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Van de redactie
De redactie zocht deze maand haar journalistieke gren-

zen op. In deze Vreelandbode leest u daarom niet over het 

grenzeloze Corona virus. Ons maandblad leent zich im-

mers niet voor actualiteiten die in de landelijke pers ieder 

uur worden bijgewerkt. Evenmin leest u over de hennep-

kwekerij die onlangs in Vreeland is ontdekt. Politie en jus-

titie buigen zich nu over deze kwestie waarbij dorpsgeno-

ten met jonge kinderen zijn betrokken. Wij doen daarover 

geen mededelingen zolang het formele onderzoek loopt. 

Het woord ‘behoorlijk’ is overigens in ons vorige voor-

woord op onverklaarbare wijze in de laatste zin geslopen 

maar deze maand valt er toch écht behoorlijk veel ander 

nieuws te melden. Zo heeft de Dorpsraad, mede door de 

motie van de Vreelandse politica Mieke Hoek, nieuws 

over onder andere het voorgenomen vaarbeleid dat velen 

zal bekoren. Ook zijn er weer mooie interviews met dorps-

genoten zoals Ed en Adeline, Riet Molewijk, Frans Cleton 

en Jeff en Lisa. Verder een bomvolle agenda met kunst en 

cultuurtips, voor zover deze kunnen doorgaan. We moe-

ten noodgedwongen pas op de plaats maken zodat we ho-

pelijk binnenkort weer gezond vooruit kunnen. Gelukkig 

staat Aloys klaar om met behulp van ‘super’ vrijwilligers 

iedereen te blijven voorzien van de eerste levensbehoeften. 

Wij hopen dat iedereen nog ‘behoorlijk’ kan genieten en 

dat het lezen van deze bode daar een beetje bij kan helpen!
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De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een 

motie van Mieke Hoek van Het Vechts Verbond 

geschaard om overal in de Vecht boten van 12 

meter lang neer te mogen leggen. Nu staat in het 

ontwerp bestemmingsplan dat er in de dorpsker-

nen wel boten tot 12 meter mogen liggen maar 

daarbuiten vaartuigen van maximaal 7 

meter. Daar is heel veel kritiek op geko-

men van bewoners. Na overleg tussen 

de dorpsraden en de gemeenteraad wil 

de raad nu dat de regels worden opge-

rekt en gelijkgetrokken, zodat aan alle 

eigen steigers in de Vecht boten tot 12 

meter worden toegestaan. In de motie roepen de 

gemeenteraadsleden wethouder Maarten van Dijk 

op met de Provincie in overleg te gaan. Want de 

Provincie bepaalt de regels voor boten buiten de 

dorpskernen dus zal daarvoor toestemming moe-

ten geven aan de gemeente. Wethouder van Dijk 

heeft met steun van de gehele raad nu een sterke 

zaak bij de Provincie.

Mocht dit overleg niks opleveren 

dan wil Mieke Hoek, ook lid van de 

Provinciale Staten namens 50Plus, 

eenzelfde motie indienen tijdens de 

Statenvergadering. Uit de eerste ge-

sprekken die Hoek met zowel de wet-

houder als de gedeputeerde heeft ge-

voerd blijkt begrip en ze verwacht dat er wel con-

structief over ruimere regels te praten valt. 

Lees verder op pagina 3  

Gemeente wil ruimere regels boten in de Vecht

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Forse subsidie voor restauratie 
orgel Grote Kerk
De eerste stap naar de broodnodige restaura-
tie van het prachtige orgel in de Grote – of Sint 
Nicolaaskerk is een feit! Het Fonds Erfgoedparels 
van de Provincie Utrecht heeft bijna € 150.000,- 
vrijgemaakt om deze restauratie te ondersteu-
nen. Het orgel, van de bekende orgelbouwer 
Knipscheer, dateert uit 1852. Het hing oorspron-
kelijk tegen de (nu niet meer bestaande) muur tus-
sen het schip en het koor. Bij de grote restauratie 
van de kerk in 1960 is het orgel gedemonteerd en 
opgeslagen en vervolgens weer opgebouwd aan de 
andere kant van de kerk, tegen de westgevel. 

De nu geplande restauratie zal, als het totale res-

tauratie budget opgehaald is, vanaf eind 2020 wor-

den uitgevoerd. De restauratie houdt in: het fun-

deren, waterpas maken, uitbreiden en consolide-

ren van de orgelgalerij, het geheel schilderen van 

de orgelkast, het kopiëren/reconstrueren van de 

oorspronkelijke windvoorziening (thans aanwezig 

in St. Nicolaaskerk te Muiden), het herstellen van 

de oorspronkelijk mechanische aanleg, pijpwerk, 

toonhoogte en dispositie. 

Grote motor achter de subsidieaanvraag was, naast 

het kerkbestuur, orgeladviseur Jaap Jan Steensma, 

die uitgebreid archiefonderzoek heeft gedaan naar 

het bewogen verleden van het orgel. 

rBoslaan 11 door Karel Kammeijer

Wilt of kunt u de deur niet uit 
om boodschappen te doen? 

Bestel alles bij de Dagwinkel en de vrijwilligers 
van Graag Gedaan Vreeland komen uw 

boodschappen gratis bij u thuis bezorgen! 

Bestel via de webwinkel 
vreeland.lekkermakkelijk.nl of mail:

dagwinkelhageman@live.nl of bel Aloys: 231514.
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Colofon

Agenda
21 mrt. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

21 mrt. Verkoop potgrond, 10.00-12.00 uur, Boslaan 11

26 mrt. GFT afval (bruine bak)

29 mrt.  Drama per musica, 15.00 uur, 

 Buitenplaats Doornburgh

31 mrt.  PMD afval (oranje bak)

3 apr. Loes Luca, 20.15 uur, De Dillewijn Ankeveen

4 apr. Verkoop potgrond, 10.00-12.00 uur, Boslaan 11

6 apr. Paasbingo, 14.00 uur, Dorpshuis

7 apr. Buurtkamerpraatje over BSR, 10.00-12.00 uur  

 Dorpshuis

9 apr. GFT afval (bruine bak)

11 apr. Mattheus Passion Stichtse Vecht, 14.30 uur,  

 Joh. de Doperkerk Breukelen

14 apr. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

17 apr. Film Green Book, 20.15 uur, De Dillewijn   

 Ankeveen

18 apr. Papier en karton (blauwe bak)

18 apr.  Concert Poldermodellen, 20.00 uur, 

 Th eater 4en1 Breukelen 

19 apr. Knars, jeugdvoorstelling 4+, 11.00 uur, 

 De Dillewijn Ankeveen

21 apr. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

22 apr. Informatiebijeenkomst N201, 16.15 uur 

 en 19.15 uur, Apollo Hotel Vinkeveen

23 apr.  GFT afval (bruine bak)

26 apr. 75 jaar Bevrijding-bewaarkrant bij de Var

26 apr. Koningsnacht Mw. Daalder

27 apr. Koningsdag

2 mei Muzikaal toneel ‘De dochter van Meijer’, 

 20.00 uur, Grote Kerk

4 mei Dodenherdenking, 19.00 uur: Grote Kerk, 

 20.00 uur: Oorlogsmonument

5 mei Bevrijdingsdiner, 17.30 uur, Grote Kerk

Check op de betreff ende website of een activiteit doorgaat.

5 apr. 10.00 uur Ricardo Kok

9 apr. 19.00 uur Witte donderdag, ds P van Veen

10 apr. 19.30 uur Goede Vrijdag, liturgie-groep

12 apr. 10.00 uur  Pasen, drs J Lotterman

19 apr. 10.00 uur  nog niet bekend

 26 apr. 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

Vervolg van pagina 1

In totaal hebben ongeveer 175 inwoners een ziens-

wijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. 

Dit betreft onder andere de punten dat er alleen 

‘open’ boten in de Vecht mogen liggen, dat er veel 

meer ruimte komt voor grote commerciële vaar-

tuigen en dat bewoners in de buurt van de brug 

hun boot moeten weghalen ten behoeve van de 

toeristische vaart. Het feit dat toerisme kennelijk 

zwaarder weegt dan de belangen van bewoners 

steekt veel mensen. Daar gaan de raadsleden en 

het gemeentebestuur nu ook naar kijken. De ge-

meente zal waarschijnlijk al aan de hand van die 

zienswijzen een aantal aanpassingen in 

het ontwerpbestemmingsplan doen. 

Bijeenkomst N201
Op 22 april organiseert de provincie 

Utrecht een informatiebijeenkomst 

over de verdere uitwerking van de plan-

nen voor de N201. Dit keer niet in het Dorpshuis 

maar in Het Apollo Hotel bij Vinkeveen (bij de 

oprit naar de A2). Aanmelden hoeft niet, ieder-

een kan binnenlopen tussen 16.00 en 18.00 uur 

en tussen 19.00 en 21.00 uur. Om 16.15 en 19.15 

uur worden er presentaties gegeven. Daarna zijn 

de plannen in te zien en kunnen er vragen worden 

gesteld. De Dorpsraad zal begin april worden bij-

gepraat door de projectleiding. 

Nieuwe buren?! 
Geef het in overleg met de buren door 

aan de Dorpsraad en ze ontvangen een 

mooi cadeau!

Een warm welkom is altijd fijn. Dat 

vinden wij als Dorpsraad ook. Daarom 

hebben wij het idee om iedere nieuwe 

Vreelandbewoner persoonlijk een welkomstpre-

sentje te geven in de vorm van een mooi Dorpsplan. 

Ze voelen zich welkom en ze weten direct in wat 

voor een bijzonder dorp ze terecht komen. Dit 

moet natuurlijk wel binnen de privacyregels, dus 

overleg met uw buren of zij het leuk vinden om een 

welkomstcadeau te krijgen. Wilt u dit doorgeven 

aan de Dorpsraad? info@dorpsraadvreeland.nl. 

Wij gaan op bezoek en regelen de rest!

Nieuwe regels Vecht: 80 procent boten weg?

