden-

gracht waar tegenwoordig kapsalon Belleza huist. 

Vlak na de geboorte van zusje Astrid verhuisde het 

gezin naar de overkant van de Lindengracht waar 

Patrick nog tot vorig jaar heeft gewoond met zijn 

gezin en waar zijn vrouw Saskia een brocante win-

kel had. Maar terug naar de fietsenwinkel, want die 

speelde blijkbaar een bijzondere rol in het dorp. “Ie-

dereen kende mijn vader Luut en de fietsenwinkel 

was een soort van ontmoetingsplek van het dorp. 

Het was er altijd druk en gezellig, en tegenover de 

winkel had hij ook een benzinepomp. In Vreeland 

was er in die tijd sowieso veel meer bedrijvigheid 

zoals slagers, bakker, schoenmaker, een hele andere 

sfeer dan nu. Maar voor mij draaide het vooral om 

de winkel van mijn vader waar de dorpsgenoten 

graag kwamen.” Helaas overleed haar vader Luut al 

op jonge leeftijd, Annemarie was pas 15 jaar. 

Vreeland veranderd
Misschien zag Annemarie er wel tegenop om terug 

te komen naar het dorp waar ze zo’n fijne jeugd 

heeft gehad maar waar ze ook verdriet heeft gekend 

om het verlies van haar geliefde vader. En mis-

schien dacht ze dat het nooit meer zo mooi kon zijn 

als in haar beste herinneringen. “Ik had nooit ver-

wacht dat ik hier weer zo happy kon zijn!” P.v.d.H. 

*De ‘Vreelandpost’ is de voorbode van de Vreelandbode 

en werd destijds nog gemaakt en gedrukt in de Drukkerij 

van de heer Aalderink. ‘Weel’ was de kruidenier aan de 

Voorstraat die tegenwoordig onze Dagwinkel van Aloys 

is en de kroeg van Cor is nu Lokaal Zuid.

Aan tafel bij...
Annemarie van Beusekom

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
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Voorafgaand aan de dodenherdenking om 20.00 

uur bij het oorlogsmonument aan het Boeren-

laantje, vindt een moment van bezinning plaats in 

de Grote Kerk, Kerkplein 1 in Vreeland. Aanvang: 

19.00 uur. Kerk open: vanaf 18.45 uur. Tijdens 

deze bijeenkomst zullen wij in verhalen, gedich-

ten en muziek stilstaan bij uit-

eenlopende herinneringen aan 

de tweede wereldoorlog. Om 

19.40 lopen wij gezamenlijk 

vanuit de kerk naar het Boe-

renlaantje. Iedereen, jong en 

oud, is van harte welkom.

4 mei comité Vreeland

Dodenherdenking 4 mei 

Kort Nieuws

Op de oproep voor nieuwe Vrienden van de Vree-

landbode zijn veel positieve reacties gekomen! 

Er is inmiddels een nieuw aanmeldingsformulier 

te vinden op www.vreelandbode.nl waar u zich 

kunt aanmelden voor uw bijdrage en of u wel of 

niet vermeld wilt worden met uw (bedrijfs)naam. 

Heeft u al gedoneerd? Laat dan a.u.b. weten of u 

wel of niet vermeld wilt worden op de website. 

Vrienden van de Vreelandbode 

De jaarlijkse plantenmarkt wordt ook dit jaar weer ge-

organiseerd door de Protestantse Gemeente Vreeland 

ten behoeve van de financiering van de voorzetramen 

in de historische St. Nicolaas kerk. Op het Kerkplein 

kunt u van 8.30 uur tot ca. 14.00 uur de meeste eenja-

rige zomerplanten aanschaffen om zo uw tuin, balkon 

of uw voordeur een kleurrijk accent te geven. Ook dit 

jaar hebben we weer een uitgebreide collectie biolo-

gisch gekweekte groenteplantjes. De koffie met iets 

lekkers staat weer klaar in De Til. Tip: Als Moederdag-

geschenk kunt u zelf of met uw kinderen een mand of 

bakje laten opmaken met door uzelf gekozen zomer-

bloeiers. Tot zaterdag 11 mei!

