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Van de redactie
Woeste stormen bliezen roze wolken over Vreeland waar we 

deze februari editie bovenop zijn gaan zitten. “Love is in the 

air!”, lijkt heel Vreeland te roepen. En dat heeft echt niet al-

leen te maken met afgelopen Valentijnsdag. Lezers schrijven 

bijvoorbeeld spontaan over hoe Mevr. Daalder al vele har-

ten gestolen heeft, over hoe je ‘echte rijkdom’ kunt zien en 

over de ‘liefde die alles overwint’. Bomen werden er tijdens 

de stormen overigens nauwelijks geveld maar deze maand 

vooral liefdevol omarmd. Zoals de Wilhelmina lindeboom en 

de rode Beukenboom die boer Beukeboom heeft geschonken 

aan ‘Vecht en Veld’. Tjebbe Hansma sluit vanuit zijn huidige 

woonplaats  Loenen zijn geboortedorp Vreeland voor altijd 

in zijn hart terwijl Henk Slagt juist na bijna twintig jaar terug-

keert naar zijn geliefde streek. Dorpsgenote Esther Kolk-Bos-

man vertelt dat het met Oervreelander Patrick liefde op het 

eerste gezicht was en hoe geliefde Ferdinand in de chili con 

carne terecht is gekomen. Harold Linnartz wijdt uit over de 

‘chemie’ in de Hemel boven Vreeland en Heleen Kouwenho-

ven over haar passie voor haar vak in de rubriek ‘Bedrijvig-

heid’. Echter, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. 

Zo heeft het nieuwe bestemmingsplan voor de Vecht de re-

latie tussen gemeente en dorpsbewoners ernstig verstoord. 

Wellicht kan onze nieuwe burgemeester behoorlijk dit met 

de mantel der liefde bedekken?
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Op 30 januari hebben de gemeente en de provin-

cie het nieuwe bestemmingsplan voor de Vecht 

gepresenteerd tijdens een drukbezochte en emo-

tionele avond in het Dorpshuis. Als de regels in 

het nieuwe plan worden gehandhaafd moeten zeer 

veel boten die nu in het dorp en daarbuiten liggen 

weg. De Dorpsraad volgt dit dossier al 

jaren en kijkt met stijgende verbazing 

naar de nieuwe plannen. Bewoners zijn 

boos. “Dit is burgertje pesten!” 

Ongeloof en verwarring
De aanwezigen bij de presentatie vonden dat de 

plannen grote en onredelijke beperkingen opleg-

gen aan inwoners en booteigenaren. Zo mogen 

er alleen nog ‘open vaartuigen’ liggen. Dus geen 

kajuitboten of sloepen met opbouw meer. En een 

boot die buiten de bebouwde kom ligt mag maxi-

maal 7 meter lang zijn, terwijl binnen de bebouw-

de kom boten tot 12 meter mogen liggen. 

In de plannen zijn ook vaarstrookbreedtes opge-

nomen. Dat houdt in dat er een minimale ruimte 

van bijvoorbeeld 13 meter op het water vrij moet 

zijn voor vaarverkeer.  

In die zone mogen geen boten liggen. 

In Vreeland betekent dit dat er er dan 

50 meter ten noorden en ten zuiden 

van de Van Leerbrug geen boten mo-

gen liggen. Als we gaan tellen beteke-

nen al deze regels dat 80 procent van de boten die 

nu in Vreeland liggen weg moeten. Er wordt meer 

rekening gehouden met recreatieverkeer dan met 

de bewoners die een eigen aanlegplaats en boot 

hebben. 

Lees verder op pagina 3  

Nieuwe regels Vecht: 80 procent boten weg?

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Ap Reinders geïnstalleerd 
als nieuwe burgemeester
Op 6 februari jl. is onze nieuwe burgemeester, 

Ap Reinders, geïnstalleerd tijdens een formele en 

daarna feestelijke bijeenkomst op Nyenrode. Zijn 

eerste werkdag begon met een persbijeenkomst, 

waar de Vreelandbode ook van de partij was. Een 

mooi moment om onze nieuwe burgemeester be-

ter te leren kennen. Reinders, econoom, 46 jaar, 

komt zeer positief over, als een open, daadkrach-

tige en benaderbare man met een positieve instel-

ling. “Ja het kan” is zijn uitgangspunt, natuurlijk 

rekening houdend met wetten en afspraken. Hij 

wil graag met enige ontspannenheid en relative-

ringsvermogen de diverse zaken in het ‘levendige 

politieke klimaat’ in Stichtse Vecht benaderen. 

“Het begint met het goede gesprek op het juiste 

moment.” Dat gesprek wil hij graag aangaan met 

ondernemers en bewoners, reden dat hij binnen-

kort op de weekmarkten in de gemeente te vinden 

is. Een mooie, laagdrempelige manier om kennis 

te maken met alle inwoners van zijn nieuwe ge-

meente. Hierna zal een ‘kernentour’ plaatsvinden, 

waarbij Reinders natuurlijk ook naar Vreeland 

komt. Het Vreelandboek heeft hij al ontvangen, 

dus hij kan zich vast inlezen!
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Colofon

Agenda
27 feb. Ophaaldag GFTafval (bruine bak)

3 mrt. Ophaaldag PMDafval (oranje bak)

3 mrt. Buurtkamerpraatje Jan Beukeboom over zijn  

 Elfstedentocht, 10.00-12.00 uur

9 mrt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

9 mrt. 50plusBingo, 14.00 uur, Dorpshuis

12 mrt. Ophaaldag GFTafval (bruine bak)

15 mrt. ‘Gouden Dag’ in en om Vechtstreekmuseum

15 mrt.  Podium Vree(md)landconcert, 16.00 uur,   

 Grote Kerk 

16 mrt. Sterren Lezing: Anna Nelemans – Mijn kind  

 wil niet eten, wat kan ik doen? 20.00 uur,   

 Dorpshuis

18 mrt. Geert Mak, Grote Verwachtingen, 

 20.00 uur, Stalpaertkerk ‘s-Graveland

21 mrt. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

23 febr. 10.00 uur past. Fred Flantua

1 mrt. 10.00 uur ds. Klaas Vos

8 mrt. 10.00 uur ds. Arianne Geudeke

15 mrt. 10.00 uur ds. Karremans

22 mrt. 10.00 uur Arwin Mourik-Geluk       

Kerkdiensten

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van  8.00- 17.00 uur.
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 088-1309600 
(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 
Zorgbemiddeling:  0346-258428
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

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

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
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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

Hek om Wilhelminaboom gerestaureerd
In 1898 werd bij het gemeentehuis van Vreeland 

een lindeboom geplaatst ter ere van de inhuldi-

ging van koningin Wilhelmina. Het boompje werd 

voorzien van een fraai hek, om de boom te bescher-

men en om de uitzonderlijkheid van de boom te 

bevestigen. Terwijl de boom rustig doorgroeide, 

raakte het hek allengs in steeds slechtere staat. Nie-

mand pakte de verantwoordelijkheid tot restauratie 

op, maar gelukkig deed de Van Lutterveldstichting 

dit wel. Deze stichting, die kleinere restauratie-

projecten in de Vechtstreek ondersteunt, heeft het 

hek verwijderd en volledig laten opknappen door 

smederij Van der Horst uit  Utrecht. Het hek is ge-

schoppeerd, wat wil zeggen dat alle verf ervan af is 

gestraald, waarna het ijzer verzinkt en daarna weer 

geschilderd is. “Een duurzame methode waardoor 

het ijzer vrijwel onaantastbaar is geworden”, aldus 

bestuurslid van de Stichting Anthony Lisman. Ook 

het bakstenen fundament is vernieuwd. Hier waren 

de wortels van de boom doorheen gegroeid. Vree-

land is weer een hernieuwd pareltje rijker!

Vervolg van pagina 1 

Want het nieuwe bestemmingsplan geeft meer 

ruimte aan commerciële vaart, partyschepen en 

passagiersboten. Daarvoor komen in de plannen 

openbare opstapplaatsen. Zonder dat daar voor-

zieningen zoals parkeerplaatsen en WC’s bij ko-

men. De vrees is dat dit Vreeland geen enkel voor-

deel zal opleveren, alleen maar overlast.    

Zienswijze
De dorpsraden van Maarssen, Oud Zuilen, 

Breukelen, Nieuwersluis en Vreeland hebben een 

gezamenlijke zienswijze met bezwaren ingediend, 

met specifieke punten voor iedere kern. Voor 

Vreeland willen we dat er ruimere regels voor 

eigen boten komen en strengere regels voor de 

commerciële vaart. Beter nog zou zijn als het plan 

helemaal van tafel gaat en daar zal de Dorpsraad 

zich samen met de anderen voor in blijven zetten. 

