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Van de redactie
Onder een grijze hemel kleurde heel Vreeland omstreeks 

Koningsdag uitbundig oranje. Hulde alom aan het orga-

niserende oranje-comité! Echter, terwijl rood-wit-blauwe 

vlaggen de afgelopen tijd weer traditioneel volop of stem-

mig halfstok wapperden bracht de primeur met de oran-

je plastic afvalbakken niet iedereen in vervoering. Onze 

nieuwe ‘ijsheiligen’ Remco en Wilco werden wel meteen 

warm omarmd door het gehele dorp. Wat een feest was 

dat, tot laat in de middag stond er bij KO IJS nog altijd 

een gezellige lange rij! Ook Harold Linnartz brengt ons in 

deze mei-editie in hogere sferen en ontrafelt het mysterie 

rondom het zwarte gat ver boven ons dorp. En wat een 

bijzondere en kleurrijke jongere en oudere mensen wonen 

hier toch. Maak deze maand nader kennis met Herman 

Oggel, Marcel van der Beek, Karel Kammeijer, Zelah en 

Jasper en de creatieve dames van de Handwerkclub. De 

familie Kooijman gooit het roer om en verruilt hun fijne 

woonboot aan de Nes voor zonnig Portugal. Lees ook over 

de katholieke geschiedenis van Kerklaan, de oproepjes om 

vrijwilliger te worden, erop uit tips en nog veel meer. Tot 

slot benadrukken we nog maar eens dat wij er, mede dank-

zij de gulle ‘Vrienden van de Vreelandbode’, voorlopig 

nog vol kleur tegenaan kunnen! 

In het feestjaar Vreeland 750 wapperden ze door 

het hele dorp: de vlaggen met het wapen van Vreel-

and erop. De voorraad was al een tijdje op, maar zij 

zijn nu opnieuw gemaakt, in een betere (bootvlag) 

kwaliteit. Bij langdurig gebruik wapperden de oude 

vlaggen na ongeveer een jaar kapot, deze vlaggen 

zijn een stuk steviger. Hoe leuk zou het zijn als op 

alle markante punten in Vreeland de Vreelandvlag 

(weer) wappert? De vlaggen zijn voor € 19,50 te 

koop bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Nieuwe Vreelandvlaggen te koop
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Koningsdag 2019 was weer erg gezellig ondanks 
de regen en frisse temperatuur. De weergoden 
waren ons dit jaar minder goed gezind maar dat 
mocht de pret niet drukken.

De dag begon met de reveille onder leiding van 

Lodewijk van Monsjou, die na 30 jaar herautschap 

afscheid nam. (zie p. 3) Om 9 uur was het verza-

melen bij de van Leerbrug voor de Oranje lawaai-

parade op de fiets om alle Vreelanders te wekken 

voor het Oranje ontbijt. Vanwege het weer was het 

Kerkplein ingeruild voor het Dorpshuis, waar het 

ontbijt met o.a. heerlijke broodjes roerei gretig af-

trek vond bij vele Vreelanders.

Muziekvereniging Orveo verzorgde de muzikale 

begeleiding en het Wilhelmus werd door iedereen 

uit volle borst meegezongen. Aansluitend liep ie-

dereen naar de kerk, voor een concert door Helge 

Slikker, Joost Bos, Tim Klaase, eenmalig aangevuld 

door blaasensemble GoedKoper. Een groot succes 

voor een bomvolle kerk.

De vrijmarkt die ondertussen tegenover het 

dorpshuis begonnen was profiteerde gelukkig van 

droog weer, dat de gezelligheid en de verkoop ten 

goede kwam! Het weer bleef echter onbestendig, 

dus het was maar goed dat de kinderspelen ver-

plaatst waren naar de gymzaal. Hier genoten veel 

kinderen van allerlei ludieke en sportieve spelletjes 

en een ijsje na. Het was voor velen anticiperen; zo-

wel voor het Oranjecomité als de deelnemers, maar 

uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen en 

was er veel sportief plezier.       Lees verder op pag. 3

Kroonjuwelen, regen en gezelligheid

Afgelopen weekend was het een drukte 

van belang in de Breedstraat bij de ope-

ning van IJssalon Ko. Wilco Berends en 

Remco Daalder zagen een droom in ver-

vulling gaan met deze winkel vol huis-

gemaakt Vreelands ijs in tien smaken en 

met bijzondere toppings. De mini-ijsjes 

die uitgedeeld werden vonden gretig af-

trek en werden unaniem door alle aanwe-

zigen als ontzettend lekker bestempeld. 

Omdat er alleen met pin betaald kan wor-

den is er voor kinderen zonder pinpas een 

leuk initiatief bedacht: de ouders kunnen 

muntjes (KO-tjes) kopen die de kinderen 

kunnen inwisselen voor een ijsje.

Vreelanders omarmen IJssalon KO
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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
t/m 18 mei Collecte Longfonds

18-19 mei Kunstronde Vecht en Plassen

18 mei Ophalen oud papier

18 mei Concert OrveO, Grote Kerk, 20.00 uur

21 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

25 mei Wandeling met vleugels, Dorpshuis, 15.00 u.

25 mei Festival nieuwe buren

28 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

28 mei Ophalen PMD afval (oranje bak)

4 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

4 – 6 juni Dagwinkel gesloten i.v.m. verbouwing

5 juni  Open ochtend CSV Ridderhof 8.30 -12.00 u.

10 juni  Dag van het kasteel: Kasteel Loenersloot  

 concerten en rondleidingen

11 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

12 juni Vaartocht senioren

18 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

6 en 7 juli Countryweekend Pondarosa

19 mei   10.00 u. ds Jan Rinsema

26 mei 10.00 u. pastor Fred Flantua

30  mei  10.00 u. Hemelvaartsdag, Geref. Kerk in  

  Loenen, v.a. 9.30 uur koffie en in- 

  loop, pastor Fred Flantua 

2 juni  10.00 u. pastor Flantua uit Loenen.

9 juni  10.00 u. ds J Rinzema  uit Laren

Kerkdiensten

Oproep gestolen boot 
In de nacht van 24 op 

25 april is rond 00.00 

uur vanuit een tuin aan 

de Nigtevechtseweg een 

gloednieuwe RIB gesto-

len. Kenmerken: Arimar 

430 RIB, serienr. IT-

ARI56552D404 met een 

Honda motor 40 PK, serienr. BAYL-3402510. 

Heeft u informatie, bel dan met 06-53130335.

Vechtzooitje

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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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Binnen een paar dagen waren ze al uitverkocht: 

de kaartjes voor de eerste editie van het Festival 

Nieuwe Buren op 25 mei. Een gloednieuw, verras-

send muzikaal huiskamerfestival in Vreeland waar 

ontdekken en ontmoeten centraal staan. Voor de 

geluksvogels die een kaartje hebben kunnen be-

machtigen hier het programma: 

19.30 uur: verzamelen op de centrale locatie, 

Nigtevechtseweg 9.

19.45 uur: de drie groepen vertrekken naar de ver-

schillende locaties.

20.00 uur: aanvang optredens van Marit van der 

Lei, De Breek en Wordbites.  De optredens duren 

steeds 25 minuten.

22.00 uur: eindoptreden en borrel.

Het festival wordt afgesloten met een gezamen-

lijke borrel. Om er een echt buurtfestival van te 

maken, willen we aan iedereen vragen om een fles 

wijn en iets lekkers mee te nemen. Je kunt drank 

en borrelhap bij aanvang om 19.30 afgeven bij het 

cateringteam. 

Meer informatie: www.festivalnieuweburen.nl. 

Festival Nieuwe Buren van start

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
Na 30 jaar actief te zijn geweest bij 

Koningsdag, onder meer als heraut, ver-

vulde Lodewijk van Monsjou dit jaar 

voor het laatst deze taak. Dertig jaar lang 

liep hij met mede-herauten ’s ochtends 

door het dorp om de inwoners muzikaal 

wakker te maken en op te roepen naar het 

ontbijt te komen. Daar schonk Lodewijk 

steevast oranjebitters voor iedereen in. 

‘s Middags maakte hij zich met hand 

en spandiensten nuttig en aan het ein-

de van de dag was zijn schip De Vrouwe 

Cornelia ankerpunt voor velen om even 

een borrel te drinken en na te praten over 

de dag. Als dank voor zijn decennialange 

inzet kreeg Lodewijk twee koperen bord-

jes met inscriptie. Een was er als ver-

rassing geschroefd op de meerpaal aan 

Duinkerken waar De Vrouwe Cornelia altijd ligt 

op Koningsdag, en een was om op de boot te beves-

tigen. Bedankt Lodewijk voor je jarenlange inzet!

Lodewijk van Monsjou zwaait af 
bij Koningsdag

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

www.edeboerglazenwasserij.com

Glasbewassing
Gotenreiniging
Houtwerkreiniging

Kroonjuwelen, regen en gezelligheid
Vervolg van pagina 1 

Wie steelt de kroonjuwelen?....was dit jaar het the-

ma voor het waterspektakel op de Vecht. Een heuse 

stormbaan lag in de Vecht met een enorme schat-

kist van onze koning met daarin zijn kroonjuwelen! 