Lieke Berger

Plantenmarkt zaterdag 11 mei

Afgelopen donderdag 4 april zijn voor de laatste 

keer de grijze bakken geleegd in Vreeland. Vanaf 

nu moet het restafval naar de daartoe bestemde (on-

dergrondse) containers worden weggebracht. Iedere 

wijk heeft zijn eigen containers, die met een pasje te 

openen zijn. Voor kleine huishoudens is het mogelijk 

een kleinere PMD-container aan te vragen bij de ge-

meente: 120 liter i.p.v. 240 liter. 

Afscheid van de grijze bak

De gemeente Stichtste Vecht wil graag samen met 

de Dorpsraad optrekken in de gesprekken met de 

provincie over de N201. Dat zei wethouder Jeroen 

Willem Klomps tijdens het overleg over de weg vo-

rige week. De provincie gaat de komende maanden 

ontwerpateliers organiseren waarin bewoners kun-

nen meepraten over het oplossen van de knelpunten. 

Wethouder Klomps praat in bestuurlijke overleggen 

ook met de provincie en andere betrokken partijen. 

Hij wil in die gesprekken graag ook namens de in-

woners van Vreeland praten, zodat onze standpun-

ten op verschillende niveaus worden ingebracht. 

We gaan daarom de komende periode de rand-

voorwaarden opstellen waarbinnen de plannen 

voor ons moeten vallen zodat we samen, inwoners 

en gemeentebestuur, één lijn trekken. De komende 

maanden volgen er nog verschillende overleggen 

tussen de Dorpsraad en de gemeente 

over de verdere uitwerking van de plan-

nen. Het openbaar vervoer, benadrukte 

Klomps wederom in het gesprek, is een 

zeer belangrijk punt op het lijstje van op-

lossingen. Zodra er meer bekend is over 

de ontwerpateliers laten we dat weten. Voor vragen 

of opmerkingen kan je altijd mailen naar info@

dorpsraadvreeland.nl. 

Bestemmingsplan de Vecht en 
oever en ligplaatsenbeleid 
Dinsdag 2 april hebben wij Vreeland vertegenwoor-

digd tijdens het overleg over de voortgang/status van 

het (voorontwerp-)bestemmingsplan De Vecht en 

oever. Doel van het Voorontwerp Bestemmingsplan 

Stichtse Vecht is om langs de Vecht te komen tot har-

monisatie van ligplaatsbeleid tussen de Gemeente, 

het Hoogheemraadschap (c.q. Waternet) en de 

Provincies Utrecht en Noord-Holland.

De inspraakreacties worden voor de zomer beant-

woord, waarna het bestemminsplan door het colle-

ge wordt vrijgegeven voor opnieuw inspraak. Daar 

heeft iedereen vervolgens zes weken de tijd voor. 

Ons verzoek is geweest dat deze mogelijkheid over 

de zomervakantie heen wordt getild, zodat iedereen 

voldoende tijd heeft te reageren. Zodra het bestem-

minsplan is vastgesteld door de gemeenteraad kan 

er worden gehandhaafd door Waternet op de in het 

bestemmingsplan gemaakte afspraken.

Wij melden ons over dit onderwerp zodra de datum 

voor inspraak is bekendgemaakt.

Algemene Ledenvergadering
En het was donderdag 4 april weer tijd voor de 

jaarlijkse ALV. De financiën onder beheer van pen-

ningmeester Willem van Aalst werden overtuigend 

goedgekeurd. En we namen, helaas, afscheid van 

drie geweldige bestuursleden: Heleen 

Kouwenhoven, Michiel van Dis en 

Joost de Haan maken plaats voor vers 

bloed. Drie steunpilaren voor het be-

stuur die zich geweldig hebben ingezet 

voor Vreeland, waar we het nu zonder 

moeten doen. Maar gelukkig staan hun opvolgers al 

te trappelen. Dennis de Jong volgt Heleen op als se-

cretaris en Qury van Vliet en Herman Oggel komen 

de gelederen ook versterken.

En er waren meer nieuwe gezichten, een aantal toe-

komstige bewoners van Vecht en Veld waren speci-

aal door ons uitgenodigd en kregen het Dorpsplan 

uitgereikt. Alle nieuwelingen vertelden vol enthou-

siasme waarom ze een huis in Vecht en Veld hebben 

gekocht en hoe graag ze in dit prachtige dorp willen 

wonen. De natuur en de gezelligheid kwamen in ie-

ders verhaal terug, nieuwelingen die vol overtuiging 

voor Vreeland kiezen. Het komt wel goed met de 

sfeer in de nieuwe wijk!  