Komende weken is er verder intensief overleg tus-

sen alle partijen waarbij de Dorpsraad steeds ver-

tegenwoordigd is. 

Nieuwe regels Vecht: 80 procent boten weg?

Er komt nog voor de zomer een 
geluidsscherm langs de N201 
dat de overlast van de weg 
voor de bewoners flink moet 
gaan beperken. En dat zonder 
het uitzicht te bederven! De 
zogenoemde Whiswall wordt 
geplaatst langs het stuk tussen 
de Singel en de Vecht. Het is 
een innovatief laag scherm van 
beton en staal dat het geluid af-
buigt zodat het over de huizen 
heen gaat.

De Dorpsraad heeft de afgelopen 

maanden met de provincie over-

legd over de geluidswal en gekeken naar resultaten 

op andere locaties. De eerste onderzoeken naar 

deze Whiswall zijn veelbelovend en wij zijn dan 

ook blij dat de provincie zich zo inzet en probeert 

de geluidsoverlast in ons dorp hiermee aan te pak-

ken.  

Het RIVM gaat op verschillende manieren onder-

zoeken of het ook echt werkt. Voor en na het plaat-

sen van de Whiswall worden bij verschillende wo-

ningen geluidsmetingen gedaan zodat de situatie 

goed vergeleken kan worden. En met een enquête 

voor bewoners gaat het RIVM kijken wat de ge-

luidsbeleving is. Zodat niet alleen technisch inzich-

telijk wordt of de geluidsoverlast daalt, maar we 

ook weten of bewoners er echt voordeel van heb-

ben. Wanneer de Whiswall precies wordt geplaatst 

en welke overlast de aanleg gaat veroorzaken laat 

de provincie nog aan de omwonenden weten. Voor 

meer details over de Whiswall: https://4silence.nl/

diffractor/.

De Dorpsraad blijft in nauw contact met de provin-

cie over de ontwikkelingen en ervaringen. Mocht u 

vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat 

graag: info@dorpsraadvreeland.nl.

Geluidsscherm langs N201
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De naam Bosman kwam me al bekend voor. 
Wie langs de Boterweg loopt ziet in het huis van 
Marjolein Bosman regelmatig kinderen oefe-
nen op de blokfluit of de piano. En inderdaad, 
Marjolein Bosman is de tante van Esther. Een tan-
te die de rol van moeder/schoonmoeder op zich 
heeft genomen en nu ook de oma is van Tim (10) 
en Anna (7). 

Ik ontmoet Esther (38) in de middag, als ze de 
stallen van de 15 paarden heeft uitgemest én een 
lekkere douche heeft genomen. Het is de dag dat 
de leraren staken. De kids spelen buiten 
en Patrick is aan het werk. We gaan even 
terug in de tijd. Esther groeide op in de 
Amsterdamse Bijlmermeer. “Dat waren 
goede jaren. We speelden lekker veel bui-
ten. Er was volop groen en de Bijlmer was 
nog relatief veilig. De enorme knal van 
de Bijlmerramp kan ik nog steeds terug-
halen.” 

Onrustige periode 
Toen Esther naar de Havo ging brak er 
een onrustige periode aan. Haar ouders 
gingen scheiden en haar moeder ver-
dween uit beeld. Esther vertelt: “We ver-
huisden met mijn vader naar Amersfoort. 
Hij richtte daar een ballonvaartcentrum 
op, hij is sinds 1985 ballonvaarder. Toen 
hij een vriendin kreeg kwam ik al jong 
– ik was zo’n 15  jaar - alleen te staan. 
Achteraf gezien had ik in die tijd een flin-
ke depressie. De Havo werd uiteindelijk 
niets en van het MBO werd ik afgestuurd, 
omdat ik nooit aanwezig was. Mijn ge-
luk was dat het bedrijf waar ik stage had 
gelopen, mij een baan aanbood. Ik kon daar als 
secretaresse aan de slag. Inmiddels was ik 19 jaar. 
Mijn relatie met mijn vader en zijn vriendin her-
stelde zich later gelukkig.” 

De grote liefde 
Op  haar 15e gebeurde er nog iets bijzonders. 
Esther vierde Koninginnedag in Vreeland bij 
tante Marjolein. Ze vertelt: “Ik zat op het bankje 
bij de Vecht en kreeg mijn huidige man Patrick 
in het vizier. Hij liep over de brug in een mooi wit 
strak t-shirt, een spijkerbroek en met een Solero- 
ijsje in zijn hand. Ik was op slag verliefd! Toen hij 
langs me liep vroeg ik heel brutaal of ik een hapje 
van zijn ijsje mocht. Patrick was 21 jaar en naast 
zijn opleiding op de HAS Den Bosch, werkte hij 
op de boerderij van zijn ouders. We hebben een 
half jaar verkering gehad, maar zijn toen onze 
eigen weg gegaan. Patrick zijn vader overleed 
plotseling een jaar later en hij heeft de boerderij 
voortgezet. Tussen de relaties door hadden we 
wel contact en steeds sloeg de vonk weer over. 
Toen ik verhuisde naar een appartement bij boer 
Beukeboom  hebben we het een nieuwe kans ge-
geven. Komende zomer zijn we 12 jaar getrouwd 
en ik ben nog steeds verliefd!”

Stoppen met de koeien
Het is nu bijna drie jaar geleden dat Patrick is ge-
stopt met de melkveehouderij. Esther: “We heb-
ben indertijd moeilijke keuzes moeten maken 
en uiteindelijk besloten gebruik te maken van 
de stoppersregeling die door de overheid werd 
aangeboden. Financieel misschien de juiste be-
slissing, maar emotioneel de moeilijkste knoop 
die ooit is doorgehakt. Ik heb al die jaren gewerkt 
als re-integratie assistent bij Achmea en later als 
office manager bij Orchard Finance in Maarssen. 
Patrick werkt inmiddels als ZZP-er. Ik ben 1,5 ge-

leden gestopt met mijn werk buitenshuis, omdat 
ik eigenlijk altijd heb kunnen doen wat ik wilde 
qua werk en opleiding. Nu is Patrick aan de beurt 
om zijn hart te volgen en zich te ontwikkelen. Ik 
heb vijf jaar geleden mijn ballonvaart brevet ge-
haald en in de zomers ben ik daar actief en com-
mercieel mee bezig. Verder ben ik thuis druk met 
het paardenpension, zoals het dagelijks uitmes-
ten van de stallen. 

Herinversteren 
Ons gesprek zit erop. Esther neemt me mee naar 
buiten. “Er is hier de afgelopen jaren veel gebeurd. 
Er is een stukje grond verkocht aan de nieuwe hui-
zen, waar ooit de Evab garage stond. Dat konden 
we mooi herinvesteren om de boel op te knappen. 
We hebben onder andere  de boomgaard opge-
knapt en van de 30 hectare grond is momenteel 
20 hectare verpacht. Wat nu op de agenda staat, 
is de renovatie van ons huis. Tot slot neemt 
Esther me mee naar een grote diepvries in één 
van de schuren. Een vriezer vol met vlees van koe 
Ferdinand die hier liefdevol opgroeide en ooit van 
boer Johan aan de Kleizuwe was. Ik mag kiezen en 
krijg gehakt en entrecote. En de gehakt….die zit 
inmiddels al in de chili con carne!

door Connie Lohuis

Esther Kolk-Bosman
‘Patrick was liefde op het eerste gezicht’

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

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

Open van 8.15-16.00 uur, 
Zaterdag van 09.00-16.00 uur. 
Zondag en maandag gesloten.

Kort Nieuws

Het Vechtstreekmuseum bestaat 25 jaar en viert dat 

met een prachtige jubileumtentoonstelling met 25 

bijzondere kunstschatten uit de Vechtstreek. Het gaat 

hier om vaak nog nooit eerder geëxposeerde werken 

uit particuliere collecties. Als extra jubileumactiviteit 

organiseert het museum op zondag 15 maart 2020 een 

bijzonder evenement onder de naam ‘Een Gouden 

Dag in Maarssen’. 

De dag bevat onder andere een rondleiding over de 

tentoonstelling, een wandeling door twee parken met 

gids naar Doornburgh, lunch in restaurant De Zus-

ters, bezoek aan de moderne kunsttentoonstelling En-

dless Life aldaar en een afsluitende borrel. De kosten 

van dit bijzondere evenement bedragen € 60,- per 

persoon. 