Nadat je de stormbaan had overwonnen moest je

met behendigheid de kroonjuwelen uit de schat-

kist halen om vervolgens met grote snelheid weer 

terug te stormen over de baan. Velen lukte dit wel 

maar anderen kwamen in de Vecht terecht en dat 

was natuurlijk hilarisch. Deze koningsdag werd 

afgesloten door de Noord Hollandse coverband 

Point of U die weer optrad in het dorpshuis en in 

de feesttent stonden de eetkramen klaar met we-

reldse gerechten en de biertap was open…

Tijdens deze dag hoorde ik links en rechts dat 

‘men’ wat verbeterpunten heeft o.a. meer activi-

teiten voor ouderen….Graag wil ik aan iedereen 

vragen of ze ideeën willen mailen naar: info@ko-

ningsdagvreeland. nl want alle input wordt zeer 

gewaardeerd. Ook wil ik nog iedereen erop atten-

deren dat het Oranje Comité nog nieuwe comité-

leden nodig heeft om ook volgend jaar er weer een 

leuk en gezellig feest van te maken. Dus voel je je 

aangesproken, meld je aan en kom bij het leukste 

en gezelligste comité van Vreeland want zonder 

vrijwilligers is dit niet te organiseren…

Tot slot wil ik alle sponsors bedanken, het 

dorpshuis, alle vrijwilligers uit de flexpoule en na-

tuurlijk het huidige Oranje Comité. Hulde aan al-

len voor en achter de schermen en tot koningsdag

2020 allemaal.

Oranje groet, Jeroen Breggeman

Voorzitter Oranje Comité Vreeland
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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

 

Hij woont samen met zijn vriendin Lianne Bak-
ker en hun 5 maanden oude dochter Sam alweer 
een jaar aan de Lindengracht. En we kennen hem 
sinds vorige maand van zijn eerste cartoon in de 
Vreelandbode. Hoog tijd dus dat we illustrator/
kunstenaar Karel Kammeijer interviewen.

Karel groeide op in Bergen op Zoom als jongste in 

een gezin met vier kinderen. Opmerkelijk is dat hij 

zowel een Amerikaans als een Nederlands paspoort 

heeft. Zijn vader groeide namelijk op in Amerika 

en zijn moeder komt uit Amsterdam. Karel: “Mijn 

grootouders van vaderskant zijn Nederlanders die 

voor hun werk bij de KLM in Amerika 

terecht kwamen. Mijn vader groeide 

vanaf zijn 6de jaar op in de VS en kreeg 

een Amerikaans paspoort. Het gevolg is 

dat wij  – alle kinderen dus – twee pas-

poorten hebben.”

Willem de Kooning Academie 
Dat hij illustrator zou worden was niet 

gelijk duidelijk. Karel ging na het VWO 

eerst naar Amsterdam om tandheelkun-

de te studeren. Hij legt uit: “Ik vond het 

altijd al prettig om met mijn handen te 

werken. Dat praktische deel van de stu-

die vond ik heel leuk, maar alle theorie 

die erbij kwam kijken viel zwaar tegen. 

Vervolgens ben ik in Rotterdam naar de 

Willem de Kooning Academie gegaan 

en uiteindelijk illustrator geworden. De 

start was moeizaam, maar inmiddels 

krijg ik veel opdrachten van zowel be-

drijven als particulieren. Mijn studio 

is in Amsterdam, waar we tot een jaar 

geleden nog woonden. Toen Lianne 

zwanger werd, vonden we Amsterdam te 

druk. We huurden een etage in de Pijp 

op vier hoog. Niet echt handig dus met 

een kleintje. Op internet vond ik deze 

huurwoning in Vreeland. Toen we hier 

aankwamen waren we onmiddellijk ver-

kocht. Natuurlijk moesten we even wen-

nen, maar nu willen we hier eigenlijk nooit meer 

weg.  Inmiddels heb ik ook een moestuin aan de 

Singel. Daar leer ik leuke Vreelanders kennen. Ver-

der ben ik met mijn scooter in een half uur in Am-

sterdam en Lianne – die ook in Amsterdam werkt 

– doet er met de auto net zo lang over.”

Escher en Van Straaten 
Dan laat Karel laat zijn indrukwekkende werk zien. 

Zoals de beschildering van een catamaran van een 

gezin dat drie jaar lang rond de wereld zeilt. Maar 

ook de gigantische muurschildering in het hoofd-

kantoor van Vodafone en de wandschildering in 

restaurant Partisan in Amsterdam. Zijn werk doet 

denken aan dat van Maurits Cornelis Escher. Ook 

Karel speelt met diepte en perspectief. Karel: “Es-

cher is net als Peter van Straaten een groot inspira-

tor voor mijn werk. En heel vroeger was het mijn 

opa die altijd met mij ging tekenen. Dat ben ik ei-

genlijk altijd blijven doen en nu is het mijn beroep.”

Wie benieuwd is geworden naar het werk van Karel 

kan kijken op www.kdkammeijer.com. Een bezoek 

aan zijn site is zeker de moeite waard. En natuurlijk 

gaan we iedere maand van zijn cartoons genieten. 

Karel tot slot: “Die cartoons voor de Vreelandbode 

zijn een nieuwe uitdaging voor mij.”

door Connie Lohuis

Karel Kammeijer
‘Vreeland was even wennen, maar nu willen we nooit meer weg’

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl

0294230230 | 0654207354

De BSO Ridderhof KMN Kind en Co was de eer-

ste week van de meivakantie in Vreeland!

Dinsdag zijn wij met de 8 plus kinderen met  de 

bus naar Golfclub Old Course in Loenen geweest.

Wij hadden twee teams gemaakt (de jongens te-

gen de meisjes).  De jongens begonnen met af-

slaan en de meisjes met putten. Na een half uur 

mochten de teams wisselen. Op het einde hebben 

beide teams een wedstijd gespeeld  “afslaan in het 

net”.  De meiden hebben uiteindelijk gewonnen!

Donderdag hebben wij een speurtocht door het 

dorp gedaan. De kinderen werden in teams ver-

deeld en gingen op pad met een kaart van Vree-

land waar de route op getekend was. 

Meivakantie BSO

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

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
Dankzij de geslaagde oliebollenverkoop van ok-
tober 2018 is het weer mogelijk om een uitstapje 
voor de senioren van Vreeland te organiseren. Dit 
jaar zal het uitstapje op donderdag 5 september 
a.s. zijn en gaan we richting Zuid-Holland, naar 
de Lek en de Linge. 

Het ligt in de bedoeling om 8.30 uur te vertrekken 

vanaf het Dorpshuis, de bus staat klaar om 8.15 uur. 

Het comité heeft gekozen voor dit uitstapje waarbij 

we via een mooie route naar Schoonhoven gaan, 

waar we in het Zilvermuseum van koffie met ge-

bak genieten. Er wordt een overzicht getoond van 

het gebruikszilver van 1600 tot heden. Hierna gaan 

we naar Restaurant Onder de Pannen in Leerbroek 

waar we van een driegangen lunch gaan genieten. 

Uiteraard wordt dit weer voorafgegaan door een 

borreltje of iets dergelijks.

Na de maaltijd gaan we op weg naar Leerdam, waar 

we een bezoek gaan brengen aan het Glas Centrum 

Leerdam. Al in 1765 was er een glasblazerij te vin-

den langs de Linge. We gaan vanmiddag een kijkje 

nemen bij Royal Leerdam Glas. De gids neemt u 

mee voor een demonstratie glasblazen en -slijpen. 

Na dit bezoek gaan we weer richting Vreeland waar 

we omstreeks 18.00 uur bij het Dorpshuis hopen te 

arriveren en waar we de dag zullen afsluiten met de 

traditionele broodmaaltijd en gezellig kunnen na-

praten.

Senioren die al eerder mee zijn geweest worden 

door een lid van het comité benaderd; ook dit jaar 

is de eigen bijdrage € 20,00 per persoon. Degenen 

die nog niet eerder mee zijn geweest en toch mee 

willen kunnen zich aanmelden bij één van de comi-

téleden, bestaande uit de dames Hil Severrien (tel. 

233034), Anja Stapper (tel. 233860) en de heren 

Ties Huisinga (tel 232357) en Henk Griffioen (tel. 

231846). Wij kijken uit naar de aanmeldingen.

Het seniorencomité.

Seniorentocht 2019 richting de Lek en de Linge

LUNCHEN OP TERRAS

Het mooie weer laat nog even op zich wachten, 

maar als de zon dan doorbreekt kun

je heerlijk lunchen op ons terras!

Een menu du chef, buiten de kaart om, 

is voor 4 gangen 55,- per persoon.

Op zaterdag en maandag geen lunch.

Tot snel?

Met een culinaire groet,  

De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Er heerst een ontspannen sfeer, iedere donder-

dagochtend weer wanneer ze bij elkaar komen. 

Iedereen werkt voor zich, het gaat uiteindelijk om 

de gezelligheid. Zo neemt Ank meestal haar eigen 

verstelwerk mee, de ander breit een sjaal en Erna 

maakt poppenkleertjes voor alle kleinkinderen. 