Overleg N201 gaat volgende fase in

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Toekomstige bewoners van Vecht & Veld stellen zich voor tijdens de ALV van de Dorpsraad 

en vertellen waarom zij voor Vreeland  als nieuwe woonplaats gekozen hebben.

De lente is begonnen, de bloesem bloeit en de vogels 

zingen weer! Dat leek ons een mooie aanleiding om 

onze dorpsgenoot Wim Fokker, groot vogelkenner, 

te vragen onze volgende Sterren wandeling te begelei-

den. Wim zal ons op Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, 

langs de Alambertskade op afstand de broedplekken 

van bijzondere vogels wijzen. We hopen dan te zien of 

het ijsvogelpaartje van vorig jaar is teruggekeerd. De 

tocht gaat verder naar de Vogelkijkhut, waar Wim ons 

nog veel meer over het rijke vogelleven in de Loender-

veense plassen  zal vertellen.

Wie gaat er met ons mee? 
Vergeet vooral je verrekijker niet mee te nemen! Ver-

zamelen om 15.00 uur op de Van Leerbrug. Stevig 

doorwandelende kinderen zijn van harte welkom, 

honden daarentegen niet. Aantal deelnemers: rond de 

20 wandelaars. Geef je op bij Corine Winnik: corine-

winnik@hotmail.com. Een briefje in de brievenbus op 

De Vliet 22 kan ook. 

We verheugen ons weer op een boeiend verhaal, 

mooie vogelgeluiden en een fris lentegevoel

op deze bijzondere dag!

Vrije vogels-wandeling
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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 

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

Korenmolen De Ruiter is een van Vreelands meest 
markante gebouwen. In de hele Vechtstreek staan 
nog veel meer interessante water- en korenmolens.

Over alle aspecten van dit historisch industrieel erf-

goed is in het Vechtstreekmuseum een Molenten-

toonstelling te zien: Wind, water, wieken en werk. 

Bij de tentoonstelling worden enkele lezingen over 

molens gehouden. Dinsdag 23 april zal Erik Stoop, 

molenaar van de Cabauwse molen en betrokken bij 

The International Molinological Society (TIMS) u 

meenemen naar molens binnen en buiten Europa, 

en uiteraard stilstaan bij TIMS. Fijn om over de 

grenzen mee te kijken! Dinsdag 7 mei zijn we te-

rug in de vertrouwde Vechtstreek. Dick Vierbergen 

maakt met u de reis langs de bestaande en verdwe-

nen molens in de Vechtstreek. Dick is kenner bij 

uitstek van de molens in de Vechtstreek en mole-

naar van molen De Hoop in Loenen a/d Vecht.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, de inloop is 

vanaf 19.30 uur. 

Aanmelden: www.vechtstreekmuseum.nl. Entree:  

€ 10,50 of € 7,50 resp. zonder of met Museumkaart. 

Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Bijschrift: Enkele decennia geleden stond molen De Rui-

ter er niet zo florissant bij als tegenwoordig! Hier nog met 

de bedrijfsgebouwen van veevoederbedrijf Schuurman 

om de molen heen. 

Lezingenserie Molinologie

Al 40 jaar bestaat Graag Gedaan in Breukelen. Een 
vrijwilligersinitiatief, waarbij 35 vrijwilligers pro-
beren te helpen in situaties waarin andere instel-
lingen, familie of vrienden niet kunnen helpen. 

Het gaat om eenvoudige hulpvragen en diensten 

zoals vervoer en begeleiding naar ziekenhuis of 

familie, boodschappen, een klusje in en om het 

huis, geven van informatie over bepaalde voorzie-

ningen etc.

Gerda Emke, coördinator van Graag Gedaan, 

komt op dinsdagochtend 23 april om 11 uur naar 

de buurtkamer om hierover te vertellen.  Want 

ook Vreeland valt onder de doelgroep. De indruk 

bestaat echter dat maar weinig Vreelanders weten 

dat zij ook van deze diensten gebruik kunnen ma-

ken. Gerda zal uitleggen hoe e.e.a. werkt en hoopt 

natuurlijk ook enkele Vreelanders enthousiast te 

maken om als vrijwilliger mee te gaan draaien. 