Met een museumkaart krijgt u € 5,- korting. Inschrij-

ven kan op www.vechtstreekmuseum.nl.

Het Vechtstreekmuseum 
bestaat 25 jaar.
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Zondag 17 mei 

Vuurzee ❤ wilco’s oesterproeverij

Zondag 17 mei van 1600-1800u serveren we 

Vuurzee én Wilco’s oesterproeverij. 50,- pp all inn. 

Reserveren kan via info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet,

De Nederlanden  

Wilco & Caroline Berends

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen 
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door 
mensen die daarvoor grote offers hebben ge-
bracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrij-
heid leven, in het besef dat we samen verantwoor-
delijk zijn om vrijheid door te geven aan volgende 
generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije 

en open democratische rechtsstaat. De rechten en 

vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrij-

blijvend. Ze scheppen voor iedereen een verant-

woordelijkheid voor het behoud en het versterken 

ervan.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal 

van landelijke, regionale en lokale partijen door 

het hele land herdenkingen en vieringen. In 

Vreeland bundelen De Sterren van Vreeland en 

het 4 Mei Comité Vreeland hun krachten, om ook 

in Vreeland 75 Jaar Vrijheid op gepaste wijze te 

vieren. 

We willen zoveel mogelijk verschillende Vreelan-

ders hierbij betrekken: jong en oud, Vreelanders 

van geboorte en nieuwkomers zodat we samen 

stil staan bij 75 jaar Vrijheid. Op het programma 

staan de volgende activiteiten:  

2 mei de voorstelling: ‘De dochter van Meijer’, in 

de Grote kerk om 20.00 uur; het bijzondere ver-

haal over het joodse meisje Sarah verteld door 

journaliste Pauline Broekema (voormalig mede-

werkster van het Journaal), met muziek van The 

Amsterdam Consort; een voorstelling over be-

zetting en bevrijding, over angst, rouw, hoop en 

veerkracht. Voor volwassenen en kinderen vanaf 

10 jaar.

4 mei de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst om 

19.00 uur in de Grote Kerk en om 20.00 uur de 

Dodenherdenking bij het oorlogsmonument aan 

het Boerenlaantje. 

5 mei een Vrijheidsmaaltijd in de Grote Kerk, 

aanvang 18.00 uur. De maaltijd wil bijdragen aan 

ontmoeting en verbinding in Vreeland. 

SAVE THE DATES

4/5 mei activiteiten

Op maandag 16 maart nodigen wij ouders en ver-

zorgers van peuters en kleuters van harte uit in het 

Dorpshuis om te komen luisteren naar de lezing 

van gewichtsconsulente Anna Nelemans. Het the-

ma van de avond is: Mijn kind wil niet eten, wat 

kan ik doen? Anna zal uitleggen hoe de smaak 

wordt ontwikkeld, waarom kinderen vaak slecht 

eten en natuurlijk geeft ze handige tips: wat kun 

je zelf doen?! Kortom, een leuke én informatieve 

avond voor (jonge) ouders! 

De lezing vindt plaats op maandag 16 maart in 

het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Entree is 5 

euro en er is koffie en thee.

Sterren van Vreeland lezing: 
Mijn kind wil niet eten, wat kan ik doen?!

Op 18 maart gaat journaliste en Nieuwsuur-pre-

sentatrice Mariëlle Tweebeeke in gesprek met 

Geert Mak  in de Daniël Stalpaertkerk aan het 

Noordereinde 14 te ‘s-Graveland over zijn boek 

Grote verwachtingen – In Europa 1999 – 2019, het 

vervolg op het immens succesvolle In Europa dat 

vijftien jaar geleden verscheen. 

Mak duidt hierin de recente geschiedenis zoals al-

leen hij dat kan. 

Aanvang 20.00 uur, toegang € 19,50. 

Avond met Geert Mak over ‘Grote verwachtingen’
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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 

“Als je een steen in het water gooit, ontstaan er 
kringen die steeds verder uitbreiden. Body Stress 
Release (BSR) heeft een vergelijkbaar effect. Ik 
druk zachtjes met mijn duim op een punt op het 
lichaam. Dan geef ik een impuls, die uiteindelijk 
doorwerkt in de diepere spierlagen, waardoor vast-
zittende spierspanning laag na laag wordt losge-
maakt.” Aan het woord is Vreelandse Heleen Kou-
wenhoven, die in 2019 haar praktijk Body Stress 
Release Vechtstreek opzette. 

“Wat ik doe gaat over het losmaken (release) van 

stress in de Engelse betekenis van ‘spanning’. Die 

vastgezette spanning kan door allerlei oorzaken 

ontstaan, zoals een whiplash, een verkeerde hou-

ding, ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding 

of rouw of overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. 

Of de oorzaak nu fysiek, emotioneel, of chemisch 

is, de behandeling gaat steeds uit van het principe 

van het losmaken van de vastzittende spanning in 

de diepere spierlagen, waardoor de omliggende 

zenuwen weer (meer) ruimte krijgen en hun sig-

nalen beter kunnen doorgeven aan de hersenen. 

Daardoor wordt het lichaam optimaler gestimu-

leerd het zelfhelende vermogen in gang te zetten. 

Heleen: “Ik vergelijk het met een snee in je hand en 

de natuurlijke reactie van het lichaam om die wond 

te genezen. Het bloed stolt en de huid groeit weer 

aan elkaar. Het lichaam doet dat zelf. Zo werkt het 

ook met spieren die vastzitten. Alleen hebben die 

spieren soms een zetje nodig, net als een wond die 

te diep is om uit zichzelf te genezen en dan gehecht 

moet worden.” 

Eigen ervaring
Heleen maakte kennis met Body Stress Release toen 

ze een hernia kreeg. Heleen: “Mijn man zocht voor 

mij naar nieuwe behandelingen waar ik mogelijk 

iets aan kon hebben en op een gegeven moment 

wees hij mij op Body Stress Release. Het sprak mij 

meteen aan en na de eerste behandeling merkte ik 

dat ik minder pijn had. De pijn ging niet weg, en 

de hernia ook niet, maar ik kon de pijn wel beter 

controleren, wat mij steeds een aantal dagen ver-

lichting gaf.” Nadat Heleen een operatie onderging 

om van de hernia af te komen, besloot ze een punt 

te zetten achter haar stressvolle carrière in de cor-

porate sector waar ze jarenlang met heel veel ple-

zier werkte. Heleen: “Ik wilde graag op een andere 

manier van betekenis zijn voor mensen en besloot 

de opleiding tot Body Stress Release Practitioner in 

Zuid-Afrika te gaan volgen.”

Ze startte in oktober 2019 haar praktijk, waar het 

meteen storm liep. “Ik had binnen twee weken zo’n 

40 cliënten. Het ging bijna te snel, want ik merk-

te dat ik zelf ook moest wennen aan het geven van 

behandelingen, vooral mijn rug, duimen en mijn 

handen.” 

Heleen is ongelooflijk blij met de stap die ze zette 

en de opening van haar praktijk. Haar BSR-bank 

staat in een kamer bij de Fysiotherapie Vreeland, 

waar zij met open armen ontvangen werd. “Na-

tuurlijk zijn er mensen die een massage verwach-

ten. Die raad ik graag een goede masseur aan, want 

wat ik doe is echt iets anders.” Maar ze maakt voor-

al heel veel mooie momenten mee met cliënten die 

echt zijn geholpen door haar behandelingen. Zo-

als de oudere man die gewend was geraakt aan de 

stijfheid in zijn lichaam en die zich al na een paar 

sessies soepeler kon bewegen. Of de cliënte met on-

derrugklachten die er nu alweer naar uitkijkt om 

weer te gaan tennissen. Terloops merkte ze op dat 

ook haar menstruaties veel minder pijnlijk en ver-

velend verliepen. Of de ouders met de huilbaby, die 

zeer gespannen waren geraakt door de doorwaak-

te nachten. Na een aantal sessies brachten zij hun 

kindje mee, dat enorm opknapte door de behan-

deling. Ook vrouwen met een uitblijvende zwan-

gerschap kunnen baat hebben bij een BSR-behan-

deling.

En zo kan Body Stress Release voor mensen met 

allerlei verschillende achtergronden, leeftijden en 

klachten een manier zijn om pijn weg te nemen, 

fysiek soepeler te worden, spanning los te laten en 

soms langdurige klachten te verlichten of zelfs te 

laten verdwijnen. 

