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Van de redactie
Met minder verzorgde kapsels dan normaal lukte het de 

redactie alsnog in deze bizarre tijd op gepaste afstand ‘in 

te zoomen’ op het wel en wee van Vreeland en omstreken. 

We plaatsten positieve ‘Thuisblijvers Tips’ op de Vreeland-

bode-Facebookpagina en ondanks een vrijwel lege agenda 

zijn er gelukkig ook nog altijd anderen die mooie verhalen 

te vertellen hebben. Lees daarvoor - in deze maand op de 

kop af twaalfjarige Vreelandbode - de rubrieken dorpsge-

noten, nieuwe buren, bedrijvigheid en een extra creatieve 

Kinderpost. Vreelanders blijken zeer creatief in deze coro-

natijd. Wie daarnaast nuttig bezig wil blijven leest over de 

korte cursus ‘mondkapjes maken’. Lees ook over de crea-

tieve oplossingen die de lokale horeca heeft gevonden om 

zichzelf én ons, te blijven voorzien van een van de eerste 

levensbehoeften. En over de Dagwinkel, die nu weliswaar 

floreert maar volgens Aloys om de verkeerde reden. Tja, 

iedereen mist vast de gezelligheid die juist de verbindende 

factor is in ons dorp. Op de achterpagina daarom een vanuit 

huis te maken ‘koningsdag- puzzeltocht’ door Vreeland. En 

met Harold Linnartz kijken we toch nog een potje voetbal. 

‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’, zei een wijlen sporter toch? 

Terwijl de natuur lijkt te genieten van deze crisis proberen 

wij er samen maar iets van te maken. Kijk daarom extra naar 

elkaar om en blijf vooral gezond en creatief! 
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In verband met de corona-maatregelen gaat de 

informatie bijeenkomt over de N201 op 22 april 

niet door. In plaats daarvan verschijnen alle plan-

nen en informatie vanaf 28 april online. Iedereen 

kan vervolgens twee weken lang via de mail vra-

gen stellen en reageren. Het is erg belangrijk om 

kritisch naar deze plannen te kijken en 

te reageren want mede op basis van de 

reacties van inwoners gaan de ambte-

naren een voorstel maken dat aan Pro-

vinciale Staten zal worden voorgelegd. 

Besluitvorming 
Na de zomer volgt dan de besluitvorming. Op 29 

september krijgt Provinciale Staten een schetsont-

werp voorgelegd met daarbij wat het plan moet 

kosten. Bij dat schetsontwerp kunnen wel ver-

schillende alternatieven voor een specifiek knel-

punt zitten. Bijvoorbeeld een dure en een minder 

dure variant. Daar moet de politiek dan keuzes in 

maken en op 11 november een definitief besluit 

over nemen. In de periode daarna zullen er nog 

wel dingen verder worden uitgewerkt en kunnen 

er nog details worden aangepast.

De Dorpsraad staat nog steeds in 

nauw contact met de projectleiding 

van de Provincie en we zullen nadat 

de plannen zijn verschenen verder in 

gesprek gaan over onze reactie. U kunt 

vragen en reacties over de plannen dus ook aan 

ons doorgeven: info@dorpsraadvreeland.nl.

Lees verder op pagina 3

Reageer online op nieuwe plannen N201!

Bericht 
van de 

Dorpsraad

75 jaar vrijheid-Huis-aan-huisbewaarkrant 

De Var van deze week (23 april) bevat een bijzon-
dere bijlage: een ‘Bevrijdingskrant’ waarin 75 jaar 
vrijheid in Stichtse Vecht herdacht wordt. Een 
prachtige krant vol verhalen over de oorlog en be-
vrijding, persoonlijke herinneringen en unieke fo-
to’s. Burgemeester Reinders ontving vorige week 
het eerste exemplaar (zie foto). 

Op de cover staat een ‘Vreelandse’ foto van de klei-

ne Henny Willems, wiens vader was ingekwartierd 

op buitenplaats Vreedenhorst tijdens de mobilisa-

tieperiode 1939-’40. De hele achterpagina was aan-

vankelijk gevuld met de tientallen activiteiten die 

er in de diverse kernen zouden plaatsvinden, maar 

die door de coronacrisis allemaal afgelast zijn. De 

krant is een samenwerking van de drie Historische 

Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen en 

het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. 

Het is echt een bewaarexemplaar waar u later wel-

licht weer eens in leest hoe wij in 2020 75 vrijheid 

herdachten. Deze week viel  bij de leden van de 

Historische Kring Loenen ‘de Vechtkroniek’ in de 

bus. In het kader van dit herdenkingsjaar is dit een 

themanummer geworden over 75 jaar bevrijding. 

Het blad bevat weer boeiende artikelen en unieke 

foto’s, waaronder een paar Vreelandse foto’s. Als u 

nu lid wordt ontvangt u nog dit bijzondere thema-

nummer. Voor meer info: www.hkloenen.nl.

Zelf mondkapjes maken?

Dieuwer Elema maakte een stappenplan voor 
het maken van mondkapjes. Op pagina 14  
kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat. 
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Colofon

Agenda
28 april Ophaaldag PMD container (oranje bak)

7 mei Ophaaldag GFT-afval (bruine bak)

16 mei Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

23 mei Ophaaldag GFT-afval (bruine bak)

Check op de betreff ende website of een activiteit doorgaat.