Wie tijd en zin heeft om ongeveer 2 keer per 

maand een dienst te doen, kom luisteren naar het 

verhaal van Gerda Emke of meld je aan via graag-

gedaan1a@gmail.com, tel 0346 263800.

Graag Gedaan bij de Buurtkamer

Het is lente dus kasteel Loenersloot opent haar 
deuren weer voor publiek! Iedere vrijdagmorgen, 
vrijdagmiddag, zaterdagmorgen en zaterdagmid-
dag kunt u meegaan met een rondleiding door 
dit prachtige kasteel. Bezoekers kunnen reser-
veren via www.utrechtslandschap.nl (zie onder 
Excursies en Activiteiten bij de Agenda). Leden 
van Utrechts Landschap kunnen in april en mei 
zelfs één persoon via een voucher in het blad Mijn 
Landschap gratis meenemen! In alle schoolvakan-
ties is op vrijdag voor gezinnen een gereduceerd 
tarief voor een rondleiding.

De gidsen nemen de bezoekers mee door de stijl-

kamers, de keuken, de kelder en de zolder. En ver-

tellen over gebeurtenissen, zoals die achter de dik-

ke, eeuwenoude muren van  Kasteel  Loenersloot 

plaatsvonden. U komt ook op de toren om te genie-

ten van het uitzicht over het ruime veenweideland-

schap rondom het kasteel.  

Sterke vrouwen in de Vechtstreek
Naast rondleidingen vinden dit jaar ook diverse ac-

tiviteiten plaats. In april zijn er twee lezingen door 

Juliette Jonker over Sterke vrouwen in de Vecht-

streek. Voor de lezing van 16 april zijn nog enkele 

plekken beschikbaar. Op vrijdagavond 10 mei  is er 

een prachtig concert op de eeuwenoude pianoforte 

door de gerenommeerde pianiste Kaoru Iwamura. 

Zij speelde al eens eerder in het kasteel. En op 2e 

Pinksterdag, 10 juni, is het kasteel de hele dag open 

tijdens de - in vorige jaren druk bezochte - Dag van 

het Kasteel. 

Vanaf mei is er eens per maand een gratis rond-

leiding door het fraaie kasteelpark. Ook daarvoor 

dient u te reserveren. U bent van harte welkom in 

kasteel en/of park!

Rondleidingen, lezingen en concerten 
in kasteel Loenersloot

Foto: Trudelies de Graaf
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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 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

We hoeven de krant maar open te slaan en we wor-
den er met onze neus opgedrukt: klimaatmarsen, 
klimaatstakers en niet te vergeten de week zonder 
vlees. Het is duidelijk: we moeten minder vlees eten. 
En dat heeft alles te maken met de CO2 uitstoot van 
onze veestapel. Vooralsnog kom ik niet veel verder 
dan een wekelijkse kaasomelet die de gehaktbal 
vervangt. Tijd dus om een afspraak te maken met 
onze Vreelandse topkok Paul Fagel. Vooral omdat 
ik recent vernam dat hij zich voor een supermarkt-
keten verdiept in gezonde vegetarische maaltijden, 
kant en klaar en in het koelschap. 

Wie bij Fagel het woord ‘gezond eten’ laat vallen, 

krijgt gelijk een betrokken verhaal. Hij vertelt: 

“Mijn zeer gewaardeerde en helaas te vroeg over-

leden collega Joop Braakhekke zei al ‘de beste kok 

was toch mijn moeder’. Hoe je opgroeit of wie later 

op je pad komt en je culinair inspireert, is bepa-

lend voor je liefde en respect voor voeding. Voor 

ons lieve Vreelandse huisje ‘Oeverdroom’ heeft 

mijn vrouw Shirley samen met haar roeimaatjes de 

gevelsteen gemaakt. De tekst op de steen is: ‘Eten, 

hoeksteen van het leven’.”

Volg de seizoenen 
Eten is volgens Fagel voor iedereen belangrijk en 

heeft in zijn leven als chef altijd de hoofdrol gehad. 

En nog steeds. Hij vertelt: “Het belangrijkste is: 

luister naar de natuur, volg de seizoenen als je inko-

pen doet en hou je ijskast overzichtelijk. Dus ‘first 

in, first out’. En… gebruik alles! Veel ingrediënten 

kunnen op verschillende manieren en in meerdere 

gerechten gebruikt worden. Gooi dus zo min mo-

gelijk voedsel weg. Dat is ook goed voor het milieu! 