Heleen: “Het is zo bijzonder om te zien dat je zul-

ke mooie effecten kunt bereiken, alleen met deze 

twee.” Terwijl zij die laatste woorden uitspreekt, 

houdt ze haar handen in de lucht.                      C.W.

Bedrijvigheid
Heleen Kouwenhoven

Groot was onze verrassing dat onze favoriete 
kok Jeffrey de scepter voert bij Mevr Daalder. 
Na de vernieuwing van het voormalige Lo-
kaal Zuid hebben zij 3 februari weer de deur 

geopend. Heel gezellig en een aanwinst voor 
Vreeland. 
Wij wensen het team veel succes.  

José Freddy Lex  

Lezers schrijven: Grote verrassing
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

De lobby rond de vaarverbinding die de oostelijke 
Vechtplassen en de Wijde Blik met elkaar moet 
verbinden is in volle gang. Betrokken organisaties 
proberen hun achterban te mobiliseren om een 
rondje varen over de Loosdrechtse plassen en het 
Hilversums kanaal mogelijk te maken. Of juist te-
gen te houden. 

Natuurmonumenten is tegen
De natuurorganisatie heeft eind januari tijdens 

twee avonden en digitaal hun leden voorgelicht 

en gevraagd naar hun mening over de vaarver-

binding. Die was zeer duidelijk, 

veruit de meeste leden zeiden ‘nee’. 

Veel van de leden varen zelf in het 

gebied, maar zien geen meerwaar-

de in een vaarverbinding. Daar sluit 

Natuurmonumenten zich bij aan en 

meldt in hun zienswijze bij de ge-

meente Wijdemeren: “Alle onderzochte alterna-

tieven voor een nieuwe vaarverbinding veroorza-

ken grote schade aan natuur, landschap, cultureel 

erfgoed, rust en recreatieve beleving. De economi-

sche meerwaarde van een nieuwe vaarverbinding 

wordt evenmin aangetoond.” 

HISWA en Watersportverbond zijn voor
De voorstanders zijn ook druk om de achterban te 

laten horen. “Bedrijven en watersporters zijn gro-

te voorstanders van deze verbinding. Maar liefst 

86% van de ligplaatshouders in het gebied gaat 

deze verbinding ook gebruiken”, aldus Gerdina 

Krijger van HISWA. Het Watersportverbond en 

de HISWA hebben al heel lang de wens om de 

Wijde Blik met de Oostelijke Vechtplassen te ver-

binden, “zodat sloepen tot ongeveer 10 meter en 

andere boten van de middencategorie lekker een 

rondje kunnen varen.” 

Dorpsraad Vreeland 
Ook de Dorpsraad heeft met de leden op de the-

ma-avond in november gesproken over de vaar-

verbinding. De meningen waren 

verdeeld, maar men zou duidelijk 

géén voorstander zijn als de rust op 

de Wijde Blik en de veiligheid op de 

Vecht in het dorp zouden verslechte-

ren. Uit de onderzoeken komt nu naar 

voren dat dit wel het gevolg kan zijn. 

Daarom heeft ook de Dorpsraad een zienswijze in-

gediend. “De baten van de verschillende varianten 

lijken niet op te wegen tegen de kosten van de in-

grijpende aanpassingen en te nemen maatregelen 

tegen de negatieve effecten” zo staat in de brief. 

De Dorpsraad wijst de gemeente Wijdemeren er 

tevens op dat de belangen van de bewoners van 

Vreeland meegenomen dienen te worden. Rust 

en veiligheid op het water in en rondom Vreeland 

zijn belangrijke kwaliteiten.  

Strijd om vaarverbinding in volle gang

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Vreelandse ClubsVreelandse Clubs

Loenense Kring
Tweemaal per maand komen de heren van de 

‘Loenense Kring’ samen in het Dorpshuis van 

Vreeland. Deze besloten kring van voornamelijk 

gepensioneerden bestaat al 25 jaar, heeft een be-

stuur maar is niet formeel en is ook niet per se een 

vriendenclub. De heren, afkomstig uit Vreeland 

en omstreken, nuttigen om de donderdag eerst 

gezamenlijk een lunch. Er is geen tafelschikking 

waardoor de setting aan de grote ronde tafels die 

Nelly heeft gedekt iedere keer weer anders is. Stipt 

om 13u15 houdt één van de leden een informa-

tief praatje waarover nagepraat wordt. Dit gaat in 

toerbeurt waardoor alle leden de gelegenheid krij-

gen een onderwerp te belichten. Om 14 uur gaat 

iedereen weer zijns weegs. Deze strakke routine 

maakt het helder en prettig voor alle leden. De 

wisselende onderwerpen, variërend van politieke 

vraagstukken en bijzondere geschiedenisfeiten tot 

bijvoorbeeld medische onderwerpen zorgen voor 

de dynamiek. Deze combinatie lijkt de stille kracht 

te zijn van dit illustere gezelschap. Vrouwen wor-

den overigens geëerd, echter niet toegelaten tot 

deze kring. Misschien is dat wel het geheim van 

deze mooie traditie die deze mannen al vijfen-

twintig jaar met elkaar delen? Omdat de redactie 

van de Vreelandbode nou eenmaal enkel uit het 

andere geslacht bestaat werd er voor één keer een 

uitzondering gemaakt. Als ‘stille’ toehoorder dan. 

Het was mij een bijzonder waar genoegen heren! 

P.v.d.H.

Wegens grote belangstelling start het Regionaal 

Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen 

een tweede cursus stamboomonderzoek voor be-

ginners op de vrijdagmiddag. 

Van 13 maart t/m 24 april 2020 leert u van docent 

Sander Wegereef in vijf lessen hoe u kunt zoeken in 

bronnen als de burgerlijke stand, de bevolkingsre-

gisters en de doop-, trouw- en begraafboeken, maar 

ook op een aantal belangrijke internetportals. 

Kosten zijn € 75,- incl. koffie en cursusmateriaal. 

Voorouders gezocht!
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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

Voor de cursus Italiaanse toetjes en gebak is zoveel belang-
stelling dat we een extra cursus aanbieden op 31 maart.
De cursus wordt verzorgd door Silvia Mauline. 
Op onze site kunt u zich aanmelden.
* Italiaanse toetjes en gebak op 31 maart 
(19.00 - 21.30 uur) Studio Idee Loenen.

Gemaakt door Jet & Lot, groep 7 & 8

Het thema “ziek zijn’
De kleuters van CSV Ridderhof hebben de afge-

lopen weken gewerkt aan het thema “ziek zijn”. 

Dokter Nienke, een echte dokter, kwam in de klas 

vertellen over haar werk en had een dokterstas 

met doktersspullen bij zich. De kinderen vonden 

het heel interessant en hebben daarna een portret 

van zichzelf als dokter gemaakt. Deze zelfportretten 

waren stuk voor stuk prachtig, daarom hebben we 

besloten om daar deze hele Kidsredactie aan te wij-

den. Helaas pasten niet alle kunstwerkjes erin, dus 

we hebben er 12 uitgekozen.

Hier zien jullie zelfportretten van de vol-

gende 12 dokters in spe: Alexander, Chris-

tine, Dylano, Felix, Isebeau, Lotus, Lukk, 

Lynn, Noa, Olivier, Sofia en Steyn uit de 

groepen 1 / 2 a/b.

Alexander

Christine Dylano

Lotus

Lukk Lynn

Sofia 
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Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

De volgende Kidsredactie
In 2020 gaan we de Kidsredactie een beetje anders 

invullen. De ene maand komen wij als Kidsredactie 

samen zoals wij dat tot nu toe deden. De andere 

maand verzinnen Wietske en Astrid iets anders, zo-

als het thema ‘Ziek zijn’ van de kleuters in deze edi-

tie van februari. Op maandag 24 februari komt de 

Kidsredactie weer samen en werken we van 14:30 

tot 15:30 uur aan een thema of een onderwerp. We 

zitten in het lokaal naast groep 4. Vind je het leuk 

om 24 februari te komen? Aanmelden kan via info@

vreelandbode.nl. Hopelijk tot dan?! 