In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid 
heeft het 4 en 5 Meicomité van Vreeland een zeer 
bijzonder programma samengesteld. 

2 mei
De Voorstelling De dochter van Meijer, door Pau-

line Broekema en The Amsterdam Consort vindt 

plaats op zaterdagavond 2 mei om 20.00 uur in 

de Grote Kerk in Vreeland. De voorstelling is ge-

baseerd op het boek Het uiterste der zee geschre-

ven door Pauline Broekema. Pauline werkte 34 

jaar als redacteur-verslaggever bij de NOS en het 

NOS Journaal. Onderzoeken en willen weten wat 

mensen drijft en vertellen wat ze heeft ontdekt, is 

haar leven. Als geen ander kan zij het onnoembare 

‘schilderen’. Tijdens de voorstelling vertelt Pauli-

ne het verhaal over het meisje Sara. De vier musici  

van The Amsterdam Consort omlijsten de vertel-

ling met werken en arrangementen van diverse 

componisten. The Amsterdam Consort bestaat 

uit: fluit Jeannet Landré, fagot Marieke Stordiau, 

viool Albert Adams en piano Mariken Zandvliet. 

Waar gaat deze uitvoering over?
Meijer, de vader van de kleine Sara (1941) 

wordt met de eerste trein van Westerbork naar 

het Oosten vervoerd. Sara en haar moeder Mies 

duiken onder. De dochter van Meijer gaat over 

bezetting en bevrijding. Over angst, heimwee, 

rouw en ongelooflijke veerkracht. Over schof-

ten en meelopers. En stille helden, de mannen 

en vrouwen die hun leven riskeerden om er voor 

anderen te kunnen zijn, die leefden in verbon-

denheid. Deze prachtige voorstelling is geschikt 

voor iedereen vanaf 10 jaar. 

Kaarten à € 15,- kunt u bestellen via info@ster-

renvanvreeland.nl of via de Dagwinkel van Aloys 

Hageman, Voorstraat 15. Na betaling kunt u de 

kaarten afhalen bij de Dagwinkel. 

Kinderen van 10 tot 18 jaar hebben gratis toegang. 

Deze gratis toegang én de lage toegangsprijs zijn 

mede mogelijk gemaakt door ruimhartige spon-

soring door de Lionsclub Over Holland en de ge-

meente Stichtse Vecht. 

4 mei
Op 4 mei vindt de jaarlijkse Herdenkingsbijeen-

komst plaats in de Grote Kerk in Vreeland. Aan-

vang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.45 uur. 

Het programma bestaat uit muziek, verhalen en 

gedichten door en voor jong en oud. Na de bij-

eenkomst lopen we gezamenlijk in een Stille Tocht 

naar het oorlogsmonument aan het Boerenlaantje 

alwaar we om 20.00 twee minuten stil zijn. 

5 mei
Een kleine groep dorpsbewoners is al enige tijd 

druk bezig met de voorbereidingen voor een groot 

Vrijheidsdiner op 5 mei aanstaande. Deze bijzon-

dere Vrijheidsmaaltijd zal plaats vinden in onze 

prachtige Grote Kerk. Inloop vanaf 17.30 uur, 

aanvang 18.00 uur.

Op Bevrijdingsdag wordt de kerk omgetoverd in 

een heus restaurant. Circa 25 Vreelandse vrijwil-

ligers o.l.v. Rogier Sluyter serveren ons die avond 

een heerlijk viergangendiner. Behalve voor lekker 

eten zorgen we, tussen de gangen door, voor live 

muziek en korte voordrachten. Samen eten en 

praten, samen de vrijheid vieren met dorpsgeno-

ten. Wat is er mooier dan dat? Alle Vreelanders en 

kinderen vanaf 10 jaar zijn hartelijk welkom. Komt 

u ook? Er zijn maximaal 100 plaatsen aan tafel dus 

wees er snel bij. Dankzij ruimhartige sponsoring 

door onder meer de Lionsclub Over Holland en de 

gemeente Stichtse Vecht kunnen we dit diner voor 

een bescheiden bedrag aanbieden. 

Kosten Vrijheidsdiner inclusief drankjes: € 20,- 

per persoon. Kaarten reserveren en af te halen 

na betaling bij Kees Hellingwerf, Singel 42, tel 

0653400736, keeshellingwerf@kabelfoon.nl. 

Geld graag overmaken op de rekening van Sterren 

van Vreeland: NL07 TRIO 0391 1779 23.

Vreeland viert 75 jaar Vrijheid op 2, 4 en 5 mei

Veel toeristen die een boot huren houden zich niet aan 

de vaarregels of kunnen niet goed varen, zoals deze 

situatie pijnlijk laat zien.

Bericht 
van de 

Dorpsraad
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Wonen in het lommerrijke ‘Ooftoord’, er vier kin-
deren grootbrengen, inmiddels acht kleinkinderen 
in de buurt en regelmatig met je man de wereld 
rondreizen, wat wil je nog meer? Riet Molewijk (77) 
hoor je dan ook niet klagen. Echter, enkel in dienst 
staan van huis, man Lou en hun fijne gezin heeft ze 
zeker niet gedaan. De van oorsprong Brabantse Riet 
is in de 52 jaren dat ze in Vreeland woont niet be-
paald ‘achter de geraniums gaan zitten’. Wellicht is 
dat haar geheim waardoor ze letterlijk en figuurlijk 
rimpelloos door het leven lijkt te gaan? 

Kleiduiven en Zandhazen
De koffie en Bossche bollen staan al klaar in de 
linkerkamer van ‘Ooftoord’. Riet vertelt daar over 
haar jeugd in Brabant en hoe ze uiteindelijk in 
Vreeland is neergestreken: “Ik groeide als jongste 
van het gezin Bax op in het Brabantse vestingstadje 
Heusden waar mijn ouders een kruidenierszaak 
hadden.” In november 1944, Riet was pas twee 
jaar, werd de toren van het stadhuis, vlakbij hun 
woning, door de Duitsers opgeblazen. Hierbij 
zijn 134 inwoners van Heusden omgekomen. “Ik 
was te jong om het me echt te herinneren maar 
mijn oudere broers hebben dit wel bewust mee-
gemaakt. Halve klassen, omgekomen vrienden 
van mijn ouders, het was een groot drama waar 
ik me pas veel later bewust van ben geworden.” 
Zelf heeft ze er geen trauma aan overgehouden 
en prijst ze haar familie en omgeving dat ze des-
ondanks terug kan kijken op een fijne jeugd. Riet 
ging naar de middelbare school in Waalwijk waar 
vrijwel alle kinderen van de omgeving naartoe 
gingen. “Daar kwamen zowel de Kleiduiven als 
de Zandhazen naartoe.” Riet was een Kleiduif, 
zoals de inwoners uit de omgeving van de Bergse 
Maas werden genoemd. De Zandhazen kwamen 
uit de Drunense en Loonse Duinen. “Ik was me 
er nog niet echt van bewust dat Lou, destijds uit 
Raamsdonkveer, in diezelfde tijd daar op de HBS 
zat. Pas bij een reünie leerden we elkaar kennen 
en sprong de vonk over. Inmiddels zat ik op de 
Kweekschool in Utrecht en Lou op Nijenrode in 
Breukelen.” Verliefd, verloofd en als 24-jarige is 
Riet met Lou getrouwd. 

Van Brabant tot Vreeland
Lou werd directeur van de VIV (Verwerkings 
Industrie Vreeland), waarvan de fabriek en han-
delskantoor in Vreeland waren gevestigd. Het 
jonge Brabantse paar trok in het huis ‘Ooftoord’ 
aan de Raadhuislaan. Ze kregen er vier kinderen: 
Joost (1968), Astrid (1971) en de tweeling Niels 
en Merel (1976). Als Riet meeging op de reizen 
die Lou voor zijn werk maakte, pasten de groot-
ouders op de kleinkinderen. Bij thuiskomst had 
ze dan weer genoeg energie om zich, naast de 
zorg voor het grote gezin, vrijwillig in te zetten 
voor diverse Vreelandse aangelegenheden. Zo 
was Riet mede-oprichtster van ‘Peuterspeelzaal 
Vechtkroost’ die destijds op de eerste etage van 
de Gemeenteschool aan de Raadhuislaan was ge-
vestigd. In de privétuin van de familie Molewijk 

konden de kleintjes naar hartenlust spelen. Later 
is de peuterspeelzaal verhuisd naar het terrein 
van de voormalige openbare school, waar nu 
CSV Ridderhof is gevestigd. “Ik ben er trots op 
dat ook mijn kleinkinderen nog op Vechtkroost 
hebben gezeten.” De idyllische boomgaard van 
‘Ooftoord’ werd overigens jarenlang op 2e paas-
dag opengesteld voor het traditionele paaseieren 
zoeken voor de kinderen van Vreeland. Riet was 
ook lid van het bestuur van het Groene Kruis, ou-
derling van de Kerkenraad en nauw betrokken bij 
de verhuizing van de Christelijke school aan de 
Ruiterstraat naar de voormalige locatie van CSV. 
Het lijkt dan ook niet toevallig dat twee van haar 
kinderen met hun gezinnen naar Vreeland zijn te-
ruggekomen, dat dochter Astrid en schoondoch-
ter Kiki redactielid zijn van deze Vreelandbode, 
zonen Joost en Niels zich jarenlang voor de 
Dorpsraad hebben ingezet en schoonzoon Sven 
voor het Oranje Comité. ‘Madre de familia’ Riet 
voelt zich weliswaar nog altijd een Brabantse 
maar heeft haar gezin blijkbaar haar warme hart 
voor Vreeland kunnen meegeven. 