Dertien jaar geleden kwamen ze voor het eerst sa-

men bij Cora op haar landgoed Wittesteijn, nog 

een eindje voorbij kaasboerderij de Willigen. Toen 

werd er vooral gewerkt voor goede doelen, zoals 

voor het Bulgaarse kindertehuis ‘Geloof Hoop en 

Liefde’. Op de kerstmarkt werden de handwerk-

stukken verkocht voor Unicef en de opbrengst ver-

dubbelden ze uit eigen zak. Sinds twee jaar komen 

ze, vanuit Vreeland, Kortenhoef, Hilversum en 

Loenen, wekelijks samen in de fijne serre van de 

boerderij van Tilly Verhoef aan de Nigtevechtse-

weg. De leeftijd varieert van 60 tot 90 jaar, er wordt 

nooit geroddeld en af en toe maken ze samen een 

uitje. Over één ding zijn ze het allemaal eens, er 

hoeven vooral geen nieuwe leden bij. De tafel is zo 

rondom gevuld!                P.v.d.H.

“40 jaar op de molen is niet alleen 

een teken van loyaliteit en trouw, 

maar ook van groot vakman-

schap”, sprak Jan Frans Manten, 

eigenaar van molen De Ruiter, 

Nico Perdijk toe bij de viering van 

zijn jubileum van 40 jaar mole-

naar zijn op dezelfde molen. 

Het was de perfecte start van de 

Nationale molendag, afgelopen 

zaterdag. Burgemeester Van Mas-

trigt was zelfs gekomen om Nico 

te feliciteren. Samen onthulden 

zij een wandbord met daarop alle 

namen van alle molenaars van 

De Ruiter, geschilderd door mo-

lenaar Karen Walter. Bijzonder was dat veel van 

deze oud-molenaars speciaal voor Nico deze och-

tend aanwezig waren.  Voor zover bekend is Nico 

de enige molenaar in Nederland die 40 jaar lang op 

dezelfde molen vrijwillig molenaar is. Een prestatie 

van formaat!              Foto: Karen Walter

Nico Perdijk 40 jaar molenaar

VREELANDSE HOBBYCLUBS

Handwerkclub Vreeland
Foto vanaf linksonder: Erna, Tiny, Marion, Tilly, Ans, Joke en kleinzoon Liam, Cora, Greetje, Ank, Els en Gerda 

VREELANDSE HOBBYCLUBS
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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 

Herman Oggel is kersvers bestuurslid van de 
Dorpsraad en heeft grote plannen voor Vreeland. 
Negen maanden geleden leek het onmogelijk die 
uit te voeren, maar dankzij een unieke en experi-
mentele hersenoperatie is Herman aan een twee-
de leven begonnen.

Herman is 51 jaar getrouwd met Mia en ze wonen 

nu 23 jaar in Vreeland, aan het begin van de Berg-

seweg. “Veel langer dan we ooit ergens hebben ge-

woond”, vertelt Herman in de serre terwijl de nieu-

we Vreelandse vlag fier op de achtergrond wappert. 

Ze willen altijd in Vreeland blijven wonen. Maar als 

je buitenaf woont kan dat maar zo van de ene op de 

andere dag niet meer mogelijk zijn.  

“Ik heb in 2016 totaal onverwacht een hersenbloe-

ding gehad. In eerste instantie had ik het niet eens 

in de gaten. We waren op vakantie in Zeeland, ik 

was ’s morgens nog gewoon gaan hardlopen in de 

duinen, en ‘s middags een stuk fietsen. Maar een 

paar dagen later waren we hier terug thuis en mijn 

dochter zit hier en die zegt, ‘pa, wat zit je toch raar 

met je been te trekken en met je arm.’” 

“Gaandeweg kreeg ik steeds meer klachten, ik raak-

te de controle over mijn linkerarm en linkerbeen 

kwijt. Ik kon mijn schoenveters niet meer binden, 

me niet meer aankleden, niet meer met mes en 

vork eten. Mijn grote hobby is klussen, ook dat kon 

ik niet meer goed. Skiën ging niet meer. Dat was 

pure frustratie, ik kon eerst van alles en nu kon ik 

niks meer. Ik kwam bij een professor in Utrecht te-

recht en die zei ‘u moet het accepteren, wat niet lukt 

dat lukt niet.’ Nou dat is voor mij een heel moeilijk 

woord, dat kan niet.” 

Dan krijgt Herman een telefoontje van een ande-

re arts. Dokter Schuurman, neurochirurg in het 

AMC, stelt een unieke operatie voor die volgens 

hem niet eerder is gedaan bij iemand met dezelf-

de aandoening. “We kwamen binnen en hij zei, ‘de 

operatie kunnen we wel doen, daar ben ik niet bang 

voor, maar wat het oplevert weet ik niet. Het heet 

Deep Brain Stimulation en het wordt heel veel ge-

daan bij zware Parkinson patiënten. Er is een kans 

dat het voor jou iets doet, maar ik heb geen idee 

wat. Ik kan geen garantie geven, jij moet de beslis-

sing nemen.’” 

“Ik zei, doe maar. Je weet niet wat je kan verwach-

ten maar ik had niks te verliezen. Het was een hef-

tige operatie. Tijdens de operatie ben je wakker. Je 

hoofd wordt aan de tafel vastgeschroefd en je hoort 

alles. Zeggen ze ineens, ‘we gaan nu boren’ en dan 

hoor je dat geluid. Of ‘ik heb nu een inbussleutel 

nodig.’ En dan hoor je kkkrrrr. 

Maar meteen na de operatie merkte ik het, ik kon 

direct alles weer! Ik voelde me herboren. Het resul-

taat is verbluffend. Echt verbluffend. Ik ben weer 

gaan skiën en ik heb een filmpje gemaakt, dat heb 

ik opgestuurd naar het AMC en geschreven ‘kijk 

eens jongens, dit hebben jullie gedaan!’ De artsen 

staan ook versteld.”  

“Nu ben ik begonnen aan een nieuw leven. En toen 

ik ineens weer van alles kon zei ik tegen Mia, ‘we 

wonen hier al zo lang met zoveel plezier, nu wil ik 

eigenlijk wel wat terugdoen’. Daarom heb ik me 

aangemeld voor het bestuur van de Dorpsraad. 

Door mijn problemen en toen Mia ook nog een 

nieuwe heup kreeg realiseerde ik me hoe geïsoleerd 

je hier woont. Zonder auto kan je niks. Als je niet 

meer zelfstandig bent kan je hier niet blijven wo-

nen. En er zijn ook geen speciale woningen voor. 

Dus ik ben gaan nadenken, wat kunnen we daaraan 

doen? Is er een mogelijkheid Vreeland levensloop-

bestendiger te maken voor mensen zoals wij? Dat 

is nu mijn insteek voor de Dorpsraad. Het mooiste 

zou zijn als je hier een aantal appartementen neer 

kan zetten zodat mensen kunnen blijven wonen. 

En wij zelf dan natuurlijk ook. Het zal wel iets van 

de lange adem worden om dit te realiseren, maar 

dan hoeven we hier nooit meer weg!”                 M.B.

“Accepteren dat iets niet kan zit niet 
in mijn genen”

De deelnemers aan de ‘historische’ puzzeltocht 

hebben weer allemaal nieuwe dingen ontdekt van 

hun eigen dorp. Veel vragen zijn vooral gericht op 

het zien van details of het goed kijken naar iets, 

dus ook voor niet-kenners van Vreeland is het een 

hele leuke activiteit op Koningsdag. Het was zo-

als ieder jaar weer een close finish tussen bekende 

Vreelandse families als De Haan, Stapper, Abels 

en Spijker en andere Vreelanders en Loenenaren, 

maar er was er maar eentje met de minste fouten, 

en dat was Marielle Stapper-van Maren. Gefelici-

teerd, je ontvangt een leuke prijs!

Uitslag puzzeltocht Koningsdag

Ieder jaar, op de laatste vrijdag voorafgaand aan 

Koningsdag, doen ruim 6.000 basisscholen mee 

met een feestelijke dag met vele sportieve acti-

viteiten. Dit jaar stonden meer dan een miljoen 

kinderen op 12 april met elkaar te dansen op het 

openingslied ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinde-

ren. De kinderen van CSV Ridderhof deden vol en-

thousiasme mee met deze Koningsspelen van 2019!

Vrolijke Koningsspelen
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Eind januari postte Reinoud op Facebook ineens 
allerlei mooie foto’s van een idyllische plek in 
Portugal met de vermelding ‘ons nieuwe stekkie’. 
Nieuwsgierig naar het verhaal hierachter, spreek 
ik met hem af op hun boot in De Nes. Sandra is er 
die avond niet, dus Reinoud ontvangt mij met een 
cappuccino terwijl hij op zijn gemak hun vier kin-
deren (Dyami van 12, Remmilo van 11, Lutiano 
van 9 en Saffira van 2) op bed legt.  

Even later, als al het gespuis onder zeil is, schuift 

Reinoud bij mij aan tafel en brandt meteen enthou-

siast los over hun plannen. “Afgelopen kerst gingen 

we met het hele gezin op vakantie naar Portugal. 