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Felix

Isebeau

Noa

Olivier

Steyn 
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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

Vanaf nu op donderdagmiddag: 
1 kind = € 22,50. 
2 kinderen = € 40 

als ze samen komen
.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

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

Op 27 januari was het 75 jaar geleden dat het 
internationaal symbool van de holocaust, 
Auschwitz, werd bevrijd.  Op verzoek van het 
nationaal comité 4 en 5 mei heeft kunstenaar 
Daan Roosegaarde het landelijk monument 
‘Levenslicht’ ontworpen. Het monument is een 

eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande 

oorlogs- en holocaust monumenten, in het kader 

van 75 jaar vrijheid.  Doel van dit monument is 

om door middel van 104.000 lichtgevende ste-

nen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Neder-

land - het bewustzijn te vergroten en de mensen 

te betrekken bij dit oorlogsverleden.  ‘Gedenk te 

sterven’ is stilstaan bij de slachtoffers en verdriet 

om wat is kwijtgeraakt.  Voor een paar dagen is 

het Vreeland-monument eind januari aangepast 

om aandacht te schenken aan de bevrijding van 

Auschwitz en het Le-

venslichtmonument. 

In 2020 herdenken we 

het einde van de Twee-

de Wereldoorlog, nu 75 

jaar geleden, en vieren 

wij dat we sindsdien 

weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen 

verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven 

aan nieuwe generaties. Vrijheid is 75 jaar na de 

oorlogsjaren nog steeds kwetsbaar en het behoud 

ervan vraagt inzet van eenieder voor nu en voor 

de toekomst.  Dit tijdelijke Vreeland-monument 

vroeg om participatie: jij bent onderdeel van het 

verhaal. Vreeland 750/75 jaar, Stad aan de Vecht 

in land van Vrede. Liefde overwint alles. 

Jan Niessen

Lezers schrijven: 

Vreeland 750 monument werd 
tijdelijk het Levenslicht monument

Na 18 jaar in Schoonhoven gewoond te hebben, 
keert Henk Slagt, samen met zijn vrouw Erna en 
dochter Kees, eindelijk weer terug naar zijn ge-
liefde Vechtstreek. Henk kon in hun woonplaats 
Schoonhoven niet echt aarden en wilde graag terug 
naar zijn roots. Erna en Kees stonden open voor 
een verhuizing en terwijl ze vooral naar Loenen of 
Breukelen keken, gingen ze voor de lol even naar 
het huis kijken op de Singel 82. Alle drie vonden het 
zo’n mooi huis dat ze een week later, op 14 decem-
ber, verhuisden van Schoonhoven naar Vreeland.

Henk (56) groeide op in Loenen aan de Vecht en 

was veel bij zijn opa en oma aan Oud Over en in 

Vreeland te vinden. Voetballen deed hij bij voet-

balclub Sperwer in Vreeland en als kereltje van zes 

jaar kwam hij vaak in de molen. Henk vertelt met 

veel enthousiasme over zijn jonge jaren. Hij kende 

iedereen, van de bakker, de slager en de schoenma-

ker tot de knappe meisjes uit Nederhorst, de dui-

ventil in de molen en de studenten van Nijenrode. 

Leren uit de boeken lag hem niet zo dus een prak-

tijkgerichte middelbare school in Hilversum volg-

de op de basisschool. Henk noemt zichzelf een ma-

nusje van alles en heeft verschillende banen gehad. 

Na 30 jaar aan de deur van een discotheek gestaan 

te hebben, heeft hij een tweedehandswinkel gehad 

en voor een koeriersbedrijf en busonderneming ge-

reden. Momenteel doet hij wat koeriersopdrachten 

in de omgeving. 

Erna groeide op als jongste van een gezin met vier 

kinderen in Schoonhoven, een dorpje precies tus-

sen Utrecht en Rotterdam. Erna: “Dat wij altijd 

meer op Rotterdam dan Utrecht waren gefocust 

hoort men wel aan mijn accent”, schatert ze. Na 

de middelbare school ging Erna werken en is zich 

gedurende haar loopbaan is ze zich altijd blijven 

scholen en ontwikkelen. Op dit moment treint ze 

vier keer per week naar haar baan bij het Openbaar 

Ministerie in Rotterdam. In de weekenden was 

Erna wel te vinden in discotheek de Manebrug in 

naastgelegen dorp Lopik. Op een avond was ze niet 

van plan om na sluitingstijd naar huis te gaan en 

werd ze door uitsmijter Henk vriendelijk verzocht 

de discotheek te verlaten. Die avond, aan de deur 

van de Manebrug, sprong de vonk tussen beiden 

over. Henk trok al snel bij Erna in Schoonhoven in 

en in 2007 werd dochter Kees geboren. 

Na 18 jaar in Schoonhoven gewoond te hebben, 

gaan ze een nieuw leven in Vreeland opbouwen. 

Kees is na de kerstvakantie begonnen in groep 8 

van CSV Ridderhof en voelde zich al snel erg op 

haar gemak in haar nieuwe klas. Samen met haar 

nieuwe klasgenoten is ze naar de open dagen van 

de middelbare scholen in de omgeving gegaan en 

haar vader Henk voelde oude tijden herleven toen 

ze op zijn oude school gingen kijken. 

Erna moet nog een beetje wennen aan haar nieu-

we huis en dorp en kijkt rustig om zich heen wat 

Vreeland te bieden heeft. Ze heeft in de eerste paar 

weken al wel gemerkt dat de sfeer in Vreeland 

vooral heel gemoedelijk, vriendelijk en relaxed is. 

Henk is blij weer terug te zijn in zijn omgeving. Al-

hoewel Vreeland wel veranderd is de afgelopen 18 

jaar, herkent en kent hij nog velen van vroeger. 

W.T.

Nieuwe buren
Henk en Erna Slagt
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Kort Nieuws

De goede herinneringen aan het Vreelandse bier-

fest klinken nog na, de vele in Dirndl en Lederhosen 

verklede dorpsgenoten staan nog vers op het net-

vlies en toch kijkt de dorpsfeestcommissie al weer 

vooruit. We zijn al druk met de voorbereidingen 

voor het dorpsfeest 2020! De datum staat vast: 12 

september. Ook dit jaar weer een thema: Mokum 

aan de Vecht. Denk aan Tante Leen, Manke Nelis, 

Johnny Jordaan, Willy Alberti, André Hazes en ga 

zo maar door. En wat denk je van ossenworst, een 

pikketanissie, Amsterdamse uitjes, broodje halfom 

of de oesters van Nam Kee?! Voor inspiratie kijk je 

naar Baantjer – het begin, of naar Het Schaap met 

de vijf Poten. Maya Kookt weer de sterren van de 

hemel en als klapper op de vuurpijl komt de gewel-

dige coverband Fusebox weer! 

Save the date: Dorpsfeest 2020!

Vraag gerust om hulp van vrijwilligers! 

Elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur wordt 

er Amsterdams Klaverjas gespeeld in het Dorpshuis in 

Vreeland. We zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 

55 jaar. Heb je zin om te komen? Het is heel gezellig 

onder elkaar, we spelen drie ‘bomen’ klaverjas op een 

middag en je mag best een ‘foutje’ maken. Ook al is het 

een tijd geleden dat je klaverjas hebt gespeeld, dat geeft 

niet. Je pakt het spel zo weer op en je ontmoet weer 

nieuwe mensen. Mocht klaverjas niets voor je zijn? 

Dat geeft niet, want we gaan starten met een gezelli-

ge spellenmiddag. Je kan spellen van thuis meenemen 

zoals Rummikub, Scrabble, dammen of schaken. Of 

misschien een ander spel dat je leuk vindt. En er zijn 

ook enkele spellen aanwezig. Kom vrijblijvend kennis 

maken en meespelen. Mocht je nog vragen hebben? 

Dan kun je bellen naar An van Ekris, telefoonnum-

mer 0294-233288. De klaverjas/spellenmiddag is een 

activiteit van Welzijn Stichtse Vecht, 

zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl.

Kom gezellig klaverjassen 
of andere spellen spelen

Samen met zo’n 20 man genoten we in de 
Buurtkamer op 4 februari van een door Ietje 
zeer boeiend  verteld verhaal met een mooie 
moraal. Het gaat over een mannetje, dat alleen 
leeft op een heel mooi plekje in de natuur. Hij 
voelt zichzelf erg rijk met alles om hem heen. 
Hij ontmoet een reiziger, die hij vertelt over 
zijn rijkdom en geluk. De reiziger trekt ver-

der en vertelt aan vele mensen wat hij heeft 
gehoord. De mensen gaan naar het mannetje, 
maar zij zien niet de smaragden, mozaïeken 
en spiegels, die het mannetje beschrijft. De 
mensen keren bedrogen huiswaarts, behalve 
een jongetje, dat de rijkdom wel ziet. Het jon-
getje is een vluchteling.  

Frans en Liesbeth Bedaux

Lezers schrijven: 

Boeiende vertelling door Ietje

Sinds een paar maanden kunnen Vreelanders een 
beroep doen op het vrijwilligersnetwerk ‘Graag 
Gedaan’. Dieuwer Elema stond in november in de 
Vreelandbode met een oproep om dit prachtige 
initiatief uit Breukelen ook in Vreeland te intro-
duceren. 