Rimpelloos
Riet is ook ondernemer geweest. Ze heeft een paar 
jaar, samen met haar tante, in Zaltbommel kle-
dingboetiek ‘Lente ‘88’ gehad. Inmiddels is ze, net 
als haar man ‘gepensioneerd’ maar ze zingt in een 
koor, boetseert en maakt beeldhouwwerken die 
de diverse vertrekken van Ooftoord opluisteren. 
Ook is ze lid van de ‘Red Hat Society’, golft, reist 
ze nog altijd en geniet ze van de kleinkinderen die 
allemaal in de omgeving wonen. “Houd waarde-
ring voor iedereen” is het motto dat Riet aan haar 
nazaten wil doorgeven. Maar hoe komt het nou 
dat Riet er nog altijd zo jeugdig uitziet voor haar 
leeftijd? “Het blijkt dat er in mijn familie gewoon 
weinig rimpels in de genen zitten.” Wellicht kun 
je daaraan toevoegen dat een rimpelloos bestaan 
vooral komt door actief te blijven? En dát is nu 
juist wat Riet doet! 

Lees in de rubriek ‘Vroeger en Nu’ verderop in deze 
Vreelandbode meer over de geschiedenis van ‘Ooftoord’.

door Pauline van der Hoeden

Riet Molewijk
‘Rimpels zitten nou eenmaal niet in mijn genen’

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.

Er is nog plaats op onze cursus:
*  Italiaanse toetjes en gebak
  Dinsdag 31 maart (19.30 - 21.30 uur) Studio Idee in 
 Loenen. Een extra avond vanwege grote belangstelling! 
 Mis ‘m niet.
*  Rondleiding Stopera Amsterdam
  Woensdag 13 mei (10.30 - 11.45 uur). Een kijkje achter de  
 schermen. Zie de site voor meer informatie.

Zie voor meer informatie onze site: 
www.cursusprojectloenen.nl
Daar vindt u nog veel meer aanbod voor de komende 
maanden. Graag tot ziens op een van onze activiteiten.

Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

VUURZEE & DE OESTERPROEVERIJ

Zondag 17 mei 2020 van 16.00-18.00 uur 

kun je genieten in onze 

binnentuin van het bijzondere 

champagnebier VUURZEE 

én Wilco’s Oesterproeverij. 

Prijs per persoon € 50,- all inn

Boek nu je plekje via info@nederlanden.nl 

o.v.v. Vuurzee

Met een culinaire groet,

De Nederlanden  

Wilco & Caroline Berends

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Vreelander Helge Slikker is een bekend gezicht 
in het dorp. Hij is singer-songwriter, film/thea-
tercomponist en deed al meerdere muziekthea-
tertournees in binnen-en buitenland. Eén wens is 
echter nog niet in vervulling gegaan: op tournee 
met zijn familie: de familie Slikker. Die tournee 
is nu aanstaande en op 20 mei treedt De Familie-
band – van de familie Slikker op in theater De Dil-
lewijn in Ankeveen!

De avond in De Dillewijn wordt een muzikale trip 

down memory lane die voor velen van ons her-

kenbaar zal zijn, maar ook een portret van een 

gezin en een viering van de familieband. Liedjes 

van vroeger en door de jaren heen, covers en eigen 

werk, intiem of explosief, alles komt voorbij. Hel-

ge: “Het mag ontroerend zijn en een mooie avond, 

maar ik wil vooral dat alles steengoed klinkt. De 

eerste paar repetities waren een feest. Mijn broer 

Ilco drumt, vader Frank speelt gitaar en moeder 

Ans zingt, maar nog nooit hadden we als fami-

lie zo samen gerepeteerd.” Als kersen op de taart 

doen ook neef/bassist Leander van Geffen en ach-

ternicht/elektrisch gitarist Marre Slikker mee. En 

wellicht speelt Helges dochter Marie Slikker een 

streek viool mee. 

 

Mis deze eenmalige tournee niet!
Locatie: Theater De Dillewijn, Ankeveen

Aanvang: 20.15 uur, kaarten: € 15,-

Iets minder dan een jaar geleden stonden 

ze in de Vreelandbode: Helge, Carien, 

Joost en Tim, de vier organisatoren van 

huiskamerfestival Nieuwe Buren: ze had-

den plannen om theater- en muziektalent 

naar Vreeland te halen en met hen een 

aantal bijzondere plekken in het dorp voor 

één avond om te toveren tot intieme huis-

kamertheaters. Er was meteen groot en-

thousiasme in het dorp: er werden locaties 

en acts geboekt. Genereuze sponsors wil-

den het festival financieel ondersteunen. 

Niet lang na de aankondiging was er een 

prachtige website in de lucht, werden er posters 

en flyers gedrukt en waren de kaartjes binnen an-

derhalve dag uitverkocht. Op de dag zelf scheen 

de zon. Lieve vrijwilligers hielpen mee met aller-

hande klussen. Het publiek nam heerlijke happen 

en drankjes mee naar de tot festivallocatie omge-

toverde oude hooiberg van de familie Kolk. En ie-

dereen die een kaartje had weten te bemachtigen 

luisterde naar de prachtige, verrassende en ontroe-

rende optredens in de Molen, bij Greif en in de tot 

woonhuis verbouwde oude bakkerij. De eerste edi-

tie van festival Nieuwe Buren was een groot succes. 

Daarom kondigen de vier organisatoren met veel 

plezier de tweede editie van Festival Nieuwe Buren 

aan, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 13 

juni. Houd voor informatie over kaartverkoop, 

acts en locaties de Vreelandbode en website www.

festivalnieuweburen.nl in de gaten!

Aankondiging tweede Festival Nieuwe Buren 

Op zondagmiddag 17 mei a.s. geeft OrVeO (Or-
kest Vecht en Omstreken) een High Tea concert 
met als thema ‘75 jaar vrijheid’. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee en diverse lekkernijen 
kunt u genieten van een afwisselend programma, 
zoals Soldaat van Oranje, In the Mood en Vera 
Lynn. Aan het concert werken mee het orkest, de 
slagwerkgroep en gastzangeressen Caroline Hen-
nipman en Nieneke van den Brink. 

Het concert vindt plaats in Cultureel Centrum ‘t 

Web, Spinnerie 15 te Loenen aan de Vecht. Aan-

vang van het concert is 14.30 uur, de zaal gaat om 

14.00 uur open. De toegangsprijs is € 15,- inclusief 

de High Tea, koffie/thee met diverse zoete en har-

tige lekkernijen. Bestel op tijd uw kaarten, want 

vol is vol. Toegangskaarten zijn t/m zaterdag 28 

maart verkrijgbaar via: Cultureel Centrum ‘t Web 

(Spinnerie 15 Loenen, 0294-238092), Prinselijk 

Proeven Loenen (Bredestraat 2), Dagwinkel Aloys 

Hageman Vreeland (Voorstraat 15), Joke Meijers 

(06-47554191, jokemeijers52@gmail.com) en Lida 

Boelhouwer (0294-233617, lidaboel@kabelfoon.

nl). Is het vervoer voor u een probleem? Neem dan 

telefonisch contact op met Joke Meijers of Lida 

Boelhouwer via bovengenoemde contactgegevens. 

High Tea Concert door OrVeO op zondag 17 mei

De Familieband 
van de 
familie Slikker 
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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 

Zelfs als oud-Vreelander en Bodette hoor ik nog 
regelmatig namen van Vreelanders die me bekend 
voorkomen, maar waar ik niet direct een gezicht bij 
heb. Zo ook bij Frans Cleton. Een bekende naam en 
toen ik hem opzocht ook een bekend gezicht, maar 
we hadden elkaar nog nooit gesproken. Daar kwam 
verandering in toen ik hoorde dat hij binnenkort 
gaat verhuizen binnen Vreeland. Een goede aanlei-
ding om eens langs te gaan om kennis te maken en 
meer te horen over zijn verhuisplannen.

Alweer 19 jaar geleden kwamen Frans en zijn toen-

malige vrouw Cornelie in Vreeland wonen, op 

Raadhuislaan 5. Daar werden ook hun drie doch-

ters geboren, Sophie, Marina en Suzette (19, 18 

en 17). “Dat was nog in de tijd dat we in Vreeland 

een bakker en een slager hadden”, mijmert Frans. 

“Daar kwam je op zaterdagochtend het halve dorp 

tegen, want we deden allemaal hetzelfde rondje 

langs de bakker en de slager waar de kinderen stee-

vast een plakje worst kregen.” Frans is ook jaren-

lang actief geweest in het Oranjecomité. Hij kijkt 

daar met veel plezier op terug: “Bij het rondgaan 

met de programmaboekjes sprak je natuurlijk heel 

veel mensen. En we organiseerden ook echt mooie 

activiteiten. Erg leuk om te doen.”

De contacten binnen het dorp zijn wel wat minder 

geworden, zeker toen zijn meiden naar de mid-

delbare school gingen. Maar daar stonden weer 

tal van sportieve activiteiten in Loenen tegenover. 

Zo is Frans zelf een actieve tennisser en hockeyer 

en heeft hij tot vorig jaar de hockeyteams van zijn 

meiden gecoacht.

Frans is geboren in Rotterdam en woonde lange 

tijd in Wassenaar waarna hij in Groningen Econo-

mie studeerde. Na zijn diensttijd vertrok hij naar 

Amsterdam, werkte hij in Den Haag en inmiddels 

is hij consultant bij KPMG. Toen hun apparte-

ment in Amsterdam op instorten stond besloot 

het paar te verhuizen. In eerste instantie kwamen 

ze in Loenen terecht, maar al gauw vertrokken ze 

naar Vreeland. Gestart op de Raadhuislaan, ver-

volgens naar de  Vossenlaan en uiteindelijk naar 

de Fetha, waar Frans na de scheiding is blijven wo-

nen. Inmiddels zijn de oudste dochters uitgevlogen 

en doet de jongste dit jaar eindexamen, dus vond 

Frans het tijd om het ruime familiehuis in te ruilen 

voor wat compacters.

“Ik wilde graag een mooie plek hier in de buurt en 

ik heb niet eens lang gezocht want al gauw vond 

ik deze fantastische woonark op de Nigtevecht-

seweg”, vertelt Frans trots. Op 1 april krijgt hij de 

sleutel, dus zijn vrije zaterdagen zijn nu gevuld met 

het ontmantelen van Ikea-bureaus en ritjes naar de 

vuilstort. Op zijn nieuwe stek hoeft alleen maar ge-

schilderd te worden, dus 15 april verhuist Frans al 

die kant op. En hij ziet nu al uit naar lange zomerse 

avonden BBQ-en aan de Vecht.