Wissel vlees af met vis van goede leveranciers en 

maak gebruik van het grote assortiment groenten. 

Eet gevarieerd. Het is razend knap wat de chefs van 

nu met veel creativiteit bereiden. En ik ben trots dit 

ook in Vreeland te zien, ieder op zijn eigen manier. 

Kijk wat er gebeurt en laat je inspireren!”

Bestelbusjes 
Fagel is minder trots op de vele bestelbusjes met 

koeriers die pakjes aan huis afleveren. “Er rijden 

steeds meer van die oude, 

vervuilende dieselbus-

jes door ons mooie dorp. 

Laten ze hun pakketten 

afleveren op één adres, 

bijvoorbeeld in een leeg-

staande garage aan de rand 

van het dorp! En laten we 

Aloys blijven koesteren.” 

Smakelijk eten 
Fagel heeft voor de Vreelanders een lekker vegeta-

risch recept bedacht op basis van tarwecouscous, 

groenten en verse kruiden. Een supergezond recept 

waar we gelijk mee aan de slag kunnen. 

Ingrediënten voor 4 personen: 
400 gram tarwecouscous

2 fijngesneden preien (niet teveel groen)

1 courgette in niet te kleine blokjes gesneden

1 bosuitje, gehakte peterselie en 10 muntblaadjes

½ liter groentebouillon (blokje)

roosjes van bloemkool en broccoli

50 gram geraspte kaas

Bereiding:
Doe de couscous in een platte ovenschaal en giet de 

bouillon eroverheen. Dek de schaal af en laat deze 

15 minuten staan. Stoof in die tijd de gesneden prei 

en courgette in wat boter en kook de bloemkool- en 

broccoliroosjes kort in water met zout. Verwarm 

de oven vast op 175 graden. Is dat klaar, maak dan 

de couscous rul met een vork en doe de prei en de 

courgette erdoorheen, net als de peterselie en de 

munt. Leg de bloemkool- en broccoliroosjes er bo-

venop en bestrooi alles met geraspte kaas. Zet het 

gerecht in de oven tot de kaas lekker gesmolten is. 

Ottolenghi
Eerlijk is eerlijk, dit klinkt heel wat lekkerder dan 

de kaasomelet. Fagel tot slot: “Een van de toonaan-

gevende chefs van dit moment is Ottolenghi. Zijn 

kookboeken staan bomvol vegetarische recepten. 

Ik weet niet of we de klimaatproblemen ermee op-

lossen, maar regelmatig vegetarisch koken kan écht 

heel lekker zijn.”

Topkok Paul Fagel: 

‘Vegetarisch eten is echt héél lekker’

Foto van de maand
Deze maand zijn er weer unieke foto’s in de Face-

bookgroep Vreeland Vroeger en Nu gepost. Wij 

pikten er deze uit, aangedragen door Peter Dijst: 

“Vond nog een foto van de plaatselijke hermandad 

van Vreeland. Uniek. De rijkspolitie was ingedeeld 

per provincie. Ze noemden dat een district. Dat 

was weer onderverdeeld in groepen. Zo’n groep 

was weer onderverdeeld in posten en rayons. In 

de jaren rond 1960 was Vreeland nog een zelfstan-

dige gemeente, net als 

Nigtevecht. De politie 

had toen ook vrijwilli-

gers in dienst als reserve. 

Vreeland en Nigtevecht 

hadden toen samen 5 re-

servepolitieagenten. Die 

werden ingezet bij eve-

nementen, zoals de PAC 

ritten met antieke auto’s 

in oktober en Sinter-

klaas. Een van de taken 

van de postcommandant 

was de reservisten op 

te leiden en te trainen. 

In Vreeland moest daarvoor eens per maand bij 

ons thuis de huiskamer worden vrijgemaakt voor 

die lessen. Op deze foto van links naar rechts Piet 

Nieuwlandt, de scheidende postcommandant, een 

officier van het district die ik niet ken, de nieuwe 

postcommandant Piet Dijs, reservist Streefkerk uit 

Nigtevecht en reservist Maasakker uit Vreeland. 