We logeerden in Alpedrinha, bij de moeder van 

Winston, een van mijn werknemers, die daar ooit 

met vier kinderen vanuit de UK naar toe verhuis-

de. Wij hielpen haar op de boerderij met kippen, 

paarden en geiten, plukten olijven voor de olijfolie 

en verzorgden de groentetuin. Helemaal back-to-

basic, het ‘echte leven’, zeg maar!” lacht Reinoud. 

En dat vonden hun kinderen kennelijk ook, want 

die kwamen eigenlijk met het idee toen ze vroegen 

“kunnen we hier niet wonen?” Vier weken later be-

sloten Reinoud en Sandra om inderdaad het roer 

om te gooien. 

Sandra en Reinoud kennen elkaar al 18 jaar en 

ontmoetten elkaar voor het eerst toen Reinoud na 

een val uit een boom in het ziekenhuis belandde 

en werd verzorgd door zuster Sandra (van huis uit 

sociaal pedagoog). Vier jaar later startte Reinoud 

zijn eigen bedrijf (de Bomenman). En een jaar later 

kochten ze de boot waar ze nu nog op wonen. Dat-

zelfde jaar trouwden ze voor het stadhuis in Loenen 

en gaven hun trouwfeest op de Pondarosa bij boer 

Beukeboom. En nu waagt het gezin dus een volgen-

de grote stap. Reinoud mijmert “Ik vind het heel 

spannend, echt heel spannend, want het komt nu 

steeds dichterbij. Maar dat is juist zo leuk.” 

Reinoud vervolgt: “Wij hebben samen veel gereisd 

en dat bleef kriebelen, het leek ons leuk om iets 

helemaal nieuws te doen, daarnaast heb ik een on-

dernemende vrouw die altijd al graag eens naar het 

buitenland wilde, dus toen waren we er gauw uit.” 

Maar voordat het gezin zich echt in Portugal kan 

gaan settelen moet er nog wel het een en ander ge-

beuren. Zo moet de ark (inclusief vergunning om 

uit te breiden) nog verkocht worden en ook voor 

het bedrijf van Reinoud (de Bomenman) moet een 

koper gevonden worden. Daarvoor lopen al de no-

dige gesprekken, dus dat lijkt wel goed te komen. 

In de meivakantie zijn ze er weer met het hele gezin 

naar toe geweest en op 30 april berichtte Reinoud 

via Facebook “Yihaaaaa we zijn nu de officiële ei-

genaren van Quienta Beata. Zoooo gelukkig en we 

gaan er een toffe toekomst van maken.”

Eind mei gaan ze al met een grote Iveco vol met 

spullen die kant uit, maar aan het eind van dit 

schooljaar verhuist het gezin met hun drie poezen, 

twee honden en een hagedis pas echt naar Portugal. 

Het eerste jaar houden ze daar een sabbatical met 

zelfstudie voor de kinderen via Wereldschool. Op 

de vraag wat ze het meeste zullen missen, zegt hij 

“vooral vrienden en familie, en het wonen aan het 

water. Maar we hebben juist ook weer veel zin om 

in het diepe te springen. Het leven gaat te snel en je 

moet er meer van genieten. En dat gaan wij doen!”

  A.F.

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Ik vertrek

Het vijfde lustrum van de Historische Kring Loe-

nen wordt gevierd met een speciale uitgave van 

de Vechtkroniek. Het is een boekje geworden met 

boeiende verhalen en veel plaatjes van 25 plekken 

met een verborgen geschiedenis in de voormalige 

gemeente Loenen. 

In Vreeland komen het Moorse huis, het Sluisje, 

het oorlogsmonument, het Sperwerveld, de Nes, 

het voormalige gemeentehuis en het eilandje van 

Blydenstein aan de orde. Op 

25 mei en 15 juni begeleidt 

Sander Griffioen fietstoch-

ten langs een aantal van 

deze plekken. 

Deelname gratis, aanmel-

den via veelzicht@planet.nl. 

Het boekje is te koop bij de 

Dagwinkel.

Boekje voor 25 jaar Historische Kring Loenen

Reinoud en Sandra Kooijman met hun vier kinderen
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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

18 mei: 
Rondleiding 
kasteel Loenersloot

Doe je ook mee?
Wij zouden het heel leuk vinden als jij ook e
De volgende is op maandag 3 juni a.s. van 1
Dat kan allemaal via info@Vreelandbode.nl. 
we het even doorschuiven naar de volgend

Gemaakt door Lot & Tess (groep 7 & 8)

Bevrijdingsdag
Het thema voor de kids-redactie van deze maand 

was bevrijdingsdag. Dat vonden de meeste redac-

tie-lidjes best een lastig onderwerp om wat over te 

maken. Maar al pratend, bedachten we dat bevrij-

dingsdag eigenlijk betekent dat het feest is. En het 

staat voor vrede. Dus besloten we over feest en vre-

de te tekenen en schrijven. Dat is heel goed gelukt, 

kijk zelf maar…

In de Kids-redactie van mei zaten Babette, Harm, 

Anna L, Anna B, Joeke, Liz, Fien, Robin, Gijs, Lennon 

en Rosalie en ze werden geholpen door Jet!

Nederland is vrij op 5 mei 1945
Op 1940 begon de 2de wereldoorlog. De oorlog 

begon en ontstont doordat duitsland een gro-

ter stuk land wou. Ze wouden een land dat dicht 

bij was. Dat is nederlan. Ze wouden alle jode weg 

hebben dus die gingen de gevangenis in. Net zoals 

Annefrank. Zij schreef hoe haar leven was in de oor-

log. Ze schuilde in hun gehijme stuk van hun huis. 

Op een dag werde ze ontdekt door de duitse. Toen 

kwam ze in de gevangenis. Ze kregen niet genoeg 

eten dus ze overleefde het niet. In 1945 hadden de 

nederlande gewonnen dus het was feest. Dat vie-

ren wij op bevrijdingsdag 5 mei. Bevrijdingsdag is 

eigenlijk dat iedereen mag doen wat hij wil en er 

is feest.

Anna en Fien, groep 5

Vrede
Rosalie heeft een duif 

voor de vrede getekend.

Rosalie, groep 4

Vlag van Anna
Anna tekende de vlag van 

Nederland, met allemaal 

bloemetjes en zonnetjes.

Anna, groep 2

Een stoet
Op de tekening van Babette en Joeke staat een stoet 

tijdens bevrijdingsdag. Er wordt getrommeld en 

gezwaaid met vlaggetjes. Er is ook een marionette! 

Achter de stoet zitten de Koning en Koningin in hun koets.

Babette en Joeke, groep 5
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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

een keertje mee doet met de Kids-redactie. 
14:15 – 15:30. Kom je ook of stuur je liever wat in? 
Dan kijken wij of er die maand nog plek is of dat 

de maand. Je komt altijd aan de beurt!

Feest in huis 
In het getekende huis van Liz is het feest! Het is be-

vrijdingsdag! Er is vuurwerk en de visjes zwemmen 

in de confetti.

Liz, groep 4

Tikkertje met treinen
Op dit mooie kunstwerk zie je de treinen van Gijs: 

Percy en Thomas. Zij spelen tikkertje met Jacobite. 

Harm heeft een kasteel van vlaggen gemaakt waar 

ook ridders in lopen. Het kasteel van Lennon heeft 

een raket en een brug van hout. In de bergen met 

bomen is een huis en er is een schaap ontsnapt. 

Gijs, Harm en Lennon, groep 4

Ajax!
Het is feest omdat Ajax heeft gewonnen in de 

champion’s leage. C. Ronaldo van Juventus sprong 

in de lucht omdat iemand uit de tribune een beker-

tje naar hem gooide toen hij een doelpunt maakte.

maar toch won Ajax.en ze moeten nog een keer 

tegen tottenham hotspur en gisteren tegen wil-

lem 2.maar dat was niet voor de champion’s leage.

woensdag mei 8 spelen ze weer tegen tottenham 

hotspur.

Robin en James, groep 3
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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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Vos 8’ - George Saunders

Vos 8 is misschien een dromer, maar hij spreekt 
wel Mens! Dat heeft hij geleerd door ‘s avonds bij 
het raam van een mensenhuis te gaan zitten luiste-
ren hoe daar een moeder haar kinderen voorleest 
voor het slapen. 

Toevallig komt zijn vriend Vos 7 achter zijn gave 

en de Groote Lijdur, nr. 28 wordt ingelicht. Die 

laat onze Vos 8 meteen een bord ergens in het bos 

zien, om te lezen wat daarop staat: “Binnenkort 

VosZichtStaete”. Dat wordt dus een groot winkel-

centrum, ten koste van een groot stuk bos en rivier. 

Aanvankelijk lijkt het allemaal nog best te doen, 

totdat er heel veel minder leuke dingen gebeuren. 

Het hele “Furhaal” is fonetisch opgeschreven, want 

Vos 8 heeft de taal ook maar geleerd door te luis-

teren: “sorrie as ik woorde furkeert spel. Ik ben un 

vos! En kan dus niet zondur faute sgrijfe of spelle.” 

Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes (van on-

dermeer Beatleliedjes en James Joice) hebben het 

prachtig vertaald. Het lijkt nu misschien een kin-

derboek, maar dat is het helemaal niet. Het is een 

mooie parabel, actueel ook, nu de vos oprukt in 

de bewoonde wereld. Doordat hij nogal naïef kijkt 

naar wat mensen doen, raak je samen met hem ge-

schokt door wat er gebeurt. Verwijzingen naar de 

klimaatcrisis, naar hoe we met vluchtelingen om-

gaan, kan je allemaal tus-

sen de regels lezen. Natuur 

naar de ratsmodee, en vaak 

ook zo onnodig. Zinloos 

geweld. Daarom schrijft 

Vos 8, getraumatiseerd 

door wat hij heeft meege-

maakt, maar altijd aan het 

proberen er het beste van 

te maken, nu een brief aan 

de mensen, bij wie hij ook 

heel veel overeenkomsten met vossen ziet en daar-

door ontroerd raakt. Hij vraagt om antwoorden. 

De rottige kanten, daar wil hij de mensheid voor 

waarschuwen. Hij beseft bij nalezen bij wat hij al ge-

schreven heeft: “O neej, me Furhaal is un dompur. 

Der gaat een goeje vrient doot en der zit nerreges 

iets opbeureunts in, of een wijze les. (…) Zo ondur 

hants weettik dat jullie Mense wille dat je Furhaale 

goet afloope?” en hij eindigt met “As jullie wille 

dat je Furhaale goet afloope prebeer dan een beetje 

aardugger te sein”. Het hele boekje is geïllustreerd 

door Chelsea Cardinal. Zelf lijkt het me een prach-

tig boekje, dat je mee kunt nemen in plaats van een 

bloemetje als je bij iemand op bezoek gaat. Het blijft 

langer staan en je kunt er een heleboel andere men-

sen mee verbazen en blij maken. Bijzonder!

Wie langer dan twintig jaar in Vreeland woont 
herinnert zich vast de immense kerk die in Kerk-
laan stond. Sinds de sloop van het kerkgebouw is 
Kerklaan een onopvallend buurtschap geworden: 
één laantje tussen de Rijksstraatweg naar Loenen 
en het Amsterdam-Rijn Kanaal. Alleen het kerk-
hofje en de voormalige pastorie herinneren nog 
aan het gebouw dat katholieken van heinde en 
verre verbond. Én eventueel het gebouw van de 
lagere school dat nu in gebruik is als kantoor. Op 
de plaats van de kerk is een wijkje gebouwd met 
een aantal  residentiële woonhuizen.

Maria van de berg Carmel
Hoe anders was dat halverwege de 19de eeuw. In 

1857 werd de stenen kolos gebouwd ter vervanging 

van de noodkerk uit 1652. De katholieken van Loe-

nen, Vreeland, Loenersloot en Baambrugge wa-

ren twee eeuwen lang aangewezen geweest op de 

schuurkerk aan de Slootdijk, zoals Kerklaan toen 

nog heette. De nieuwe kerk kreeg een nieuwe pa-

troonheilige en daarmee een nieuwe naam: Maria 

van de berg Carmel. Honderd jaar lang was de kerk 

een niet te missen contour in het landschap. Tot 

de kerk zo bouwvallig werd dat tijdens de Hoog-

mis op 1ste Paasdag 1962 een deel van het plafond 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De dorpen rondom Vreeland

Kerklaan

Coll. W. Mooij

naar beneden kwam. De kerk werd nog hetzelfde 

jaar gesloten voor kerkdiensten. Een stalen balk-

constructie werd aangebracht ter versteviging van 

de muren en zo sukkelde het gebouw nog een tijdje 

door als textielfabriek, Nederlands Laboratorium 

voor Filmtechniek en kunstenaarsatelier. De ge-

meente Loenen was de laatste eigenaar en besloot 

vanwege de te hoge kosten uiteindelijk tot sloop.

Een eindje lopen naar school
In 1872, vijftien jaar na de bouw van de nieuwe 

kerk, werd de katholieke Ludgerusschool in Kerk-

laan in gebruik genomen. Het was in die tijd heel 

normaal dat een katholieke school vlak bij een ka-

tholieke kerk werd gebouwd. De banden tussen 

kerk en onderwijs waren nauw. De school in Kerk-

laan bood onderwijs aan de katholieke kinderen 

van Loenen, Vreeland en Loenersloot. Toen de 

kerk en de school door achterstallig onderhoud in 

de jaren zestig werden gesloten werd besloten tot 

nieuwbouw op een andere locatie. Dat ging niet 

zonder slag of stoot. Zelfs Kardinaal Alfrink be-

moeide zich persoonlijk met het conflict. Loenen 

dat ging uitbreiden met 400 nieuwe woningen 

zou de grootste leverancier van katholieke zieltjes 

worden en dus kreeg Loenen de voorkeur boven 

Kerklaan: de nieuwe Ludgerus school en Ludgerus 

kerk werden in Loenen gebouwd. Daarmee verloor 

Kerklaan zijn centrale functie.   R.B.
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Oktober vorig jaar hakten ze de knoop door en 
kochten ze het huis van Yvonne Eikens aan de 
Nigtevechtseweg. Na wat verbouwingen kwamen 
ze februari dit jaar in ons dorp wonen. Jasper ten 
Berge (38) , Zelah Dorrestijn (32) en hun kleine 
Olivier - die vorige maand 1 jaar is geworden -ver-
ruilden de hoofdstad voor landelijk wonen met 
uitzicht op een boomgaard én lammetjes. 

Jasper studeerde aan de Kunstacademie in Hil-

versum en werkt als freelance documentaire ca-

meraman, regisseur en editor voor onder andere 

de VPRO, de AVRO, de NTR en maakt ook com-

mercials. Zelah studeerde aan de VU algemene 

cultuurwetenschappen en werkt momenteel bij De 

Bildung Academie waar studenten werken aan per-

soonlijke ontwikkeling, inzicht krijgen in eigen ca-

paciteiten en leren hoe ze hun kennis in de praktijk 

kunnen brengen.  Zelah legt uit: “Ik coördineer het 

jaarprogramma en ben verantwoordelijk voor de 

inhoud van het masterjaar en voor de marketing. 

We merken dat veel studenten moeite hebben met 

het vinden van richting, zelfkennis en antwoorden 

op diverse existentiële vraagstukken. Daar wordt 

op de universiteit weinig aandacht aan besteed. Na 

onze éénjarige masteropleiding kunnen ze aan de 

slag en hebben ze meer zelfkennis. 

Leven als een hippie
Oorspronkelijk komt Zelah uit Den Haag en Jasper 

uit Egmond Binnen. Ze leerden elkaar kennen bij 

filmhuis Kriterion in Amsterdam, waar ze als stu-

denten werkten. Jasper: “Kriterion wordt helemaal 

door studenten gerund. Ik kon daar filmoperateur 

worden en Zelah organiseerde onder andere film-

festivals. We werden verliefd maar toch duurde 

het nog paar jaar voordat we écht gingen settelen.” 

Zelah knikt instemmend: “Ik wilde eerst de wereld 

nog rondreizen. Kijken of ik alleen ook gelukkig 

kon zijn. De bedoeling was dat ik een klein jaar zou 

wegblijven, maar het werden er drie. Ik ging van 

Australië naar Nieuw Zeeland, Myanmar, Nepal, 

Zwitserland en Spanje. In Nieuw Zeeland en Nepal 

is Jasper me nog op komen zoeken. Eigenlijk had 

ik een soort hippie bestaan en dat beviel me goed. 

Toch was de liefde voor Jasper sterker en eenmaal 

terug in Amsterdam waren we al gauw in verwach-

ting van Ollie.”

Landelijk gelegen en vlakbij Amsterdam
Op 50 m2 in Amsterdam met een slecht slapende 

baby kwamen de muren op ze af. Jasper: “Op Funda 

kwamen we dit huis tegen. Lekker landelijk gelegen 

in een prachtig dorp, maar ook dicht bij Amster-

dam. Onze keus was snel gemaakt. Om het te vie-

ren gingen we in Noordwijk aan het strand dine-

ren. Het toeval wil dat Yvonne en haar buurvrouw 

Kate in datzelfde restaurant ook een tafel hadden 

geboekt. Dat was een bijzondere onverwachte 

ontmoeting. De dames vertelden honderduit over 

Vreeland en over de leuke lagere school. We hopen 

dat Olivier hier fijn kan opgroeien, met veel vriend-

jes, lekker buiten. Ik doe fanatiek aan hardlopen en 

wielrennen, als ik de deur uit loop ben ik gelijk al in 

de natuur. Dat vind ik echt geweldig!” 

Meer over het werk van Jasper vind je op 

www.jaspertenberge.com

Nieuwe buren Kort Nieuws

De kunstenaars en galerie-
en langs de Vecht en rond 
de Loosdrechtse Plassen 
openen in het weekend van 
18 en 19 mei hun deuren 
voor het publiek. Het hele gebied langs de Vecht van 
Maarssen tot Vreeland en rond de plassen van Kor-
tenhoef, ‘s- Graveland en Loosdrecht staat in het teken 
van kunst. Deze prachtige route leent zich bij uitstek 
voor een tour en biedt een veelzijdig kunstaanbod. 