A.F.

Ik vertrek niet...
Frans Cleton

Ook zo’n zin in Koningsdag? Het belooft weer 
een vrolijke en feestelijke dag te worden met tra-
ditionele en nieuwe activiteiten. De dag begint al 
goed met de door het nieuwe KinderOranjeComi-
té georganiseerde Lawaaiparade. Daarna zien we 
elkaar bij het Dorpsontbijt en het concert daarna 
in de kerk. En zien we je ook bij de vrijmarkt, de 
springkussens en de kinderspelen? Vergeet niet dit 
jaar de puzzeltocht te lopen. Zo ontdek je allemaal 
verrassende plekjes van Vreeland. Leuk voor jong 
en oud, je hoeft echt niet heel veel van de geschie-
denis te weten. 

Het thema dit jaar is iets dat uitgebreid in de ko-
ninklijke pers is gekomen: de baard van de Ko-
ning. Hoe dat uitgewerkt is zie je vanzelf in het 

waterspektakel! En 
aan het einde van 
de dag gaan we met 
zijn allen gezellig 
borrelen en dan-
sen. We hopen op 
een zonnetje, maar 
er is dit jaar zó’n 
grote tent gehuurd 
dat er ook bij regen 
genoeg plek is voor 
alles en iedereen.
Tot 27 april!

p.s. Alle helpende handen zijn welkom! Meld je aan 
bij de flexpoule via info@koningsdagvreeland.nl. 

Koningsdag komt er aan!
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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

Terugblik
Op dinsdagochtend 25 februari werd de Buurt-

kamer verrast door een bezoek van onze nieuwe 

burgemeester, Ap Reinders. Hij sprak met diverse 

bezoekers. We waarderen het enorm dat hij be-

langstelling toonde voor  ons  vrijwilligersinitiatief 

vanuit de Sterren van Vreeland.

 Op dinsdagochtend 3 maart kwam Jan Beukeboom, 

de broer van onze ‘boer Johan’, in de Buurtkamer 

vertellen over de drie Elfstedentochten die hij heeft 

gereden: in 1985, 1986 en 1997. Gestoken in zijn 

schaatsoutfit en aan de hand van een zelf getekende 

kaart van de route, vertelde hij op amusante wij-

ze over zijn belevenissen onderweg. De schaatstrui 

-gebreid door zijn moeder en zussen- was tijdens 

de tochten een veelbesproken onderwerp. Een leu-

ke ochtend waar de herinneringen aan de koude 

winters van weleer naar boven kwamen.

Vooruitblik
Op dinsdag 7 april zal onze dorpsgenote Heleen 

Kouwenhoven in de Buurtkamer van 11.00 en 

11.30 uur informatie geven over wat Body Stress 

Release precies inhoudt en bij welke klachten BSR 

kan worden ingezet. In een interview in de Vree- 

Per 1 juni krijgt de Protestantse gemeente in Vree-

land een nieuwe dominee: Rineke van Ginkel. Ri-

neke studeerde theologie en was sinds 2017 door 

Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Afrika. Van-

uit het Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theo-

logie in Stellenbosch werkte zij mee aan toerusting 

van gemeenten en voorgangers in de Kaap regio. 

“Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. 

Wie verder kijkt dan de prachtige diverse natuur 

en cultuur ziet een veelheid aan politieke en sociale 

problemen. Het Beyers Naudé Centrum werkt aan 

eenheid en verzoening. De missie is betrokken te 

zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de 

apartheid. Samen met de kerken geeft het vorm aan 

de nieuwe democratie.”

Ook droeg ze bij aan het versterken en verbinden 

van kerken en partners in Zuid-Afrika, en deelde 

zij opgedane ervaringen met gemeenten van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Hier vertelde zij 

over de actualiteit in Zuid-Afrika en de doorwer-

king daarvan in kerk en theologie.

In een latere Vreelandbode zal een uitgebreider in-

terview met de nieuwe dominee te lezen zijn. Voor 

nu wensen wij haar alvast een heel hartelijk wel-

kom in Vreeland! 

Nieuwe dominee voor Vreeland

Nieuws uit de Buurtkamer

landbode van februari heeft zij dit al kort uitgelegd 

en tijdens de Buurtkamer zal zij tevens een demon-

stratie geven. 

Body stress release is geschikt voor iedereen, van 

jong tot oud, die zich energieker wil voelen en zo-

wel fysiek als mentaal optimaler wil functioneren.

Elders in deze Vreelandbode leest u over onze acti-

viteiten in kader van 75 jaar Vrijheid in samenwer-

king met het 4/5 mei comité.

Er staat weer een Sterrenwandeling in lentesfeer 
op ons programma.

Op zondagmiddag 17 mei lopen we in een verras-

sende slinger naar het boerenbedrijf van de familie 

van de Pauw aan de Kleizuwe. Hier krijgen we een 

rondleiding over dit boeiende en bloeiende bedrijf, 

waar geiten de boventoon vieren.

Praktische informatie:
We starten om 13.00 uur voor het Dorpshuis. Er is 

plaats voor 15 à 20 wandelaars. De wandeling is niet 

zo lang maar wel over zeer landelijk terrein. Dus 

stevige schoenen of laarzen aan. Helaas kunnen er 

geen honden en hele jonge kinderen mee.

Opgeven kan bij Corine Winnik: corinewinnik@

hotmail.com. Een briefj e door de brievenbus op de 

Vliet 22 mag ook. We hopen op een gezellige wan-

deling onder een stralende voorjaarszon.

Katie, Geesje en Corine

Voorjaars Sterrenwandeling

Op maandag 6 april is er weer een gezellige bingo 

voor 50-plussers in het Dorpshuis in Vreeland. 

Het thema deze dag is Pasen. Inloop is om 13.30 

uur en om 14.00 uur gaat de bingo van start. 

Deelname is  € 6,- voor twee boekjes (acht ron-

des) en twee consumpties (koffie of thee) met iets 

lekkers. Na afloop is er nog een loterij met leuke 

prijsjes. Komt u voor het eerst? Dan ontvangt u 

ter kennismaking een gratis lootje voor in de lote-

rij t.w.v. 50 cent. 

Meer info op www.welzijnstichtsevecht.nl.

Gezellige Paasbingo
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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

Gemaakt door Lot, groep 8  en Milou groep 7

Thema Voorjaarsvakantie
Deze kidsredactie stond in het teken van de Voor-

jaarsvakantie. Niet zo gek ook want we zagen elkaar 

meteen al de 1e maandag na de vakantie. En alle 

redactie-lidjes zaten vol met verhalen. Kijk maar! 

Deze keer waren we met een hele grote groep, wel 

21! Niene, Rob, Krijn, Julie, Sofie, Rufus, Fien, Rosalie, 

Liz, Robin, Emmi, Seb, Loulou, Pepijn, Jet, Marie, Lot, 

Milou en wel 3 Anna’s.

Sofie, groep 4

Mijn vakantie begon op vrijdagmiddag. 
Toen gingen  ik en mama Lieve ophalen van de 

peuterspeelzaal. En gingen we lunchen bij me-

vrouw daalder. Die avond gingen mijn vader mijn 

moeder en ik gingen the Voice of holland kijken. 

Zaterdagochtend had ik mijn laatste zaalhockey-

wedstrijd. Die avond ging ik met mijn familie eten. 

Toen gingen Lot en ik logeren. Zondag gingen we 

in de loop van de tijd naar spelekids en ik mogt Liz 

meenemen. Woensdag vertrokken wij naar Texel. 

Onze hond mocht mee. Op Texel hebben mijn opa 

en oma een huisje. Op donderdagochtend speelde 

Robin ik en papa een stukje monopoly we moesten 

stoppen omdat we naar gingen wij naar het zwem-

bad gingen. Daar was een golfslagbad, bubbelbad, 

glijbaan en een buitenzwembad. Vrijdag ochtend 

maakten wij ons potje monopoly af. En begonnen 

wij een nieuw potje die wat sneller voorbij ging. 

Toen gingen wij wandelen door de Slufter. Die 

avond gingen we weer The Voice of holland kij-

ken. Zaterdag hebben wij avond gegeten bij paal 

9. Toen we die avond terug kwamen gingen wij 

inpakken. Zondagochtend gingen papa en mama 

het huisje schoonmaken. We gingen daarna ontbij-

ten bij paal 9. Ik at een uitsmijter (ei). Toen reden we 

terug. Dit was mijn vakantie.                  Fien, groep 6

De vakantie van Anna en Fien 
Skiën in St Johann in tirol.
Op vrijdag ging ik om 09:00 op vakantie we hadden 

ipads in de auto we hebben 14 uur in de auto ge-

zeten. Toen we er eindelijk waren konden we het 

maar niet vinden. Het was toen 21:30. Toen kwa-

men we er achter dat we nog 1 uur (4 kilometer) 

moesten lopen. Dat gingen we dus niet doen.  Toen 

belde we naar de plek waar we de volgende dag 

heen moesten rijden. Gelukkig was een kamer vrij 

geboekt. Toen reden we daar heen reden was het 

inmiddels 22:30 toen gingen we meteen slapen. Er 

was een bed te weinig dus ik sliep op de bank. De 

volgende dag gingen we skiën dat was heel leuk. 