De andere drie reservisten ontbreken.” De foto is 

gemaakt in de kantine van Van Leer.
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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
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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, 
 schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en 
 winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging 
 van interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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

Op 6 juni ga ik voor de 7e keer, samen met onge-
veer 4800 andere fanatiekelingen, de ‘Hollandse 
berg’ bedwingen. Het doel is om zo vaak moge-
lijk, maar maximaal 6 keer op één dag, de Alpe 
d’Huez te beklimmen. Dit doen we niet voor ons-
zelf maar om geld in te zamelen voor het KWF. 
Afgelopen jaar heeft dit fantastische evenement 
11 miljoen euro opgeleverd.

Komende editie doe ik er nog een schepje boven-

op. Een week lang zet ik me als vrijwilliger in voor 

de organisatie Alpe d’HuZes. Samen met mijn Al-

pe-maat Geert zijn we een week lang verantwoor-

delijk voor de catering-logistiek rond het start-

plein in Bourg d’Oissans. Daarnaast organiseren 

we ook de Frans-Nederlandse avond. Een mega 

dinerbuffet voor zo’n 1900 gasten. Want niks is 

me te dol om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen voor het KWF.

Op 1 april heb ik een benefietdiner georganiseerd 

in Restaurant Fish&Grill Docks in Kortenhoef. 

Super dat we helemaal vol gereserveerd zaten met 

78 gasten waaronder een groot aantal Vreelan-

ders. 

Alle ingrediënten waren gesponsord, keukenbri-

gade en bediening werkten die avond geheel vrij-

willig mee en eigenaar Jeroen van Beers had zijn 

restaurant kosteloos ter beschikking gesteld. Echt, 

de totale opbrengst gaat dus naar het KWF. Op 

dit moment staat mijn persoonlijke sponsorop-

brengst op bijna € 13.000,-.

Maar ik zou geen Rogier Sluyter heten als dit al-

lemaal nog niet genoeg is, vandaar deze vraag in 

onze Vreelandbode: 

Wil je mij een psychologisch duwtje in de rug ge-

ven om weer tegen die ellendige berg op te fietsen 

en wil jij ook het KWF steunen?

Ga naar www.opgevenisgeenoptie.nl

Zoek mijn naam: Rogier Sluyter

Klik op mijn foto

En pas dan op de rode doneerknop.

Mede namens het KWF bij voorbaat dank!

Hartelijke groet, Rogier Sluyter

Lezers scrijven: 

Alpe d’Huez 2019

Op vrijdag 29 maart draait in het filmhuis de Franse 

film ‘The Conductor’. Een film over de eerste suc-

cesvolle vrouwelijke dirigent ter wereld: Antonia 

Brico. Antonia Brico wordt in 1902 als Wilhemina 

Wolthius in Rotterdam geboren, maar verhuist in 

1908 met haar adoptieouders naar Californië. 

Na een muzikale opleiding in de VS keert ze in  te-

rug naar haar geboorteland. Ze droomt ervan om 

dirigent te worden, maar haar ambitie wordt niet 

serieus genomen. Ze smeekt de beroemde dirigent 

Mengelberg om dirigeerlessen, maar hij ziet dat 

niet zitten en stuurt haar naar Berlijn, waar ze tegen 

alle verwachting in als vrouw meer kans maakt. Na 

haar tweejarige studie aan de Rijksacademie voor 

Muziek zal ze daar als eerste vrouw, in 1930, het be-

roemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren.

In 1938 is ze de eerste vrouw die voor het New 

York Filharmonisch Orkest staat. Haar bewogen 

leven staat ook ver-

der, met succes, in 

het teken van het 

veroveren van een 

plaats en die te be-

houden, in de door 

mannen gedomi-

neerde dirigenten-

wereld.

De fi lm wordt ver-

toond in het ge-

bouw van de Vecht 

& Angstel Kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen aan 

de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, de fi lm start om 

20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 

om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. Na af-

loop is er een hapje en drankje.    

www.vechtenangstelkerk.nl 

Filmhuis Loenen

Voor de vijfde maal kunt u genieten van de Mat-

theuspassion, uitgevoerd door hoofdzakelijk inwo-

ners van Stichtse Vecht. Het hoge niveau van deze 

uitvoering, waarbij de zes solisten professionals 

zijn, maakt dat honderden mensen geroerd raken 

door het lijdensverhaal van Jezus, zo mooi op mu-

ziek gezet door Johan Sebastiaan Bach. Kaarten zijn 

nog te krijgen via www.mattheusinstichtsevecht.nl. 