Er kwamen zoveel reacties van vrijwilligers die 

graag willen helpen dat er zelfs een stop is op nieu-

we aanmeldingen. De reden: het aantal hulpvra-

gen blijft  nog achter. 

Misschien zijn er simpelweg weinig Vreelanders 

die hulp nodig hebben. Dat zou mooi zijn! Maar 

voor het geval dat er ook nog wat koudwatervrees 

meespeelt bij het vragen van hulp, stellen we een 

paar vrijwilligers voor. Dat helpt vast om de eerste 

stap te zetten.

Dus: hulp nodig? 
Vervoer nodig, een klusje in huis of een administratieve vraag: bel of mail gerust even. Of geef het 

nummer van Graag Gedaan aan een buurman of -vrouw die hier misschien nog niet van heeft  gehoord. 

Graag Gedaan in Breukelen regelt de aanvraag: Bel met 0346 – 263 800. 

Mia Oggel 
Mia (74, gepensioneerd huis-

vrouw) heeft  met haar man Her-

man op vele plekken in Europa 

gewoond. 25 jaar geleden zijn ze 

in Vreeland komen wonen. “We 

wonen net even buiten de kern 

en we zijn allebei gepensioneerd. 

Dan is het fi jn om niet altijd in 

eigen huis dingen te doen. We 

hebben nu 2 keer iemand gehol-

pen. Een man die zelf niet meer 

kan autorijden heb ik geholpen 

met boodschappen. En mijn 

man heeft  een vrouw naar het 

verzorgingshuis gebracht waar 

haar man is opgenomen. Het 

geeft  voldoening om op die ma-

nier ons steentje bij te dragen.”

Gerbrandt Meijers 
Oer-Vreelander Gerbrandt (66, 

voormalig adviseur bij een bank) 

heeft  al allerlei klusjes gedaan, 

zowel in Vreeland als in Loenen. 

En niet alleen voor ouderen: “Ik 

help een man van een jaar of 40-

45 om een huis te vinden. Ook 

was er een vrouw die uit haar 

collectieve zorgverzekering was 

gezet. Ze was helemaal in tranen. 

Ik heb het voor haar kunnen op-

lossen. 

Ik merk dat het niet alleen gaat 

om het helpen: mensen willen 

ook graag even met iemand pra-

ten. Het is fi jn om hulp te geven, 

en te weten dat je iemand blij 

maakt.”

Hans Bots 
Hans (74, deed international sa-

les voor een drukkerij) woont nu 

11 jaar in Vreeland. Hij zet zich 

op allerlei manieren in voor het 

dorp en meldde zich dan ook 

meteen aan voor Graag Gedaan. 

“Tot voor kort bracht ik een ou-

dere dame elke vrijdag naar de 

fysio. Ze is nu opgenomen in een 

verpleeghuis. 

Ik zie het helpen niet als een of-

fer. Het is tweerichtingsverkeer: 

ik vond het leuk om haar te hel-

pen en ik heb het dan ook met 

veel liefde gedaan. Ik merk dat 

haar welzijn me echt aan het hart 

gaat, en ik heb nog steeds contact 

met een van haar dochters.”

Na het grote succes van de twee eerdere Podium-

Vreemdlandconcerten zijn we toe aan het laatste 

concert in deze serie. Op 15 maart speelt het trio 

Quasyoun van 16.00-17.00 uur in de Grote Kerk in 

Vreeland. Peter Prommel vroeg de zussen Jawa (ud) 

en Shaza Mania (qanun), en Modar Salama (percus-

sie) met hem te musiceren. 

Quasyoun is de naam is de naam van de berg vlakbij 

Damascus, waar de zussen opgroeiden. Sinds zij met 

hun familie in 2015 naar Nederland kwamen vonden 

hun adembenemende klanken en rijke muziekcultuur 

al snel een weg naar de Nederlandse podia. 

Deze middag neemt Quasyoun ons mee in de wereld 

van vleugjes jasmijn met gepassioneerde Syrische, 

Arabische en Turkse klassieke en moderne muziek. 

Onze Vreelandse Souad Ammar leest gedichten voor 

van o.a. de Libanese dichter Kahlil Gibran en Joseph 

Harb en de Syrier Nizar Oabbani in haar moedertaal 

Arabisch. We zorgen dat een vertaling aanwezig is. 

Kaartverkoop aan de deur, entree € 15,-, kinderen gra-

tis. Na afloop nog meer nootjes en een borrel.

Laatste Podium Vreemdland
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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

Je linkerhand is het spiegelbeeld van je rechter-
hand. Wat je ook doet, hoe je ze ook draait, je zult 
je twee handen nooit precies kunnen laten samen-
vallen. In de chemie wordt deze eigenschap chira-
liteit genoemd. Er zijn veel moleculen die precies 
dezelfde eigenschap hebben; deze zogenaamde 
chirale moleculen zijn elkaars spiegelbeeld maar 
meer ook niet.

Sterker nog, vaak zijn de chemische eigenschappen 

van de ‘linker’ variant anders dan die van de ‘rech-

ter’ variant; de ene vorm van ‘limoneen’ ruikt naar 

citroen, de ander naar sinaasappel, en het chirale 

‘thalomide’ werd afgelopen eeuw gebruikt tegen 

misselijkheid bij zwangerschap, waarbij over het 

hoofd werd gezien dat slechts een van de chirale 

componenten die werking vertoonde; de ander was 

schadelijk voor de foetus.

Wat heeft dit met de Hemel boven Vreeland te ma-

ken? In de cellen van ons lichaam komen aminozu-

ren en suikers voor, allemaal bouwstenen van ons 

DNA. Het blijkt dat voor alle levende organismen 

op Aarde – voor zover we weten – aminozuren 

alleen voorkomen in de linksdraaiende variant en 

suikers in de rechtsdraaiende variant. Of om het 

in vakjargon te zeggen: het leven vertoont een zeer 

sterke enantiomere overmaat. Suikers en aminozu-

ren worden ook in de ruimte gevormd. Glycine, het 

kleinste aminozuur, is een paar jaar geleden gevon-

den op een komeet met de obscure naam 67p chur-

yumov-gerasimenko. Aminozuren zijn ook gevon-

den in meteorieten die op Aarde zijn neergeregend 

en vertonen daarbij geen of weinig verschil tussen 

links en rechtsdraaiende moleculen.

Dus nog een keer, wat heeft dit met de Hemel bo-

ven Vreeland te maken? Nou, stel dus dat enantio-

mere overmaat een eigenschap van het leven is, dan 

kunnen we dat gebruiken om op zoek te gaan naar 

leven elders in het heelal. Want de links- en rechts-

draaiende variant van een molecuul gedragen zich 

anders wanneer ze met licht worden beschenen. Je 

zou dergelijke stoffen dus kunnen gebruiken als 

biomarker om te kijken of er elders leven is. Dit 

idee wordt momenteel verder uitgewerkt. Vanuit 

de ruimte (ISS en in toekomst mogelijk zelfs van-

af de Maan) wordt nu naar Vreeland en omgeving 

gekeken om te onderzoeken of onze planeet oplicht 

als een soort chirale vuurtoren. Dat zou moeten, 

want als we een ding zeker weten, dan is het dat er 

op Aarde leven is. Het is vervolgens wachten op de 

E-ELT (European Extreme Large Telescope), die 

ergens rond 2025 operationeel moet gaan worden, 

om op zoek te gaan naar andere chirale vuurtorens. 

Wie weet, staat ons heelal wel vol met bakens van 

het leven.                     H.L.

Hemel boven Vreeland

Op maandag 9 maart en maandag 6 april is er 
weer een gezellige bingo voor 50-plussers in het 
Dorpshuis in Vreeland. Deze bingo-middagen 
hebben voor een groot deel het thema ‘Pasen’ en 
‘Koningsdag’, met toepasselijke prijzen. 

Vanaf 13.30 uur bent u welkom en om 14.00 uur 

gaat de bingo van start. Er worden acht rondes ge-

speeld en na de bingo is er nog een loterij. Deelna-

me is € 6,- voor twee boekjes en twee consumpties 

(koffie of thee) met iets lekkers.