In de ochtend was er een heel groot buffet. Daarna 

gingen we van 10 tot 12 skiën bij skiles. Dan gingen 

we lunchen op de top van de blauwe piste. Daar 

aten we kaiserschmarrn dat zijn pannenkoekjes met 

poedersuiker en appelmoes.  Ik at daar ook soms 

curryworst. Dan gingen we weer lessen van 01:30 

tot 03:30.In de avond gingen we eerst een voorge-

recht eten daarna het hoofdgerecht en daarna het  

dessert. Er waren elke dag andere toetjes en het wa-

ren elke keer 63.We waren er ook met vrienden Ella, 

Livia, Hanna, Neil en Harriet. We zaten in het hotel 

alpenhotel kaiserfels. Ik heb daar ook een nieuwe 

vriendin gemaakt Emma.                    Anna B, groep 6

Sofie haar vakantie
Hoi ik heb net vakantie gehad. En weet je wat ik 

heb gedaan? Ik ben naar de dierentuin geweest, ik 

heb nog gezwommen, en ik ben ook nog naar de 

bioscoop geweest. Ik ben met papa en Julia naar T, 

kikkerfort en met papa, mama en Julia naar de die-

rentuin en met mama naar de bioscoop geweest. 

Maar ik ben niet naar een ander land geweest.

Skiën met de helm op

Emmi, groep 4

Sleeën van de berg

Anna L, groep 3

Egypte

Anna K, groep 4

Vakantie
in de vakantie had ik bezoek!!! het waren mijn 

nichten. het bezoek was heel leuk. en het zijn hele 

aardige nichten. en het was ook leuk om met ze te 

spelen. en ze  komen uit engeland. en het was het 

leukst om mens erger je niet met ze te spelen.  want 

ik zei dat ik de de beste van heel de aarde in mens 

erger je niet was. maar ik verloor de hele tijd. en dat 

was het leukste aan mens erger je niet spelen.

Rufus, groep 4

Kort Nieuws

De maaltijd ‘Aan Tafel’ die de Raad van Kerken Loe-

nen/Vreeland organiseert gaat vanwege het coronavi-

rus niet door.

Aan Tafel gaat niet door

De filmavond van vrijdag 27 maart gaat niet door. 

De film ‘Fisherman’s Friends die we zouden draaien 

wordt voorlopig doorgeschoven naar vrijdag 24 april.

Filmhuis Loenen
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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 kidsredactie van april, mei en juni wor-

den gevuld met onder andere het atelieronderwijs 

voor kinderen die nog niet eerder meededen aan 

de Kidsredactie. Op maandag 6 juli komt de Kids-

redactie weer samen en werken we van 14:30 tot 

15:30 aan een thema of een onderwerp. Noteer je 

dat vast in je agenda? 

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Seb zijn skivakantie
in osterrijk was het heel leuk en het was ook heel 

kout en we heben  ook ge skiet

Robin en Seb, groep 4

Parijs
Deze dame (Violet) was lekker in Parijs aan het wan-

delen en opeens ging het regenboog regenen. Wat 

een bijzondere dag!  Groet Jet en Marie

Jet & Marie, groep 7

Oosterijk
Hoi ik ben net op vakantie geweest. En we zijn naar 

oostenrijk geweest. En we zijn wegen skiën. En Ella 

en ik zijn 30 keer gevallen. En onze meester heten 

Robin. En het stormde heel hard het sneeuwde 

heel hard het leek wel een sneeuwstorm het was 

ook een sneeuwstorm. En het deed heel veel pijn 

aan je gezicht en we moesten toch door skiën. En 

we mochten met een ski skiën. Dat was heel moei-

lijk en ik ben een paar keer gevallen. We moesten 

ook bochtjes maken met een ski dat we was moei-

lijk daar ben ik ook een paar keer gevallen. En ik 

mag volgend jaar naar de zwarten piesten af skiën 

en Neil is ook van zwart geweest en papa weet ik 

niet maar mama en harriet durven niet van zwart. 

Ik ben één keer gevallen op de zwarten piesten. 

dit was mijn vakantieverhaal.

Julie, groep 4

Logeren
ik heb gelogeerd met emma.

emma ging bij mij. 

ik heb 4 spelletjes gedaan.

1 keer monopoly de grote mensen versie

3 keer rummikub en dat was het

Pepijn, groep 4

Brawlstars

Skitekening

De zee in Portugal

Mama’s verjaardag

Krijn & Rob, groep 6

Loulou, groep 4

Niene, groep 2

Liz & Rosalie, groep 5
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Vaarroute niet mogelijk zonder natuurschade
Alle routeopties voor een nieuwe vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 
kanaal via de A.Lambertszkade en de Wijde Blik 
zijn niet mogelijk zonder schade toe te brengen 
aan beschermde natuur. 

Dit meldt de Commissie voor de MilieuEffect 

Rapportage (MER) in haar kritische advies over 

het rapport over de milieugevolgen van deze plan-

nen. Vooral kwetsbare moerastypes en de zeld-

zame broedvogel de grote karekiet -die langs de 

A.Lambertszkade broedt- lopen schade op. Ook 

kan de verwachte toename van stikstof leiden tot 

onomkeerbare effecten voor gevoelige, zeldzame 

natuur als trilveen. Het rapport maakt nu nog niet 

duidelijk hoe ontoelaatbare schade kan worden 

voorkomen, zegt de Commissie. Daarnaast is niet 

inzichtelijk welke effecten de routeopties hebben 

op de beleving voor bewoners en voor recreanten 

op het water en vanaf het land. Het advies van de 

Commissie is dan ook eerst het rapport aan te 

passen en dan pas een besluit over de vaarverbin-

ding te nemen. 

De reacties op het oordeel van de commissie zijn 

gemengd. De recreatieondernemers zien er een 

mooie kans in om opnieuw naar de tekentafel 

te gaan, de (snel groeiende) Vereniging Behoud 

Loenderveense Plas stelt dat ‘de commissie gehakt 

maakt van de MER’ en vraagt zich ook af of de nu 

al uitgegeven 600.000 euro gemeenschapsgeld niet 

beter besteed had kunnen worden aan de natuur.

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

Lente! 
Virussen eruit 

en nieuwe frisse 
coupe erin!

.

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

De ‘newly weds’ Jeff (34) en Lisa (32) huren in af-
wachting van hun nieuwbouwhuis op het voorma-
lige EVAB-terrein sinds november een huis aan 
de Nigtevechtseweg. Samen met hun dochters Jo-
sephine (bijna 4) en Jasmijn (14 maanden) verhuis-
den ze van de drukte van het centrum van Utrecht 
naar de rust en ruimte in Vreeland.

Lisa groeit samen met twee oudere broers op in 

Peize, een dorp ten zuidwesten van Groningen. 

De middelbare school doet ze in stad Groningen 

en ze fietst iedere dag door de weilanden, zowel op 

de heen- als terugreis met wind tegen, naar school. 

Als zomervakantiebaantje werkt Lisa op een cam-

ping in België en daar valt ze als een blok voor de 

campingsklusjesman Jeff. Aangezien beide nog op 

de middelbare school zitten en thuis wonen, is het 

begin vooral een weekendliefde pendelend tussen 

Peize en Brabant. Na de middelbare school gaat 

Lisa Bedrijfskunde in Amsterdam studeren. Nog 

steeds niet dichterbij Jeff, want die studeert inmid-

dels Civiele Techniek in Groningen. 

Door het werk van Jeffs vader woont hij samen met 

zijn jongere broertje en zusje overal en nergens. 

Vanaf zijn middelbare schooltijd woont het gezin 

in Brakel en fietst Jeff 8 kilometer naar zijn school 

in Helmond. Reizen is Jeff wel gewend, dus reist hij 

voor de liefde in de weekenden van Brabant naar 

Groningen, later reist hij tijdens zijn studententijd 

van Groningen naar Amsterdam. Na Jeffs studie 

gaan ze samenwonen in Amsterdam en wonen 

ze tijdelijk onder andere in Den Haag, Praag en 

Utrecht. 

In Utrecht worden hun dochters Josephine en Jas-

mijn geboren. Omdat ze zich afvragen of de meisjes 

in een stad of in een dorp moeten opgroeien, ver-

kopen ze hun huis vast en huren ze tijdelijk in het 

centrum van Utrecht. Tijdens de zwangerschap van 

Jasmijn komen ze toevallig in aanraking met het 

nieuwbouwproject op het voormalige EVAB-ter-

rein maar het komt wat te vroeg en verdwijnt 

naar de achtergrond. Mede dankzij enthousiaste 

verhalen van Lisa’s Vreelandse collega Dennis en 

het geluk dat er opnieuw twee huizen op de markt 

komen, komt Vreeland weer in het vizier.  Binnen 

een week is alles beklonken: Lisa, Jeff en hun mei-

den gaan naar Vreeland! Omdat ze Josephine graag 

hier direct naar school willen laten gaan, zoeken ze 

een huurhuis in Vreeland. En ook dat ging snel, 

sinds november 2019 wonen ze hier! Het schopte 

een beetje hun plannen in de war want op 14 de-

cember zouden ze trouwen in Utrecht, dus alles 

was georganiseerd rondom hun huis in Utrecht. 

Het werd vanuit Vreeland met prachtige trouwfo-

to’s op de Van Leerbrug als bonus. 

Voor het jonge gezin voelt Vreeland als een warm 

bad en ze kijken erg uit naar hun nieuwe huis aan 

de Singel. Momenteel werkt Jeff als bedrijfsleider in 

de kabels en leidingen. Lisa werkt als interne pro-

jectleider bij een vastgoedinvesteerder en ze is bezig 

met een master Real Estate. 

In hun vrije tijd hebben ze dezelfde passie: skiën 

in de wintermaanden en parachutespringen in de 

zomermaanden!

W.T.

Nieuwe buren
‘Newly weds’ Jeff en Lisa
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Kort Nieuws

Net als andere jaren wil de Protestantse Gemeente 

Vreeland u weer op twee zaterdagen in de gele-

genheid stellen om potgrond en bemeste tuin-

grond te kopen. Dit is op 21 maart en 4 april van 

10.00 tot 12.00 uur bij de fam. C. Brinkman, Bos-

laan 11 in Vreeland. Deze uitstekende potgrond 

zit in zakken van 40 liter en kost € 4,00 per zak. De 

bemeste tuingrond zit in zakken van 40 liter en 

kost € 2,50 per zak.