De uitvoering is op zaterdag 20 april om 14.30 uur 

in de Johannes de Doperkerk in Breukelen.

Mattheuspassion Stichtse Vecht

Op zaterdag 4 mei a.s. wordt de Kerkbrink in Breu-

kelen gevuld met een grote kunst- en boekenbeurs 

waar kunstenaars en (antiquarische) boekverko-

pers uit heel Nederland hun collecties verkopen. 

De galeries in Breukelen zijn die dag ook open, dus 

u kunt er een kunstzinnig dagje van maken. Er zijn 

nog enkele kramen vrij. Voor meer informatie: 06-

161380189. 

Kunst- en boekenmarkt in Breukelen
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Vreeland nu

Zicht op VreedenhorstZicht op Vreedenhorst

Van 27 t/m 30 augustus is het weer Huttenbouwen! 

Net als ieder jaar verheugen wij ons op prachtige crea-

ties van groep 5 t/m 8. Dit jaar is het thema: Leven op 

de boerderij!

Alle kinderen uit Vreeland zijn welkom, ook diegenen 

die niet op de CSV Ridderhof zitten. Inschrijfformu-

lieren zijn te verkrijgen bij Tim 06-52559284. Mocht 

u bruikbare bouwmaterialen hebben zoals pallets, bal-

ken, planken, enz., dan ontvangen wij graag een be-

richtje (Reinko 06-57844327). Ook is bouwhulp altijd 

welkom. Heeft u interesse of kent u iemand die een 

dag(deel) kan komen helpen, laat het ons dan weten. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team willen 

komen versterken! Laat het ons weten. 

Groet van Reinko, Casper, Nelly, Tom, Olaf, 

Tesca, Lilian, Maartje, Tim en Rutger.

Kort Nieuws

Huttenbouw 2019

Lente in Vreeland
Dankzij het jarenlang planten van narcissenbollen is 

Vreeland deze weken één groot, uitbundig narcissen-

dorp. Langs wegen en paden, om bomen en in bermen, 

overal stralen de gele bloemen. Bij het Vreelandmonu-

ment zijn de bollen zelfs in een V-vorm geplant. De V 

van Vrolijk Vreeland.

Op dit vrolijke schilderij, de tweede in de serie 

kunstwerken van Vreeland, zien we de buitenplaats 

Vreedenhorst, wat verstopt achter grote bomen. 

Het werk doet on-Hollands aan, de bomen lijken 

wel wat Caribisch te hebben. Palmbomen zag de 

schilder niet aan de Vecht, maar wel in het land 

waar zijn ouders vandaan kwamen en waar hij in 

zijn pubertijd zou wonen: Cuba. Die zuidelijke at-

mosfeer zou later in veel van zijn werken doorklin-

ken. Raoul Martinez (1876-1974) was zoon van een 

Spaanse vader en Franse moeder, die vlak voor de 

geboorte van hun zoon van Cuba naar Parijs ver-

huisden. Vader Martinez was amateurschilder en 

wilde deelnemen aan het bruisende artistieke leven 

in de Lichtstad. Op zijn 31ste volgt Raoul een schil-

dersopleiding in Brussel en gaat hij werken in een 

licht abstracte stijl die beïnvloed was door eigen-

tijdse schilders als Cézanne, Van Gogh en Matisse. 

Naar Vreeland
Op zijn 40ste vertrok Raoul naar Amsterdam, waar 

hij vijf jaar zou wonen. In 1920 verhuisde hij voor 

een jaar naar Vreeland. Hier heeft hij enkele schil-

derijen gemaakt, waarvan er een, een boerderij met 

hooiberg, in het Kröller Müllermuseum hangt. Een 

ander werk is dit zicht op Vreedenhorst. Hij schil-

derde dit, staande in de berm aan de Nigtevechtse-

weg, in volle zomer, te zien aan de dik bebladerde 

bomen. In dit werk komt precies tot uiting wat hij 

wilde schilderen, volgens een brief die hij in 1920 

schreef aan kunstkenner H.P. Bremmer: “Ik wil 

kleuren en dimensies terugbrengen tot hun essen-

tie, op het gevaar af te Spaans, te streng te worden 

in de vereenvoudiging”. We zien hier de essentie 

van de buitenplaats, de bomen en het hek, weer-

spiegeld in de Vecht. 