Voor de loterij zijn de kosten € 0,50 per lot. De 

laatste ronde spelen we voor een mooie hoofd-

prijs. Zit u naast iemand die BINGO roept voor 

een volle kaart? Dan krijgt u een leuk ‘buurman/

buurvrouw prijsje’. En komt u voor het eerst? Dan 

ontvangt u ter kennismaking een gratis lootje 

voor in de loterij. Meer informatie op 

www.welzijnstichtsevecht.nl.

50plus-Bingo

Koningsdag belooft weer een groots feest te wor-
den! Dit jaar zijn de activiteiten in de ochtend 
rond de kerk georganiseerd. Het ontbijt, een 
bijzonder concert en de vrijmarkt zullen daar 
plaatsvinden. 

Op de Floraweg worden de kinderspelen en 

de springkussens in de middag opgebouwd. ’s 

Avonds is er natuurlijk weer een spetterend feest 

waar de voetjes van de vloer gaan. Munten kunnen 

dit jaar zowel contant als met pin betaald worden. 

Het thema van dit jaar is ‘Baard van de Koning’, 

iets dat jullie terug zullen zien bij het waterspekta-

kel. Hoe, blijft nog even een verrassing… 

Doe mee in de flexpoule
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de flex-

poule. Om dit feest te organiseren zijn veel handen 

nodig. Als je mee wilt helpen in de flexpoule of je 

aan wilt sluiten bij het Oranjecomité dan kun je 

mailen naar info@koningsdagvreeland.nl. Verdere 

informatie over Koningsdag en de organisatie vind 

je op http://www.koningsdagvreeland.nl.

KinderOranjeComité
Helemaal nieuw dit jaar is de inbreng van de jeugd. 

Vijf kinderen gaan een KinderOranjeComité vor-

men. Zij gaan de lawaaiparade organiseren die in 

de ochtend plaatsvindt. Dat wordt vast een heel 

spektakel. Hou 27 april dus vrij in de agenda!

Voorbereidingen Koningsdag in volle gang
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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

Ook al woont Tjebbe Hansma (72) met zijn vrouw 
Yvonne in Loenen aan de Vecht, toch heeft hij 
een kamer vol met Vreelandse herinneringen. 
Van schilderijen, 200 ansichtkaarten en puzzels 
tot pitrietkunst van Pieter van Gelder, die ooit op 
Schoonoord woonde en daar een atelier had. Als 
oer-Vreelander sluit Tjebbe ons dorp in zijn hart. 

Tjebbe groeide op in Vreeland, net als zijn moeder 

en oma. Hij was, naar eigen zeggen, een beetje de 

Pietje Bell van het dorp. Hij vertelt: “Toen Vreeland 

onderdeel ging uitmaken van de gemeente Loenen, 

was niemand daar blij mee. Samen met Age Hel-

lingwerf heb ik toen met rode Ferrariverf de naam 

‘gemeente Loenen’ op de Vreelandse plaatsnaam-

borden weggeschilderd. Mijn broer noemde mij 

sinds die tijd Pibordo, als variant op Picasso.”

Na 12 ambachten en 13 ongelukken kwam Tjebbe 

in 1974 bij de politie terecht, in Amsterdam. Daar 

ontmoette hij ook zijn vrouw Yvonne. Zij was ver-

pleegster in het OLVG. Tjebbe: “Dat kwam goed 

uit, zo kon ik ook in Amsterdam wonen. Samen 

was dat prima, zolang we met zijn tweetjes wa-

ren. We hadden besloten om bij gezinsuitbreiding 

weer richting Vreeland te trekken. Dat werd dus 

het nieuwbouwproject Wallestein in Loenen aan 

de Vecht, waar we ingeloot werden.” Tjebbe loopt 

naar het raam en zegt: “Kijk, ik heb zelfs uitzicht 

op Vreeland. Mooi toch? Mijn broer Jacob woont 

er nog steeds.”

Dan gaan we naar boven waar een grote verzame-

ling kunst én curiosa ligt. Alle voorwerpen hebben 

met Vreeland te maken. Tjebbe laat een mooi schil-

derij zien, zijn topstuk, van Marinus Zwart. Tjeb-

be: “Ik had nooit van deze schilder gehoord en het 

schilderij was best prijzig. In eerste instantie vond 

ik het te duur. Wat later ging ik naar een exposi-

tie in Domburg. Op het affiche werd Marius Zwart 

in één adem genoemd met Jan en Charlie Toorop 

én Mondriaan. Tja, toen was ik verkocht. Al moest 

ik het brood uit mijn mond sparen, ik móest het 

Vreelandse schilderij van Zwart hebben.”

Zijn verzamelwoede, die na zijn pensionering is ge-

start, kan Tjebbe niet uitleggen. Hij bezoekt kunst-

veilingen, markten en Marktplaats. En koopt alles 

wat met Vreeland te maken heeft. Op Koningsdag 

en ons Dorpsfeest is hij een vaste bezoeker. Tot slot 

laat hij nog een ansichtkaart uit 1897 zien van de 

Vreelandse familie Pik. “Ik heb nooit geweten wat 

de familie Pik deed. De tekst op de ansichtkaart 

maakt duidelijk dat ze in de zaadhandel zaten. De 

kaart heb ik gevonden op internet. Mijn droom is 

om van mijn verzameling, die hier nu opgestapeld 

ligt in een kamer, ooit een klein Vreelands museum 

te maken!” En dan krijgt Tjebbe een telefoontje met 

goed nieuws. Het Vechtstreekmuseum in Maarssen 

viert het 25-jarig bestaan met een tentoonstelling 

van parels uit de Vechtstreek. Tjebbe mag drie van 

zijn Vreelandse parels tentoonstellen. En natuurlijk 

zit daar ook zijn lievelingsschilderij van Zwart bij. 

De tentoonstelling opent op 22 februari.             C.L.

Met Hart & Ziel
Tjebbe Hansma uit Loenen sluit Vreeland in zijn hart

Op maandagavond 10 februari kwamen Evelien 
van der Vliet en Sabine Fischer naar het Dorpshuis 
om iets te vertellen over het landelijke initiatief 
“Samen Dementievriendelijk”.

Op dit moment wordt het aantal mensen met 
dementie in Nederland geschat op 280.000. 
Door de vergrijzing worden het er in de toe-
komst alleen maar meer. Hoe kunnen we daar 
als samenleving mee omgaan?
Veel vragen kwamen aan de orde: Welke vor-

men van dementie kennen we? Hoe herken je 
de signalen? Hoe kun je daar op een begripvolle 
manier op reageren? Hoe zorgen we ervoor dat 
iemand met de ziekte dementie zo lang moge-
lijk kan mee blijven doen in de samenleving? 

Het was een waardevolle avond waarin er naast 
het tonen van korte filmfragmenten veel ruimte 
was voor vragen en het delen van eigen ervarin-
gen. Voor meer informatie: 
samendementievriendelijk.nl.

Waardevolle avond over Samen Dementievriendelijk
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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

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 vrijdag 28 februari 2020 draait in het film-
huis de film ‘La Prière’. De jonge acteur Anthony 
Bajon speelt de hoofdrol in dit realistische drama 
van regisseur Cédric Kahn.

Thomas belandt in een klooster om af te kicken. 

Het gebouw ligt op een geïsoleerd bergplateau, 

omringd door een adembenemend berglandschap. 

Geen medicijnen, geen drank en sigaretten en geen 

contact met de buitenwereld. Er is geen andere af-

leiding dan therapie met de groep en hard werken 

in de buitenlucht. Aanvankelijk verzet Thomas zich 

tegen het spartaanse regime en hij zoekt afleiding 

bij de mooie Sybille die verderop in het dorp woont. 

Mede door haar hulp 

komt hij tot inkeer. 

Thomas ondekt het 

geloof én de liefde en 

dat brengt hem tot een 

moeilijke keus.

De film 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 film start om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 

wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 

drankje.  www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

Met stille trom is onze interim-burge-
meester Yvonne van Mastrigt vertrokken. 
Op zeer goede wijze heeft zij haar taak op 
zich genomen na de ziekte en het overlij-
den van Marc Witteman. Diverse malen 
was zij ook in Vreeland, onder andere bij 
het bezoeken van gouden en diamanten 
bruidsparen. Nu Ap Reinders geïnstal-
leerd is als onze nieuwe burgemeester zit 
haar taak erop. De Maarssense dichter 
Koos van Belzen schreef een gedicht voor 
haar, wat wij hierbij graag publiceren met 
dankzegging aan haar inzet. 

Op 11 september 2018 kwam Yvonne 
van Mastrigt het Vreelandse diamanten 
bruidspaar Bruintjes-van Wijk feliciteren.