AANBIEDING: GRATIS thuisbezorgen op deze 

zaterdagen in Vreeland bij minimaal 3 zakken pot-

grond en/of minimaal 5 zakken tuingrond. Opge-

ven bij de fam. C. Brinkman tel. 0294-231868.

U kunt zodoende vooruitlopend op de paasdagen 

uw bakken en potten al vullen. De plantenmarkt 

organiseren we op zaterdag 9 mei op het Kerkplein 

in Vreeland vanaf 8.30 uur. Daarover meer in een 

volgende Vreelandbode.

Namens de plantenmarkt commissie,

Lieke Berger

Potgrond/tuingrondactie en plantenmarkt

Pasen en the Passion
Met Pasen viert de kerk dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Over vier weken valt er een bijzondere krant bij u in de 

bus, als bijlage bij de Var: een ‘Bevrijdingskrant’ waarin 

75 jaar vrijheid in Stichtse Vecht herdacht wordt. Een 

prachtig bewaarexemplaar bomvol verhalen over de 

oorlog en bevrijding, persoonlijke herinneringen, unie-

ke foto’s en een agenda van alle 4 en 5 mei activiteiten 

in onze gemeente. Op de cover staat een ‘Vreelandse’ 

foto van de kleine Henny Willems, wiens vader was 

ingekwartierd op buitenplaats Vreedenhorst tijdens de 

mobilisatieperiode 1939-’40. U las hierover in de vorige 

Vreelandbode.

De krant is een samenwerking van de drie Historische 

Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen en het Re-

gionaal Historisch Centrum in Breukelen.

75 jaar vrijheid – 
Huis-aan-huisbewaarkrant 

Op Aswoensdag, ruim zes weken voor Pasen, be-
gint een periode van voorbereiding. Dit wordt de 
veertigdagentijd of vastentijd genoemd. Vanaf 26 
februari 2020 is er elke woensdag om 19.30 uur 
een vesper (een korte viering) in de Gereformeer-
de kerk in Loenen.

De zondag voor Pasen heet Palmpasen en is dit 

jaar op 5 april. We lezen het verhaal over de in-

tocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen maken 

palmpaasstokken met een broodhaantje, snoep en 

slingers. De viering wordt extra bijzonder door de 

bijdragen van een zangkoor. Het koor komt uit 

Harmelen en de liederen gaan over de troost en 

vreugde van Pasen. 

De week voor Pasen heet Stille week of Goede 

week. Op maandag 6 april, dinsdag 7 april en 

woensdag 8 april zijn er vespers in de Opstan-

dingskapel van de Grote kerk in Loenen. Ook deze 

vespers zijn om 19.30 uur. 

In Vreeland zijn er in deze week ook extra kerk-

diensten om het lijden en sterven van Jezus te ge-

denken: Witte Donderdag. Op 9 april gedenken 

we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlin-

gen, het Laatste Avondmaal, om 19.00 uur.

Th e Passion: omstreeks 20.15 uur is de kerk open 

voor Th e Passion. Het lijkt ons heel mooi om met 

elkaar deze moderne vertelling van de laatste uren 

van Jezus - leven, lijden én opstanding - te kijken 

en te beleven. 

Op Goede Vrijdag staan we stil bij Jezus’ terecht-

stelling en de dood aan het kruis. (19.30 uur).

Op Stille zaterdag gebeurt er niets, dan is het stil, 

Jezus ligt in het graf.

Met Pasen is het licht Jezus die met zijn opstanding 

de dood heeft  overwonnen. Een nieuwe paaskaars 

wordt aangestoken. Jezus leeft ! Op paasmorgen is 

om 10 uur de feestelijke viering. 

De Protestantse gemeente in Vreeland wil betrok-

ken en gastvrij zijn, traditie verbinden met de dag 

van morgen. De dorpskerk is er niet alleen voor de 

gelovigen, maar voor heel onze samenleving.

Op www.pkn-vreeland.nl of facebook vindt u in-

formatie over het doorgaan van deze activiteiten.

In oktober en november 2019 heeft de Vreelandbrug 

in de Provincialeweg (N201) in Vreeland een onder-

houdsbeurt gehad waarbij de brug grondig is gerei-

nigd en opnieuw geschilderd. Door de kou en vochtig-

heid heeft helaas niet al het schilderwerk de gewenste 

kwaliteit gekregen. Daarom worden binnenkort de 

slechte delen hersteld. In hoeverre dit (weer) overlast 

gaat geven voor het verkeer is nog niet bekend. 

Provinciale brug opnieuw 
geschilderd

Al bijna 75 jaar vieren we in Vreeland de verjaar-

dagen van onze koninginnen en koning. En hoe! 

Een feest waar bijna het hele dorp bij betrokken 

is, met een aantal prachtige tradities zoals:  de 

herautenreveille, het dorpsontbijt, de kindervrij-

markt en kinderspelen, het waterspektakel, het 

springkussen en de muziek. Het geeft niet alleen 

koningsdag kleur, maar ook ons hele dorp. Komt 

Vreeland ter sprake dan gaat het al gauw over 

onze saamhorigheid en de vele activiteiten die ge-

organiseerd worden, waaronder koningsdag!

Elk jaar is een grote groep vrijwilligers een half 

jaar in touw om van dit feest weer een groot suc-

ces te maken. Daar mogen we best trots op zijn. 

Maar feestjes kosten ook geld. Veel materialen 

moeten we huren, zoals een tent, tafels, bankjes, 

een aggregaat, geluidsinstallatie, muziek, het wa-

terspektakel, het springkussen. En ook voor vei-

ligheid, vergunningen, en dergelijke moet geld op 

tafel komen. Al met al zo’n € 10.000,-. 

Weg met de collectebus 
Gelukkig is er een aantal trouwe sponsoren en is 

er een bescheiden subsidie van de gemeente. Maar 

het meeste moet toch van de Vreelanders zelf ko-

men. Daarvoor gingen we altijd met de collectebus 

door het dorp. Maar nu veel mensen nauwelijks 

nog contant geld hebben, brengt dit steeds minder 

op. In elk geval niet genoeg om koningsdag zoals 

we dat nu kennen te blijven organiseren. Het moet 

dus anders.

Online doneren 
Vanaf dit jaar vragen wij alle Vreelanders die deze 

mooie traditie in ere willen houden een bijdrage 

door middel van een automatische incasso. Op  

www.koningsdagvreeland.nl kunt u zich aanmel-

den als Vriend van het Oranjecomité Vreeland en 

kunt u ons online machtigen. Het wijst zich van-

zelf, daarna doen wij de rest voor u. Als ieder huis-

houden in Vreeland € 10,- per jaar als richtbedrag 

aanhoudt, zijn wij in staat de mooie traditie van 

koningsdag nog jarenlang voort te zetten. 

Mogen wij op u rekenen? Namens het Oranjeco-

mité vast hartelijk dank voor uw medewerking en 

wij zien u graag op 27 april a.s. bij de festiviteiten.

Bent u al Vriend van het Oranjecomité? Is er even geen online les en verveel je je als (middelba-

re) scholier in deze verplicht-thuisblijf-periode? Mis-

schien is het een idee om met een stel vrienden wat 

nuttige zaken aan te pakken in het dorp. Denk aan af-

val ruimen of verkeersborden schoonmaken. Met stip 

op nummer 1 van borden met groene aanslag is het 

wandelbord aan de Lindengrachtkant van het Boeren-

laantje. Maar er zijn er veel meer, ontdek ze zelf. Met 

een emmer sop en een spons is het zo weer schoon. 

Het dorp blij en jullie lekker buiten en fit. Daar kan 

geen sportschool tegenop! 

Tip voor thuiszittende scholieren
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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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘De zonen van Bruce Lee’ - Alex Boogers

“Van mijn levensdagen had ik nooit verwacht dat 
ik nog eens een roman zou lezen over een Chinese 
vecht-filmster” zei mijn favoriete boekhandelaar 
tegen me, toen hij het over dit boek had. En nu kan 
ik het hem nazeggen. Ademloos uitgelezen. Alex 
Boogers, van wie ik eerder Alleen met de goden be-
sproken heb, heeft iets heel bijzonders geschreven. 

Uit zijn vorige boeken wist ik al dat hij een achter-

grond heeft in de vechtsport. Door een akelig on-

geluk gaat zijn rug aan gort en Alex wordt daarna 

trainer. Zijn  grote voorbeeld was en is Bruce Lee, 

over wie ik altijd het bekrompen vooroordeel had 

dat dat een B-acteur was die in goedkope films maar 

wat liep te stunten. Dit boek verhaalt over de reis 

met zijn zoon naar alle plekken in Amerika, waar 

Bruce Lee geweest is. Een echte buddy-reis, waar-

in vader en zoon samen op speurtocht zijn. Bruce 

Lee heeft een opmerkelijk – kort - leven gehad. Als 

Aziaat brengt hij zijn vechtkunst tot grote hoogte. 

Hij is elegant, want hij was ook ballroomdancer 

geweest en hij mag wat kleine rolletjes spelen in 

Hollywoodfilms. Traint acteurs die in vechtfilms 

moeten optreden, raakt bevriend met velen, zoals 

James Coburn en Steve McQueen. Hij trouwt met 

een Amerikaanse. Hij studeert filosofie. Maar zo’n 

Chinees in een hoofdrol casten, nee, daar heeft het 

spierwitte Hollywood totaal geen zin in, daar willen 

de Amerikanen niet naar 

kijken denkt men. In het 

Oosten maakt hij furore, 

ook door zijn filosofie 

achter het werk: neem 

alles over uit elke traditie 

dat bij je past, en kiep de 

rest overboord. Dat is ook 

het levensmotto gewor-

den van Alex Boogers, die 

daarover met zijn zoon 

praat en zijn eigen leven 

met dat van Bruce vergelijkt. Er blijken vele over-

eenkomsten, maar ook veel verschillen natuurlijk. 

En al reizend en zoekend komt er veel ook over het 

schrijverschap van Boogers naar boven. Het boek 

is vorm gegeven als een lange brief aan zijn zoon. 