Roaring twenties
Het zonnige, feestelijke dat van dit schilderij af-

straalt, gold ook voor de bewoners van Vreeden-

horst in die periode. Van 1916 tot 1933 werd de 

buitenplaats bewoond door de gebroeders Blatt, 

die bekend stonden om de feesten die ze in hun 

tuin gaven. Tientallen scherven van servies en glas-

werk zijn in het gras gevonden als stille getuigen 

van ongetwijfeld memorabele bijeenkomsten. Ook 

zijn vele oesterschelpen en lege wijnflessen uit de 

gracht opgebaggerd. De broers waren sponsors van 

het eerste uur van de in 1924 opgerichte Muziek-

vereniging De Vecht. Dit resulteerde er zelfs in dat 

hun huishoudster, juffrouw Clasie, de in 1925 ge-

bouwde muziektent mocht openen door het door-

knippen van een lint met een antieke schaar.

Uniek hek
Het hek dat op het schilderij te zien is, is in 1956 

omvergereden bij de verhuizing van de familie 

Beelaerts van Blokland naar het huis. De onder-

delen bleven echter bewaard en dienden decennia 

later tot voorbeeld voor het huidige hek. Houten 

poorthekken kwamen in de 17de en 18de eeuw 

vaak voor bij buitenplaatsen, maar tegenwoordig is 

dit het enige ‘originele’ houten hek dat nog bestaat 

in de regio.                         

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
weekend van 09.00-16.00 uur. 

Maandag gesloten.

Vroeger en NuVroeger en Nu
door Juliette Jonker
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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

Binnenkort in de verkoop fase 2
15 vrijstaande woningen

www.vechtenveld.nl

Op woensdag 20 maart deden zes scholen uit de 

regio mee met het landelijke schoolvoetbaltoer-

nooi. Bij SV de Vecht in Loenen werd geweldig 

gevoetbald door jongens en meiden van groep 5 

tot en met groep 8. Van de vier teams, verdeeld 

over de 4 leeftijdscategorieën, van CSV Ridderhof 

won het meiden-team groep 7/8. Op woensdag 17 

april spelen zij een finale in Weesp waarna zij bij 

winst door kunnen gaan naar de regionale, dis-

tricts en uiteindelijk landelijke finale!

In Vreeland staan maar een paar laadpalen om 

een elektrische auto mee op te laden. Nu elek-

trisch rijden steeds populairder wordt, is er wel-

licht ook meer behoefte aan extra laadpalen. Deze 

moeten bij de gemeente worden aangevraagd. De 

gemeente plaatst deze niet uit zichzelf, maar al-

leen als er (meerdere) aanvragen binnenkomen. 

Deze kunt u indienen via info@stichtsevecht.nl. 

Meer elektrische laadpalen?

CSV-meiden in de prijzen bij schoolvoetbal

Op 22 maart j.l. won Vince van Noorden met zijn 

team, werkzaam bij De Nederlanden, de Wisssel-

trofee Zilt tijdens de Horecabeurs in de Zeeland-

hallen in Goes. Tijdens deze wedstrijd ligt de na-

druk op de kooktechnieken, creativiteit, hygiëne, 

presentatie en smaak, koken en bediening. Zo is 

De Nederlanden wéér eens in de prijzen gevallen! 

Van harte gefeliciteerd!

Prijs voor kok De Nederlanden

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Op 11 mei wordt ijs en weder dienende officieel 

de nieuwe IJssalon Ko geopend op de hoek van 

de Breedstraat en de Lindengracht. Rem-ko Daal-

der en Wil-co Berends (vandaar de naam van de 

zaak!) hebben de handen ineen geslagen en gaan 

hier 10 smaken huisgemaakt ijs verkopen, elk met 

zijn eigen topping. De culinaire achtergrond van 

beide heren kennende, zullen het bijzondere ijsjes 

worden, waar men een dorp voor om fietst. De ijs-

salon zal open zijn 

van woensdag t/m 

zondag tot 21.00 uur. 

(woensdag t/m vrij-

dag vanaf 16.00 uur, 

weekend vanaf 12.00 

uur) Betalen kan al-

leen met pin. Laat de 

zomer maar komen!

Opening IJssalon Ko

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 