Drie Vreelandse kunstenaars doen dit jaar mee: schil-

ders Dieuwer Elema en Maarten Vlam exposeren in de 

Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef en 

fotograaf Wim van der Hulst exposeert, aan de Stati-

onsweg 10a in Nieuwersluis. 

Openingstijden: zaterdag 18 & zondag 19 mei 2019, 

11.00 - 17.30 uur: In de Pauluskerk aan de Straatweg 37 

in Breukelen is een overzichtsexpositie van alle kunste-

naars. Hier is op vrijdag 17 mei om 20.00 uur de feeste-

lijke opening van de Kunstronde.

Kunstronde Vecht en Plassen

Op zaterdag  25 mei is de uitgestelde wandeling naar 

Han de Waard gepland. Deze wandeling  gaat over 

het Spoorlaantje naar de Amsterdam Rijnkanaal.  In 

de hangar achter zijn huis zal Han ons alles vertellen 

over zijn  groot hobby, het vliegen  in zijn  ‘ultralight’ 

vliegtuig. De wandeling naar het Kanaal is ongeveer 2 

kilometer lang en start  om 15.00 uur bij Het Dorpshuis.

Helaas mogen honden niet mee. Wie belangstelling 

heeft kan zich nog aanmelden.

corinewinnik@hotmail.com. Een briefje in de brieven-

bus op de Vliet 22 kan ook.

Onder leiding van Wim Fokker, Vreelands vogelken-

ner bij uitstek, liep op Bevrijdingsdag een enthousiaste 

groep wandelaars mee met de Vrije Vogels wandeling. 

De tocht ging richting de ijsvogelwand aan de oever 

tegenover de Alambertskade. Het ijsvogel paartje is er 

nog druk aan het broeden. Helaas lieten zij zich spora-

disch zien, maar het luisteren naar alle vogelgeluiden 

en de mooie bloeiende voorjaarsnatuur maakten alles 

goed. Het verhaal van Wim Fokker was boeiend en 

veelzijdig en ook meer dan de moeite waard. Kortom 

weer een heel geslaagde wandeling!

Vrije vogels-wandeling

Zelah Dorrestijn en  Jasper ten Berge

Op vrijdag 31 mei draait in het filmhuis de Japanse 

film Shoplift ers, Gouden Palm-winnaar over een 

handvol verstotenen die samenleven in een klein 

huisje. Liefde is er genoeg, maar geld niet. En dat 

is waarom ze zich regelmatig schuldig maken aan 

winkeldiefstal. Kore-eda, de Japanse grootmeester 

van het familiedrama, stelt zich in Shoplift ers de 

vraag wat belangrijker is in een gezin: de bloed-

band, of de tijd die je samen doorbrengt. De be-

gripvolle en warme manier waarop Kore-eda de 

interactie binnen dit samengestelde gezin weer-

geeft , maakt duidelijk dat hij veel sympathie voor 

ze voelt. Toch romantiseert hij hun lot nooit.

De fi lm wordt ver-

toond in het gebouw 

van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraat-

weg 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 bij-

drage om de kosten 

te dekken wordt gewaardeerd. Na afl oop is er een 

hapje en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

Deze zaterdag 18 mei speelt OrveO filmmuziek uit di-

verse periodes in de Grote Kerk, m.m.v. violiste Asako 

Ogawa. Het geweldig goede orkest staat zoals altijd on-

der leiding van Erik Kluin. Aanvang 20.00 uur. Kaarten 

te koop bij de Dagwinkel of reserveren@orveo.nl

Concert filmmuziek door OrveO

Sterrenwandeling met vleugels
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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

Vreeland kleurde al flink oranje op de donderdag 
voor Koningsdag. Overvolle plasticbakken wer-
den hoopvol aan de kant van de weg gezet. Bij de 
muziektent stonden grijze zakken naast een hape-
rende bovengrondse restcontainer. Volgens na-
vraag bij een aantal huishoudens van Vreeland is 
de eerste maand van ‘het nieuwe afval inzamelen’ 
allesbehalve vlekkeloos verlopen. 

De oranje bak
Het is blijkbaar nog wennen want wie de afvalwij-

zer beter had bestudeerd wist dat die oranjebak 

pas voor het eerst op dinsdag 30 april aan de weg 

moest. Die dag kleurde het dorp oranje alsof het 

een ouderwetse Koninginnedag was, met stamp-

volle bakken plastic, drinkkartonnen en blikjes. De 

ophaalwagens kwamen pas aan het begin van de 

middag en lieten op diverse straten sporen met af-

val achter. “Ik wilde nog een kleinere bak aanvragen 

maar binnen mum van tijd zat die grote oranjebak 

al vol waardoor ik alsnog met plastic afval naar de 

restcontainer moest lopen” zegt een bewoner van 

de Voorstraat. Zeker voor grotere gezinnen wordt 

het proppen in de bak, omdat deze maar één keer 

in de maand geleegd wordt. Er zijn ook positieve 

geluiden, maar die gaan vooral over het bewustzijn 

van het vele ‘plastic’ afval dat de huishoudens nu 

veel beter zijn gaan scheiden. 

De grijze zak, 
Bij een gezin van vijf, dat al bewust aan plastic schei-

ding deed, zat de oranje bak al na een week vol en ze 

moesten alsnog voor de ‘rest’ daarvan lopen. “Voor 

ons is er feitelijk niets veranderd behalve dat wij nu 

óók nog met onze grijze zak naar de Fetha moeten 

lopen.” En wat is er dan eigenlijk met al die grijze 

containers gebeurd die opgehaald zijn? Ook vra-

gen bewoners zich af of die niet gewoon voorzien 

hadden kunnen worden van een oranje sticker? 

Een aantal huishoudens zit nog met die grijze bak, 

ofwel omdat ze net op vakantie waren of door een 

‘hulpvaardige buurman’, die in de ophaalweek het 

infostickertje had gemist, en de bak getrouw weer 

‘binnen’ heeft gezet. Vooral bewoners van het oude 

dorp, waarvoor slechts één bovengrondse container 

is bij de muziektent, ondervinden veel problemen. 

“Ik moest al een behoorlijk stuk lopen voor mijn 

twee restafvalzakken en toen ik daar aankwam kon 

ik met mijn pas maar 1 zak kwijt, daarna haperde 

de bak.” Bij een ander zat de bak gewoon al vol of 

stond er een auto dusdanig voor geparkeerd dat hij 

er niet bij kon. “Ik zag dat er auto’s moesten worden 

weggesleept omdat de ophaalwagen er niet bij kon 

komen”, aldus een ooggetuige. Op 13 mei zijn, als 

het goed is, toch ondergrondse containers geplaatst 

bij de muziektent. 

Nog niet echt een gemak dus die oranje bak en grij-

ze zak. Bewoners in het buitengebied hoeven ove-

rigens niet te scheiden, wat sommigen vreemd vin-

den. De interne communicatie blijkt ook niet op-

timaal: de bruine bak die donderdags zou worden 

opgehaald werd opeens pas op maandag opgehaald. 

Een week na de laatste ophaaldatum voor de grijze 

bak reed nog een vuilniswagen rond die nog niet 

wist dat die niet meer ‘bestaan’. Kortom: nog veel 

werk aan de winkel voor de gemeente. Heeft u ook 

klachten? Meld ze bij omgekeerdafvalinzamelen@

stichtsevecht.nl of bel 140346.

Oranje bak en grijze zak

Waar een klein dorp groot in kan zijn… Ieder jaar 
weer slaagt het 4 Mei-comité er in om een bijzon-
dere en inhoudelijke samenkomst te organiseren 
in de Grote Kerk voorafgaand aan de stille tocht 
naar het oorlogsmonument aan het Boerenlaantje 
en de twee minuten stilte aldaar. 

Gerda Beelaerts van Blokland vertelde haar herin-

neringen als tiener aan de oorlog en over het bom-

bardement bij de watertoren in Hilversum waarbij 

de tuin van het huis waar zij logeerde getroffen 

werd. Doordat zij net even weg was met de moeder 

des huizes om naar de dokter te gaan ontsprong 

zij de dans. Helaas waren de andere kinderen wel 

thuis, hetgeen voor één van hen fataal was. Gera 

Helling verhaalde over de gruwelen van Ausch-

witz, waar zij tijdens een vakantie was geweest. 

Groep 8-leerlingen Jack van Beek en Rania Shah-

wan  lazen gedichten voor. Dankbaarheid voor 

het leven in vrede en vrijheid dat wij hier leiden, 

dat borrelt extra omhoog bij het horen van deze 

persoonlijke verhalen. Muziek was er van dwars-

fluitisten Giulietta Westveen en Frances Bouma 

en pianist Maxim Scholten. Na afloop konden alle 

aanwezigen een rode, witte of blauwe bloem mee-

nemen, waarna de groep in een stille tocht naar het 

monument liep. Hier speelden blazers van OrveO 

stemmige muziek en om 20.00 uur The Last Post. 

Wethouder Hetty Veneklaas las een speech voor, 

geschreven door middelbare scholieren, Feline de 

Jong en Xavie Morel lazen een gedicht voor, waarna 

bloemen en kransen werden gelegd door de fami-

lieleden van de overledenen die herdacht worden 

op het monument en namens de gemeente, de ve-

teranen Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland. 