Vaak zegt Boogers daarover dat dat behoorlijke on-

zin lijkt, omdat de zoon ook mee op reis was. Maar 

niet alle ervaringen van de twee lopen parallel. Het 

is niet alleen een ode aan Bruce Lee, maar ook een 

liefdesverklaring aan zijn zoon en zijn vrouw, en dat 

alles in een mooie, harde stijl van schrijven. Als je 

het slecht meent, zou je kunnen zeggen dat het af 

en toe kalenderwijsheden zijn, maar mij troffen de 

zinnen me recht in het gezicht. Zoals Boogers het 

zegt: “jezelf in alle eerlijkheid tonen is zwaar”. 

Lees dat boek!

Het ‘hamstervirus’ dat Nederland sinds 13 maart 

in de ban hield was ook merkbaar bij de Dagwin-

kel. Zaterdag 14 maart was het wc-papier geheel 

op, en dat terwijl de ernaast liggende Kleenex zak-

doekjes in de aanbieding waren. Ook bemerkte 

Aloys een run op brood, vitaminepillen en pijn-

stillers. De bevoorrading van de winkel blijft ge-

woon doorgaan, dus paniek is nergens voor no-

dig. Hoe fijn om een rijk gesorteerde supermarkt 

in eigen dorp te  hebben! 

Hamstergekte

Sinds jaar en dag staat dit bord van het Wandelroutenetwerk 

Utrecht aan het begin van het wandelpad aan de Kneuterdijk, 

vlak voor het fietstunneltje. Het lijkt erop dat we hier al jaren 

de weg een beetje kwijt zijn. Het informatiebord, weliswaar met 

‘moderne’ QR-code, is door de tand des tijds van een dun mossig 

laagje voorzien maar nog goed leesbaar. Tenminste als je niet te 

klein bent, want het bord is behoorlijk hoog op zijn poten ge-

plaatst. Knooppunt 24, staat erboven met een aanduiding op de 

kaart dat wij ons op dit moment ‘ergens’ in de dorpskern maar 

aan de andere kant van de Vecht bevinden. Daar zijn de wandel-

borden overigens niet meer te vinden. Ach ja, een ommetje door 

Vreeland is toch geen straf en je zult toch echt je best moeten 

doen om te verdwalen in Vreeland. Gewoon lekker laten staan en 

het over een aantal jaren uitroepen tot raadselachtig monument? 

Waar ben ik?
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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

Toen Ed en Adeline in december 2017 hun boer-
derij aan de Kleizuwe kochten, wilden ze graag 
kennismaken met de buren. Ze organiseerden 
hun eerste “buurvuur” waardoor de buurtbewo-
ners hun nieuwe buren én elkaar weer beter heb-
ben leren kennen. Adeline vertelt dat ze veel steun 
ontvingen van de buren. “Het was een warm bad 
waarin we terecht kwamen. Toen we in mei 2018 
in de hooiberg kwamen wonen, werden we ont-
haald met een spandoek met bloemen!” Sindsdien 
is het “buurvuur” vaste prik in december!

Ed en Adeline hebben de voormalige stolpboer-

derij uit 1860 in december 2017 gekocht. Er was al 

een sloopvergunning, dus ze gingen direct voort-

varend aan het werk. Ed: “Van het één kwam het 

ander. We zijn begonnen met het asbest van de 

daken af te halen. Toen bleken de binten niet 

goed meer, maar nadat we die hadden weggehaald 

stortten de muren in. Toen de gemeente kwam kij-

ken gaf dat problemen met de bouwvergunning.” 

Langdurige problemen! Uiteindelijk is in oktober 

2019 toch een bouwvergunning afgegeven en zijn 

ze gaan opbouwen. Ze gaan de boerderij zoveel 

mogelijk in oude staat van 1950 herstellen. 

“Vóór ons was de boerderij van de familie Van 

Beusekom. Zij woonden hier met acht kinderen. 

De huisarts vond in de jaren ‘60 dat de kinderen 

te weinig zon kregen en adviseerde een raam in de 

voorgevel flink te vergroten. Dat is gebeurd. Het 

raam past totaal niet in de gevel, dat gaan we weer 

terugbrengen. En zo zijn er veel meer dingen. 

Het huis was al zestig jaar slecht onderhouden, er 

moet veel worden aangepast.” Ed is gelukkig erg 

handig, hij stuurt vakmensen aan voor restau-

ratie, maar knapt ook een groot deel zelf op. De 

treurwilgen bij het huis laten ze natuurlijk staan: 

er staat een heel grote aan de straat, waarvan de 

oude mevrouw Van Beusekom zestig jaar geleden 

twee stekjes heeft opgekweekt; dat zijn de treur-

wilgen aan de westkant van het huis. 

Adeline komt uit de omgeving: “Mijn drie doch-

ters zijn opgegroeid in Kortenhoef, en we hebben 

ook gewoond in Loosdrecht en Hilversum.  Uit-

eindelijk ben ik terecht gekomen in Doorn, na-

dat ik Ed had leren kennen. Ik heb in de mode 

gewerkt, deed import en sales voor diverse kle-

dingmerken. Toen internetverkoop toenam ging 

ik nadenken over andere opties. Ed en ik wilden 

graag samenwerken en mijn commerciële erva-

ring sloot goed aan bij het bedrijf van Ed.”

De naam De Wekker is een echte Leidse naam. Ed 

vertelt: “Ik heb de familie nagezocht tot in 1680. 

We heetten toen Reveillo (naar het Franse ‘se re-

veiller’ = wekken), en kwamen uit Parijs zoals zo-

veel Hugenoten die toen naar Leiden kwamen. De 

naam verwijst naar de functie die toen bestond: 

langs de deuren gaan om iedereen wakker te ma-

ken. Uiteindelijk heeft een voorvader de naam 

vertaald naar De Wecker, en later naar De Wek-

ker.” Ed heeft zijn jeugd doorgebracht in Leiden, 

en gestudeerd in Groningen; hij was aanvankelijk 

freelance automatiseerder. Via Oegstgeest is hij in 

Doorn terechtgekomen met zijn zoon en dochter. 

Voor de politie in Driebergen heeft hij de afhan-

deling van bekeuringen ontwikkeld. Toen deze 

taak van de politie naar de gemeenten ging heeft 

hij zijn eigen bedrijf opgericht. Hij handelt nu 

parkeerboetes af voor 20 gemeenten, samen met 

Adeline. Ed: “Adeline wilde terug naar deze om-

geving, en ik wilde meer ruimte om me heen na 

de bossen rond Doorn. Deze plek is precies wat 

we zochten.” 

Bij de rondleiding door de boerderij in aanbouw 

wordt nog eens extra duidelijk dat Ed en Adeline 

hier met hart en ziel hun droomplek aan het bou-

wen zijn. Elk stukje heeft een verhaal over hoe het 

was en hoe het wordt. Eind van dit jaar hopen ze 

klaar te zijn, en als dat wat later wordt is het ook 

goed. Adeline: “Zoals Darwin al zei: ‘Het is niet 

de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de 

slimste. Het is degene die zich het best kan aan-

passen aan veranderingen.’ Wij passen ons aan, 

het komt met ‘De Kleihoeve’ wel goed!” 

M.S.

Hart & Ziel:
Eindelijk begonnen!
Ed de Wekker (64) en Adeline de Vries (58)
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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

Zondag 29 maart voert Ensemble Archipel op 

Buitenplaats Doornburgh in Maarssen twee rela-

tief onbekende passiewerken uit: Le Reniement de 

Saint Pierre van Marc Antoine Charpentier (1636-

1704) en het Oratorio per la Settimana Santa van 

Luigi Rossi (1598-1653), de oudst bekende Passie. 

Beide stukken ademen de geest van die tijd, een 

periode waarin de kunsten werden ingezet om de 

christelijke boodschap aanschouwelijker en aan-

sprekender te maken. Aanvang 15.00 uur - einde 

concert 16.15 uur, toegang € 17,50. 

De toegangsprijs is inclusief een bezoek aan de ten-

toonstelling ‘Endless Life’. Tickets zijn te bestellen 

via www.buitenplaatsdoornburgh.nl.

Dramma per Musica, 
zeventiende-eeuwse muziek voor de passietijd

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

“Sing, sing, sing” is de titel van het voorjaarscon-
cert van projectkoor De Poldermodellen. Onder 
dit motto hebben de koorleden met veel enthousi-
asme geoefend voor dit concert. “Samen zingen is 
samen plezier hebben!” 

Het concert belooft een kleurrijke ‘happening’ 

te worden met een mix van mooi klassiek naar 

lekker eigentijds, van rustige luistermuziek naar 

muziek met een aanstekelijk tempo. Op het pro-

gramma staan liedjes als: Hit the road Jack, Plaisir 

d’amour, Stand by me en een medley met als titel 

Sixties with a twist. Zoals gebruikelijk bij de con-

certen van De Poldermodellen wordt het publiek 

van harte uitgenodigd om mee te zingen in een 

samenzang. Het koor, de solisten en de muzikale 

begeleiders hopen u te verwelkomen op zaterdag 

18 april 2020 in Theater 4en1 in Breukelen, aan-

vang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Kaarten kunt u vanaf 26 maart online bestellen via 

een mail naar: concertdepoldermodellen@gmail.

com. U kunt de kaarten ook vanaf 3 april in de 

voorverkoop kopen, o.a. bij Belleza Haarmode in 

de Breedstraat of aan de deur voor aanvang van 

het concert. 

Entree: € 12,50 (inclusief koffie/thee in de pauze). 

Meer informatie op www.depoldermodellen.nl.

Op nog geen 10 minuten rijden van Vreeland ligt 
theater De Dillewijn, aan het Stichts End 57 in 
Ankeveen. Een enig theater, gevestigd in een ver-
bouwde kerk en geheel gerund door vrijwilligers 
die er steeds weer in slagen een gevarieerd aanbod 
aan toneel- en filmvoorstellingen, concerten, ca-
barets e.d. te organiseren. 