Yvonne van Mastrigt, vertrokken als
waarnemend burgemeester

Gedicht voor Yvonne van Mastrigt

Zij wist in augustus 2018 waar zij aan begon:
Waarneembaar inzetbaar en waarnemend zijn
Voor ons aller dierbaar Marc en Goudestein
Mevrouw van Mastrigt, maar bovenal ‘Yvon’

Al snel een ingeburgerd moeder,
Een burger-‘queen’ en voor de wet een hoeder;
Waar steeds meer volk en kiezers zweven,
Is zij stavast boven alle partij verheven.

Hoe vaak haalde zij niet de krant,
Met bruidjes omringd door diamant en zelfs briljant,
Zie hier Yvonne, die niet in Goudestein belegt:
Geportretteerd, een pareltje voor Stichtse Vecht.

Gesneden uit het goede politieke hout,
Gesternte en wellicht gesteente,
Raakte zij steeds meer met Stichtse Vecht vertrouwd
En past innemend en beminnelijk 
bij iedere gemeente.

Ik schilder: Yvonne van Groningen, 
van Maarssen en natuurlijk Van Mastrigt,
Zij zou in Stad en Ommelanden 
burgemeester kunnen zijn:
Van Vreeland, Breukelen, 
met plaats van handelen
Ons aller Goudestein…….                Koos van Belzen

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Voor leden van de Vreelandse ondernemersver-

eniging biedt Greif jaarlijks de BHV herhaalcursus 

aan onder de bezielende leiding van Marcel van 

Kooten. Voor elke werkgever is het wettelijk ver-

plicht om voldoende BHV-ers op de werkvloer te 

hebben om voorbereid te zijn op een calamiteit 

zoals brand, ongevallen en ontruiming van het 

gebouw. Door de bijdrage van Greif is de cursus, 

die 30 maart plaatsvindt, kosteloos. De deelnemers 

krijgen een officiële notering bij het NIBHV.

Weer BHV-herhaalcursus

Zondag 2 februari jl. opende het nieuwe Vree-

landse eetcafé Mevr. Daalder haar deuren met een 

feestelijke en drukbezochte openingsborrel. Het 

leek wel of het hele dorp was uitgelopen om een 

kijkje te nemen. Chef-kok Jeffrey serveerde al wat 

kleine hapjes als voorproefje op zijn kaart en die 

werden enthousiast ontvangen. Ook het opgefris-

te interieur kon de goedkeuring van de bezoekers 

wegdragen. Een paar dagen later, op 5 februari, 

ging het eetcafé officieel open. De redactie van de 

Vreelandbode ging natuurlijk meteen voorproe-

ven en kreeg een proeverij geserveerd van een 

aantal voor-, hoofd- en nagerechten. Allemaal 

aanraders. Mevr. Daalder is geopend op woens-

dag, donderdag, vrijdag en zondag van 11.00 – 

00.00 uur en op zaterdag van 11.00 – 01.00 uur.

Opening Eetcafé Mevr. Daalder

Mevr. Gaby Daalder en chef-kok Jeffrey Koopmans
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De lente is al losgebarsten, maar sneeuw hebben 
we deze winter niet gezien, zeker niet de hoe-
veelheid zoals op deze foto. De foto komt uit een 
boek dat Burgemeester Schiethart kreeg van de 
inwoners van Vreeland bij zijn afscheid als burge-
meester in 1946. Hij was de langstzittende burge-
meester van ons dorp, van 1911 tot 1946. Aan het 
eind van de oorlog is hij door de Duitsers afgezet 
en vervangen door een NSB-burgemeester, maar 
na de bevrijding kwam Schiethart terug. Hij werd 
toen met een grootse optocht compleet met koets 
en fanfare binnengehaald. 

Mooi tijdsbeeld
Het fotoboek dat hij in 1946 ontving bevat zo’n 40 

foto’s van Vreeland in dat jaar. Het geeft dus een 

mooi beeld hoe ons dorp er ruim 75 jaar geleden 

uitzag. Het archief van Schiethart - inclusief dit 

fotoboek - is vorig jaar geheel ontsloten door een 

achterneef van hem en is nu te raadplegen in het 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 

Boerderij ‘t Horkenest
Deze foto laat boerderij ’t Horkenest zien op het 

hoekje van de Raadhuislaan en de Lindengracht, 

tegenover de muziektent. De boerderij was één 

van de zeven boerderijen in het oude dorp (en 

één van de 41 boerderijen die Vreeland in totaal 

telde). Wanneer de boerderij gebouwd is, is niet 

bekend. Het bord voor de deur geeft het al aan: in 

het rechter gedeelte woonde toen aannemer K.C. 

Boekschoten, die veel huizen in Vreeland heeft 

gebouwd of gerenoveerd. 

Smalle Lindengracht
Precies om de hoek van de boerderij rechtsaf ligt 

het noordelijk deel van de Lindengracht. Dit deel 

van de Lindengracht was toen veel smaller. Op de 

foto lijkt het zelfs of hij bijna niet bestaat, zo smal 

lijkt de straat hier vanuit dit perspectief.  Pas begin 

jaren ’90 kreeg dit gedeelte van de Lindengracht 

zijn huidige breedte, toen de bedrijfsgebouwen op 

de hoek gesloopt werden en de huidige zes hui-

zen er gebouwd werden. De vrachtwagens die van 

en naar de Van Leerfabriek reden moesten deze 

smalle bocht nemen. Gelukkig voor de mevrouw 

op de langlaufski’s komt er niet net een vrachtwa-

gen om de hoek gereden! De boerderij is in de loop 

der tijd niet veranderd aan de buitenkant. Alleen 

het houten hek is vervangen door een beukhaag.

Boerderij ‘t Horkenest

Vroeger en NuVroeger en Nu

door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:
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Bij ons op de peuterspeelzaal kan jouw peuter 

genieten van een ochtend vol plezier! Knutselen, 

liedjes zingen, spelen in de uitdagende speelhoe-

ken, kleien of glijden. 

Kortom, een heerlijke ochtend met van alles om 

te doen. De kinderen maken alvast vriendjes en 

vriendinnetjes en dat maakt de overstap naar de 

basisschool nog makkelijker. 

Neem een kijkje op de website voor meer infor-

matie of kom gezellig een keer langs!   

www.vechtkroost.nl.

Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

Woensdag 12 februari schonk Boer 
Beukeboom een prachtige grote rode 
beukenboom aan zijn nieuwe buren 
van Vecht en Veld. Boer Beukeboom: 
“Ik doe mijn naam graag eer aan en 
schenk deze boom aan alle inwoners 
van de nieuwe wijk!”

Krijn-Jan Driessen van Vecht en 
Veld vertelde trots dat deze boom 
de eerste is van de vele bomen die de 
komende weken geplant gaan wor-
den. De boom van boer Beukeboom 
staat op een prominente plek bij de 
ingang, zodat iedere inwoner en be-
zoeker ervan kan genieten. 

Al was het nieuwe jaar ruim drie weken bezig, 

toch wenste iedereen elkaar nog een gelukkig 

nieuw jaar op de gezellige receptie van de Dorps-

raad. Voorzitter Ewald van den Hout had alle 

Dorpsraad-bestuursleden hun wensen voor het 

dorp voor het komende jaar gevraagd, wat een 

mooie compilatie van betrokkenheid opleverde. 

Op 11 februari hield de Dorpsraad zijn open be-

stuursvergadering. Alle Dorpsraadleden zijn van 

harte welkom bij al deze activiteiten waar zij met 

vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Gezellige nieuwjaarsreceptie Dorpsraad 

Op donderdag 13 februari kwam de ambassadrice 

van het Wereld Natuurfonds (WWF) met panda 

naar C.S.V. Ridderhof om het door de meiden van 

groep 6 ingezamelde geld in ontvangst te nemen. 

Een cheque van maar liefst € 537,70 werd over-

handigd waarmee de bedreigde dieren door de 

bosbranden in Australië geholpen kunnen wor-

den. Onder andere door het verzamelen van lege 

statiegeldflessen is dit mooie bedrag opgehaald. 

Geweldig goed gedaan meiden!

Meiden groep 6 halen € 537,70 op voor WWF

Boer Beukeboom schenkt beukenboom

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

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

06 52332488, roos@vanmonsjou.nl
www.roosvanmonsjou.nl

Healthy 
Lifestyle 

Highlights 
Pakket

0606 5523233232484888, roooos@s@vanmonsjou.n

Minder cm’s, betere 
sport prestaties, 
meer energie & focus 
of gewoon 
lekkerder in je vel?  

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

Komt jouw peuter gezellig bij ons spelen?     