Hierna konden alle ruim 100 mensen een bloem 

neerleggen bij het monument, dat voor deze dag 

door de gemeente omgeven was door een prachtig 

bloemperk van rode, witte, blauwe en oranje bloe-

men. Voorwaar een waardevolle traditie. 

Indrukwekkende Dodenherdenking
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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

Marcel woont al bijna zijn hele leven in Vreeland, 
en voelt zich een echte Vreelander. Toch zijn er 
veel mensen die hem niet kennen. Reden voor een 
goed gesprek. 

Vader Van der Beek woonde in Amsterdam en 

werkte bij Van Leer als administrateur bij de verf-

fabriek in Vreeland. Marcels moeder was in Suri-

name opgeleid als onderwijzeres, en deed nadat ze 

naar Nederland kwam de opleiding tot assistent 

chemisch analist. Tijdens die opleiding kwamen ze 

elkaar tegen en in 1954 zijn ze getrouwd. Ze bleven 

wonen in Amsterdam, waar Marcel in 1961 als eer-

ste in het gezin geboren werd. 

In de jaren zestig werd de “nieuwe wijk” in Vreel-

and gebouwd. Marcels ouders waren direct geïn-

teresseerd, en konden een huis kopen dat op de 

Vredelantstraat gebouwd werd. Marcel kan zich 

nog herinneren dat zijn vader het gezin meenam 

om de fundering te bekijken. In 1964 zijn ze ver-

huisd. Marcel is met veel plezier na de kleuter-

school naar de Openbare Lagere School in het dorp 

gegaan. Hij heeft nog steeds vrienden uit die tijd. 

Daarna heeft hij de havo gedaan op Broklede. Eén 

van zijn lievelingsvakken was wiskunde B, dat hij 

ook na zijn examen goed kon gebruiken toen hij 

ging werken op de wiskunde-afdeling van een ver-

zekeringsmaatschappij in 1981. Hij werkte eerst 

onder een actuaris, later niet meer. “Omdat ik toen 

gewend raakte aan het zelfstandig werken, was het 

later moeilijk om onder een baas te werken”, ver-

telt hij over die tijd. Het was een fijne baan, met 

goede collega’s. “Toen ik in 1989 een tijd ziek was, 

kreeg ik veel bloemen en kaarten waaruit bleek dat 

ik gewaardeerd werd, dat heeft me erg gesteund.” 

Uiteindelijk is hij in 1993 gestopt bij de verzeke-

ringsmaatschappij, met een goede financiële rege-

ling is hij uit dienst gegaan. Hij heeft verschillende 

soorten vrijwilligerswerk gedaan, dat hem ook veel 

voldoening en waardering heeft gegeven. 

Intussen was hij gaan wonen in een appartement 

op de Vossenlaan, en toen zijn moeder was overle-

den in 1991 ging hij terug naar de Vredelantstraat, 

waar zijn vader in 2006 is overleden. Vanaf 2011 

woont Marcel in een appartement op de Vijver-

laan, met een prachtig uitzicht op de weilanden, 

door alle ramen ziet hij de natuur. 

Tijdens zijn werk en ook daarna heeft hij veel cur-

sussen en opleidingen gedaan. “Ik heb een heel 

brede belangstelling: wijsbegeerte, bedrijfseco-

nomie, maar ook bridgen en nog veel meer. Én 

ik heb alle rijbewijzen! Ik ben een autodidact op 

veel gebieden.” Dat blijkt ook wel uit zijn boeken-

kast die helemaal vol staat met boeken, vooral ook 

over auto’s en landbouwvoertuigen. Marcel is dan 

ook elke keer te vinden op het Historisch Festival.  

Daarnaast houdt hij ook veel van muziek: als kind 

speelde hij viool, en luisterde hij naar klassieke mu-

ziek, tegenwoordig vooral naar jazz en country. 

Hij heeft allerlei contacten in het dorp, bij de kerk, 

en hij heeft vrienden die vanuit Vreeland elders 

zijn gaan wonen. Nu we een beetje weten wie Mar-

cel is, gaat hij vast nog meer contacten in het dorp 

krijgen!      M.S.

Marcel van der Beek

Koningsdag werd mogelijk gemaakt door:
Albert Griffioen en Zo
ALLSAFE Mini Opslag

Anouk Pruim Grafisch Ontwerp
Arends banden Service

ATO culinair
Avancer BV 

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
Belleza haar-mode

BIRR Biosciences
Boerderij Landzicht Vreeland

Bon B.V. Bouwbedrijf
Bosch Hoveniers

Coers Machineverhuur
Conmedra

Cor van Zadelhoff
Dagwinkel Aloys Hageman

De Facto Publications
De Kuyper Oranjebitter 

De Nederlanden
Dieuwer Elema

Driessen- Vreeland
Duca del Cosma

Duoform
FA legal

Greif Nederland BV 
HSM Utrecht BV

Jabugo bar Iberico
JJP Interim & Finance

Kaas en ijsboerderij ‘De Willigen’
KMN Kind & Co
Laptop-met-service.nl
Lodewijk van Monsjou
Montagebedrijf R.V.D. Spoel
Neolea Extra Virgin Olive Oil
Oogzorg Briljant opticiens
OrVeO 
Ottenhome
Providence Capital NV
PwC 
Rabobank Gooi en Vechtstreek 
Rijnland Solutions 
Sameandmore.nl
Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Slagerij Dalhuisen Breukelen
Study Company
‘t Hoekerland eieren
Technisch installatiebedrijf Van Lindenberg 
The AccelerationGroup
Uwsalonboot.nl
Van den Hout Consultancy
Vecht & Veld
VechtExclusief
Voetje voor Voetje
Vreelandbode
Vreeberg BV
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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

Nog nooit nestelden er duiven in de mooie duiven-

til van buitenplaats Vreedenhorst. Wel bosuilen, 

heel bijzonder! “Zo kunnen we dit jaar ook weer 

meedoen met het vogelonderzoek door ze te rin-

gen. Niet alleen de uilskuikens, maar liefst vier, 

maar ook mama uil die in het schepnet vloog. We 

hebben ze kunnen wegen, meten en ringen”, aldus 

eigenaar Kees Beelaerts van Blokland, die hier maar 

liefst twee uilen tegelijk vasthoudt.

Bosuilen geringd

Misschien niet letterlijk uw buren, maar wellicht 
kunt u iemand in uw woonomgeving blij maken 
met een paar uur van uw tijd!

Bent u de vrijwilliger die met eigen auto iemand 

naar het ziekenhuis, de huisarts of een club kan rij-

den? Dit vervoer is bedoeld voor mensen die door 

ouderdom, handicap of om sociale en/of medische 

redenen niet meer met openbaar vervoer of een 

taxi kunnen reizen. Maar ook een uurtje gezelschap 

voor hen die zich eenzaam voelen, is een mogelijk-

heid. Even een kopje koffie drinken is al een licht-

puntje voor veel mensen. Bent u meer een doener? 

Een boodschapje doen of in de tuin helpen werken 

kan vaak van groot belang zijn.  

Wij bieden u een dankbare tijdsbesteding en een 

gezellige werkomgeving met fijne collega’s. Uiter-

aard bent u tijdens al uw werkzaamheden als vrij-

williger door ons verzekerd.

Wilt u meer weten over de diverse vrijwilligersfunc-

ties en over wat het in de praktijk betekent om als 

vrijwilliger aan de slag te gaan bij Welzijn Stichtse 

Vecht? Neem dan contact op met Lionne Schnitze-

ler, vrijwilligerscoördinator (0346-290710) of l.sch-

nitzeler@welzijnsv.nl. 

Kijk ook eens op www.welzijnstichtsevecht.nl.

Een uurtje voor uw buurtje

Je kunt vanuit Vreeland wel in de goede richting 
kijken, maar veel zien zul je niet: het grote zwar-
te gat in M87, een sterrenstelsel op een afstand 
van 55 miljoen lichtjaren. Op de eerste plaats is 
55 miljoen lichtjaren echt heel ver weg en op de 
tweede plaats hebben zwarte gaten de neiging 
zelfs licht op te slokken. Toch stonden de kranten 
in April vol met ‘de’ eerste foto van een zwart gat.

Wat is er aan de hand? Wanneer een ster opge-

brand is, dan explodeert deze. Afhankelijk van de 

massa van de ster is die explosie min of meer dra-

matisch. Onze zon is een vrij lichte ster, die alleen 

zijn buitenste schillen zal afstoten en wat overblijft 

is haar kern waarin nu nog kernfusie plaats vindt, 

een zogenaamde Witte Dwerg. Is de ster wat zwaar-

der, dan wordt die kern verder in elkaar gedrukt. 

De dichtheid neemt behoorlijk toe en wat overblijft 

is een neutronenster, een ster met een diameter van 

zo’n 10 tot 20 km en de massa van onze zon; een 

theelepeltje neutronenster weegt een miljard ton. Is 

de ster nog zwaarder, dan zal bij de explosie, een 

zogenaamde supernova, de kern nog verder in el-

kaar worden gedrukt, dusdanig veel, dat een zwart 

gat ontstaat. De dichtheid is dan zo groot dat alles 

in de buurt van dit zwarte gat aangetrokken wordt. 