Op 3 april speelt Loes Luca de tryout van haar nieu-

we voorstelling Kop Stuk, speciaal voor haar ge-

schreven door Maria Goos. Elke maand zijn er ook 

filmvoorstellingen. Vrijdag 27 april wordt Green-

book vertoond, Oscarwinnaar in 2018 als ‘beste 

film’. Ook aan de jeugd is gedacht: op zondagoch-

tend 19 april speelt toneelgroep Knars ‘Eureka!’ 

(4+), een wonderlijk, beeldend verhaal over een 

meisje van acht dat de wereld zélf wil ontdekken. 

De kerk is bij de verbouwing tot theater uitgebreid 

met een ruime foyer, waar het ook na de voorstel-

ling gezellig napraten is. 

Kijk op www.dedillewijn.nl voor meer informatie. 

Theater de Dillewijn biedt voor elk wat wils

Voorjaarsconcert koor De Poldermodellen

Op donderdag 14 mei is schrijfster Marjolijn van 

Heemstra te gast bij Kunst aan de Dijk in het 

Oude Kerkje in Kortenhoef. Van Heemstra (1981) 

is schrijver, dichter, columnist en theatermaker. 

Haar prachtige non-fictie roman ‘En we noemen 

hem” werd zeer lovend ontvangen, won verschil-

lende prijzen en werd in zeven landen vertaald. In 

haar werk gaat de schrijfster actuele thema’s te lijf 

met poëzie en verwondering en laat ze steeds weer 

zien hoe veelkantig de werkelijkheid is. Zij schreef 

jarenlang een wekelijkse column in dagblad Trouw. 

NRC Handelsblad: ‘‘En we noemen hem’ is niet 

alleen boeiende non-fictie over de haken en ogen 

aan oorlogsheldendom, maar ook een prangend 

literair werk.’ Dit fascinerende boek is een aanra-

der voor boekenclubs, middelbare scholieren en 

iedereen die geniet van goede literatuur. Op 14 mei 

gaat Marjolijn van Heemstra in gesprek met Ivan 

Borghstijn.

Marjolijn van Heemstra bij Kunst aan de Dijk
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Op pagina 4 leest u het interview met Riet Molen-
kamp, die al sinds 1968 met haar man op Raadhuis- 
laan 2 woont, het huis met de intrigerende naam 
‘Ooftoord’. Op de kadastrale kaart van 1832 staat 
hier nog geen huis en wordt het terrein omschre-
ven als ‘boomgaard’, in bezit van bierbrouweres Jo-
hanna van Collen, weduwe van Salomon Rendorp. 
Het echtpaar had veel bezittingen in Vreeland. In 
1852 erft dochter Anna Maria de grond, waarna 
deze later overgaat in handen van haar broer Fer-
dinand. Deze bouwt vermoedelijk in 1853 (in het 
kadaster staat ‘stichting 1853’ vermeld) het huidige 
huis.  Of hij het huis de huidige naam al gaf is niet 
bekend. ‘Ooft’ betekent in ieder geval ‘fruit’, dus 
dat was een toepasselijke naam voor een huis mid-
den in een fruitboomgaard. 

Vijf eigenaren in 40 jaar
In 1919 komt het huis te koop. In de advertentie 

wordt het huis aanbevolen als: ‘Buitenhuis Ooft-

Oord te Vreeland, tegenover gemeentehuis, 8 ka-

mers, welonderhouden, zeer logeabel, fraaie tuin 

(circa 16 are), aan alle zijden vrij, rustig, aange-

naam. 1 mei 1920 vrij te aanvaarden.’ Egbert Bos 

wordt de nieuwe eigenaar. Hierna volgen nog vijf 

eigenaren, die vaak het huis verhuurden. 

In 1961 verkoopt de Breukelse kaashandelaar (en 

bezitter van vele huizen) Jacob Molenkamp het 

huis aan eierhandelaar Cornelis Adriaan Griffioen. 

Achter het huis stonden kassen, waar de heer De 

Cleyn Brem, wethouder van Vreeland en woon-

achtig aan Boslaan 21, anjers en gerbera’s kweekte. 

Deze konden nu prima dienen als legbatterij voor 

25.000 kippen.

Overlast
De zaken gingen goed en er was zodoende veel 

vrachtverkeer om alle eierproducten aan- en af te 

voeren. Het bedrijf groeide dus uit zijn jasje en be-

gin 1962 verhuisde Griffioen met zijn bedrijf naar 

de Nigtevechtseweg, naar het terrein van aannemer 

Broere tegenover de Pannenkeet. Het productie-

proces werd nu gesplitst: aan de Raadhuislaan wer-

den de eieren gecentrifugeerd en het halffabricaat 

werd aan de Nigtevechtseweg gedroogd en tot poe-

der verwerkt. Alsnog leverde dit veel verkeers- en 

stankoverlast op en om meerdere redenen deed 

Griffioen in 1968 zijn bedrijf van de hand. De firma 

E.A. Ballegooijen & Zn uit Wijk en Aalburg kocht 

het bedrijf. De nieuwe naam werd B.V. Verwer-

kingsindustrie Vreeland, later VIV Vreeland. Lou 

Molewijk werd tot directeur benoemd en betrok 

huize Ooftoord, dat zo directiewoning en meteen 

een heerlijk gezinshuis werd voor de vier kinderen 

die hier geboren werden. De VIV zou wereldwijd 

succesvol worden onder andere door de productie 

van boterolie en was een grote werkgever in Vree-

land. In 1982 werd de productie verplaatst naar 

Zelhem, maar het kantoor bleef in Vreeland. 

In 2014 verhuisde ook het kantoor naar Zelhem en 

kwam er een einde aan ruim 45 jaar VIV in Vree-

land. Gelukkig mag echtpaar Molewijk nog heerlijk 

in Ooftoord blijven wonen. 

Op de oude foto is nog het portaal met aanhang-

kastje voor het gemeentehuis te zien. Nieuw is het 

huis naast het gemeentehuis, in 1964 gebouwd als 

brandweerkazerne en in 2006 verbouwd tot wo-

ning. En het nog lege weiland is sindsdien volge-

plant met fruitbomen. 

Huis Ooftoord aan de Raadhuislaan

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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In de uiterst onrustige wereld waarin wij vandaag 
de dag leven is niets heerlijker en belangrijker dan 
af en toe het volle hoofd leeg te maken. Beproefd 
succesvol is het (stil) zijn in de natuur, door te wan-
delen, te fietsen of te werken in de tuin. Juist in 
deze lenteperiode, waarin de natuur uit haar voe-
gen barst en haar nooit ophoudende kracht toont. 
Door nu te snoeien, mesten en andere goede zorg 
te verlenen, ondersteunen we dit proces en valt het 
er hele jaar te genieten van groei en bloei. Hier wat 
Lente-Tuin-Tips!

Voorjaarsbloeiers straks snoeien

Nu bloeien voorjaarsbloeiers als de forsythia, mag-

nolia of prunus. Snoei deze vrij snel na de bloei en 

niet in de zomer of het najaar. Dan worden name-

lijk de knoppen gevormd om het volgend voorjaar 

weer te kunnen bloeien. 

Zomerbloeiers nu snoeien
Snoei nu wel zomerbloeiers, zoals lavendel, hibis-

cus of hortensia’s. Elke soort heeft zijn eigen snoei-

wijze. Zo kan een vlinderstruik heel kort worden 

teruggesnoeid. Je denkt: dat wordt nooit meer wat, 

maar wacht maar af! Forse snoei = sterke groei. 

Hortensia’s

Aan de Vecht groeien veel hortensia’s. Ook die 

worden nu gesnoeid, al voelt het soms als moord 

en doodslag, omdat zij al zo uitgelopen zijn en veel 

knoppen hebben. Huppekee, gewoon de schaar 

erin! Haal dood en beschadigd hout weg en snoei 

de oudste takken tot aan de grond terug. Er mag 

in totaal wel 1/3 van de struik afgeknipt worden. 

Zo verjongt de struik zich steeds. Snoei eenjarige 

takken niet en haal van de meerjarige de klein-

ste zijtakken eraf zodat er weinig maar wel sterke 

knoppen overblijven. Vergeet niet na het snoeien 

te mesten met kalk en mest om groei voor de bloei 

te krijgen.  

Rozen

Nu is het ook de tijd om rozen te snoeien. Het valt 

best mee en is heel belangrijk voor een mooi resul-

taat deze zomer. 

Stap 1: Knip eerst alle takken weg die dun, zwak 

of dood zijn, die elkaar kruisen (knip er één weg) 

of die te dicht op elkaar staan (knip er één weg). 

Verwijder de meeste alleroudste takken, maar laat 

er een paar staan om een mooi gevulde struik te 

vormen. 

Stap 2: Snoei tot circa 3 à 5 knoppen boven de 

grond. Deze knoppen, die altijd in een bladoksel 

gevormd zijn, zijn te herkennen aan een puntje en 

verdikkingen. Dit forse terugsnoeien is nodig om 

een snelle groei te realiseren. Omdat een roos aan 

het uiteinde bloeit moet de plant eerst hard groeien 

om vervolgens pas mooi te kunnen bloeien. Snoei 

altijd boven een oog dat naar buiten groeit. Alleen 

bij botanische rozen hoef je hier niet zo strak op te 

letten. Daarna mesten! 

Deze tips komen uit het ‘Handboek Groen voor vrij-

willigers van buitenplaatsparken’, dat Kees Beelaerts 

van Blokland en Juliette Jonker onlangs schreven in 

opdracht van Landschap Erfgoed Utrecht. Het hele 

boek is in pdf-vorm te vinden op www.landschaperf-

goedutrecht.nl.

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

38 vrijstaande woningen
Start verkoop fase 2

Zaterdag 4 april 2020
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

De lente begint
handen in het groen en hoofd leeg!

Tennisles op Slotzicht vanaf 1 April.
Beginners of mini’s vanaf 5 jaar tot gevorderden. 

Bel 0644706098 Dominique & Billy. 