Zelfs licht kan niet meer ontsnappen. Vandaar de 

naam. Zo’n zwart gat heeft dan de massa van een 

paar zonnen. Het zwarte gat in M87 is echter 6.5 

miljard zonsmassa’s zwaar en het is onduidelijk 

hoe zo’n galactisch monster kon ontstaan. Een 

mogelijkheid is, dat verschillende zwarte gaten ver-

smelten en hun honger naar massa alleen maar ver-

groten. Hoe kun je er dan toch een foto van maken? 

Ieder zwart gat heeft een soort horizon, de afstand 

tot het centrum van het zwarte gat waar licht nog 

net kan ontsnappen. Op die plek beweegt massa 

met een ongelooflijke snelheid richting het zwarte 

gat en straalt daarbij heel veel licht uit dat nog net 

niet door het zwarte gaat wordt opgeslokt. Of om 

het formeel correct te zeggen: de zwaartekracht van 

het zwarte gat is net niet groot genoeg om de ruim-

te dusdanig te krommen dat licht niet meer in onze 

richting uitgestraald kan worden. 

Door die ring van licht te fotograferen, kun je dus 

indirect het zwarte gat zichtbaar maken, het niets 

dat door de ring wordt omgeven. Dit klinkt gemak-

kelijk, maar dat was het zeker niet. M87*, de offici-

ele naam voor dit supermassieve zwarte gat, is wel-

iswaar heel zwaar en voor een zwart gat ook relatief 

groot, maar staat bijzonder ver weg. Je moet een 

telescoop hebben, die vanuit Vreeland de schoen-

maat kan lezen van de voetafdruk die een astronaut 

heeft achtergelaten op de maan, om vanaf de Aarde 

een foto te maken, zoals in de kranten stond. 

Zo’n telescoop bestaat niet, maar het is astronomen 

gelukt, om een aantal grote telescopen gedurende 

een paar dagen aan elkaar te koppelen en zo één 

grote virtuele telescoop te maken. In de komende 

jaren wordt dat trucje herhaald, onder andere voor 

het grote zwarte gat in ons eigen Melkwegstelsel.

Hemel boven Vreeland

Door Prof. Dr. Harold Linnartz, 
hoogleraar Laboratoriumastrofysica

We gaan weer varen met de ouderen van Vreeland, 

op woensdag 12 juni van 14-16.

Opgeven kan zo: 

• Bel: Hans Bots: 06 12 61 71 84

• Mail: info@sterrenvanvreeland.nl

• of stop een briefj e in de bus bij familie Bots: Duin-

kerken 9, Vreeland

Opgeven kan tot maandag 10 juni.

Sterren-vaartocht met ouderen
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Op pagina 10  las u over Kerklaan en de bijzondere 
kerk die daar gestaan heeft: eerst een 17de-eeuwse 
schuilkerk, later een neogotische kerk, die in 2000 
is gesloopt. De kerk was voor de katholieke bevol-
king van Vreeland van groot belang. 

‘Hun’ katholieke kerk, de Sint Nicolaaskerk, was 

net als alle katholieke kerken in Nederland aan het 

eind van de 16de eeuw ingenomen door de pro-

testanten. Het katholicisme was verboden, nu de 

de Republiek de kant van het protestantisme had 

gekozen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan 

kon, de katholieken kwamen in het geheim samen 

in een schuilkerkje in Nieuwer ter Aa, het Hondert 

geheten. Dat was toch wel een behoorlijk eind weg, 

in een tijd dat er nauwelijks goed begaanba-

re wegen waren. Gelukkig bood de katho-

liek gebleven ambachtsvrouwe van Loenen 

de mogelijkheid een eenvoudige katholieke 

schuurkerk te bouwen tussen Loenen en 

Vreeland, aan de Slootdijk. 

Door de weilanden
Bekijken we de fantastisch gedetailleerde 

kaart ‘De Nieuwe kaart van Loenen’ door 

C.C. Bloemswaerdt uit 1726, zien we hoe de 

Vreelanders bij deze kerk kwamen. Bedenk 

dat er nog geen provinciale weg was en nog 

geen Rijksstraatweg. Er was wel een voor-

loper van de Spoorlaan, ‘het voetpad van 

Loendersloot op Vreeland’ geheten (groen). 

Dat liep van Vreeland naar Loenersloot, nog 

niet doorsneden door een spoorweg (1843) 

of kanaal (1892). Dat pad kon men nemen, 

om dan bij kasteel Loenersloot uitgekomen 

linksaf te slaan en de Slootdijk te volgen tot 

aan de kerk. Sneller was het Roomsch ker-

kevoetpadt, dat aan de nu Loenenseweg 

begon, tegenover nr. 3, de boerderij ‘Alles 

wisselt’. Dit pad, in rood aangegeven, liep vanaf de 

Vechtdijk dwars door de weilanden langs de Cop-

pers wateringe naar de Hollandse wateringe, waar 

het een haakse bocht naar het zuidwesten maakte 

om, voor de kerk en de pastorie langs, uit te komen 

op de Slootdijk. Deze Slootdijk (blauw) begon in 

Loenen en kwam uit bij de Angstel in Loenersloot. 

Deze voormalige rivierloop die later verland is en 

een weg werd, is de huidige Rijksstraatweg. 

Zo liepen er meer voetpaden vanaf de Vecht dwars 

door de weilanden richting de Angstel. Zij zijn vrij-

wel allemaal verdwenen, maar oude kaarten laten 

zien dat zij eeuwen geleden van groot belang waren 

als verbindingspaden tussen waterwegen, boerde-

rijen, dorpen of…. naar de kerk. 

Vreeland nu

Kerkepaden naar KerklaanKerkepaden naar Kerklaan

Wil je meer te weten komen over al die prachtige mo-

lens die in de Vechtstreek staan? Dan moet je naar 

het Vechtstreekmuseum in Maarssen komen. Je gaat 

een film zien, knutselen, meel malen en natuurlijk 

de prachtige tentoonstelling ‘Wind, Water, Wieken 

en Werk’ bekijken. Neem je grootouders, ouders en 

vriendjes mee op zaterdag 11 mei of woensdag 29 

mei ’s middags van 14.00 tot 16. 00 uur. Inschrijven 

en kaartjes kopen kan op de website van het museum 

www.vechtstreekmuseum.nl.

Kort Nieuws

Molenontdekkingstocht

Het eerste weekend van juli, 6 en 7 juli, barst het tradi-

tionele Countryfeest weer los op boerderij Pondarosa 

aan de Kleizuwe. Zet het vast in de agenda, in de vol-

gende Vreelandbode volgen alle details.

Countryweekend op Pondarosa

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

‘Uit de running? Ik kan het me 
niet permitteren.’

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 
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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

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

Van 3 tot en met 5 juni is de Dagwinkel drie dagen 

gesloten voor een interne verbouwing. Met name 

het deel bij de ingang zal aangepast worden. Hoe 

het eruit gaat zien? 

Dat wordt een verrassing en kunt u vanaf 6 juni 

komen aanschouwen. Op deze foto is de huidige 

situatie te zien, we zijn benieuwd wat er zal ver-

anderen!

Dagwinkel gaat verbouwen

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Sinds vorig schooljaar krijgen alle leerlingen van 

groep 5, 6, 7 en 8 op basisschool CSV Ridderhof 

muziekles van het Leerorkest Stichtse Vecht! Ge-

durende een aantal maanden krijgen deze leerlin-

gen iedere vrijdag een uur les op de viool, trompet 

of klarinet. De lessen worden afgesloten met een 

eindconcert waar alle leerlingen vol trots aan fami-

lieleden hun muzikale kunsten laten horen.

Meer informatie over het leerorkest: 

www.leerorkeststichtsevecht.nl.

Mooi optreden van het Leerorkest

Met een vreugdeduik vierde dit golfteam hun bij-

zondere prestatie! Vreelander Andries Nieuwland 

promoveerde vorig jaar al en dit jaar neemt hij met 

zoon Jimi deze kampioensduik, samen met andere 

jonge talenten, zoals Job van Nieuwkerk en Die-

derik Tange, en de ervaren spelers Gerard Kloos-

terboer, Danny van Kuik en Tyrone de Groot. Dit 

team promoveerde onlangs als het allerbeste he-

ren-competitieteam van OCL. Met leeftijden vari-

erend van 15 jaar tot ruim in de vijftig komt het 

team volgend jaar uit in de 1e  klasse waarbij het 

theoretisch gerenommeerde clubs als de Pan, de 

Koninklijke Haagsche en de Kennemer tegen het 

lijf kan lopen. Dan wederom een mooie uitdaging 

voor de jonge maar ambitieuze club Old Course 

Loenen. 

Kampioensduik Heren 1 Old Course Loenen 

V.l.n.r.: Job van Nieuwkerk, Jimi Nieuwland, Gerard Kloosterboer, Danny van Kuik, 

Andries Nieuwland, Tyrone de Groot. Niet op de foto; vaste speler Diederik Tange  

Kampioensduik Heren 1 Old Course Loenen 