Hallo allemaal, ik ben Lot, ik ben 11 jaar en ik heb 

een eigen bakwinkeltje. Ik maak bijvoorbeeld heer-

lijke kwarktaarten, maar ook lekkere Kitkat- of 

Oreo-taarten met wolkencakevulling. Wil je wat bij 

mij bestellen?  Kijk dan op mijn instagrampagina 

lot_bakery_ voor de aanbieding van deze maand of 

stuur mij een DM via instagram.

Vechtzooitjes

Door het coronavirus is het beter dat ik voorlopig 

geen eieren in Vreeland rondbreng. U kunt ze altijd 

halen in Nigtevecht, Klompweg 2 (niet op Zondag). 

Met vriendelijke groeten, uw eierboer Kees Meijer 

(tel. 0294-253140).

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

Hoi! Mijn naam is Lieke Marseille. Ik ben 18 jaar 

en zit momenteel in een tussenjaar. Ik zou eigenlijk 

tot juni zeilles geven in Curacao, maar ivm het co-

ronavirus ben ik eerder terug komen. Als u (thuis) 

werkt en soms even iemand nodig hebt om op de 

kids te letten en te entertainen kunt u me altijd ap-

pen. Ik kan ook altijd helpen met schoolwerk, op 1,5 

meter afstand of zelfs online. Mijn nummer is: 06 

26853641. Ik hoop van u te horen! Groetjes Lieke.
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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

Bestemmingsplan de Vecht
Alle besluitvorming rond het ‘bestemmingsplan 

de Vecht’ is voorlopig stilgelegd. Om-

dat de gemeenteraad niet mag verga-

deren kunnen de informatieve com-

missie en de raadsvergadering over de 

besluitvorming niet doorgaan. 

Vergunning geluidswal langs N201
Gelukkig is er ook iets dat niet stilligt door de 

coronamaatregelen: het traject voor de innova-

tieve, lage geluidswal langs de N201 loopt voor-

lopig door. Er is inmiddels een omgevingsver-

gunning afgegeven. De termijn waarop eventuele 

bezwaren kunnen worden ingediend 

loopt nu en daarna zal er begonnen 

kunnen worden met de productie van 

de wal. De provincie schat nu in dat 

het plaatsen van de wal op z’n vroegst 

in juli kan gebeuren. Als dat niet 

wordt gehaald zal de Whiswall kort 

na de zomer worden neergezet.

Reageer online op nieuwe plannen N201!

Bericht 
van de 

Dorpsraad

De Vrijheidsmaaltijd is verschoven naar 5 mei 
2021, de voorstelling De dochter van Meijer ver-
huist naar zaterdag 1 mei 2021. En de gebruikelijke 
dodenherdenking op 4 mei zal ook niet plaatsvin-
den. Micha Cluysenaer legt uit: “Samen met RTV 
Stichtse Vecht, Nieuwsblad VAR en Stichting 4-5 
mei Stichtse Vecht werken we aan een alternatieve 
herdenking. Let dus op de media. Eind april ont-
vangt iedereen in Stichtse Vecht een prachtige 75-
Jaar Vrijheid bijlage bij de VAR. Dat komt nu extra 
goed uit.”

Micha vervolgt: “Het is heel raar dat we precies op 

het moment waarop we 75 jaar Vrijheid vieren te 

maken hebben met een virus dat ons in afzonde-

ring, huisarrest of quarantaine dwingt. Het treft 

iedereen, houdt iedereen bezig. Dat is een overeen-

komst met de oorlog. Maar deze periode is zeker 

niet van dezelfde orde als oorlog en bezetting. Het 

brengt die oorlog wél dichterbij. Je kunt je nu toch 

iets beter voorstellen wat het moet hebben betekend 

om bijvoorbeeld jaren onder te moeten duiken. 

Door corona worden oorlogsherinneringen beter 

invoelbaar. Voor het eerst sinds de oorlog hebben 

we te maken met een inperking van onze vrijheden 

en het verlies van een aantal grondrechten. Dat is 

niet niks. De bevrijding op 5 mei 1945 betekende 

ook het herstel van onze vrije en open democrati-

sche rechtsstaat. Met de ervaringen van nu, gaan we 

die 75 jaar vrijheid, wanneer het leven weer ‘nor-

maal’ is, dubbel en dwars in 2021 vieren.” 

Vreeland in oorlogstijd
Micha is historicus en heeft haar eigen onderzoeks-

bureau. Ze houdt zich vooral bezig met de Tweede 

Wereldoorlog. Het 4 mei Comité Vreeland bestaat – 

naast Micha - al weer enige tijd uit Kees Hellingwerf, 

Jan Hos, Gera Helling en Kees Hulsman. Micha: 

“Ofschoon andere plaatsen en regio’s in Nederland 

het tijdens de oorlog veel zwaarder hebben gehad, 

heeft de Duitse bezetting óók in Vreeland diepe 

sporen nagelaten.”

Uitbundig bevrijdingsfeest
Op 5 mei 1945 vierde Vreeland 

uitbundig de bevrijding. Er werd 

een grote bevrijdingsoptocht ge-

organiseerd en er was een Schotse 

doedelzakspeler tussen een uitge-

laten menigte (zie de foto). Micha: 

“Maar er was ook groot verdriet 

over het verlies van twee 28-jarige 

Vreelanders, Johan Mijwaart en 

Jacobus de Ronde. Beide waren met 

gedropte wapens in hun bakfiets op 

23 april opgepakt. Nog diezelfde dag 

werden zij bij Kasteel Loenersloot 

zonder enige vorm van proces gefusilleerd. Een 

andere Vreelander die de oorlog niet overleef-

de was de schrijver A.C. de Bruin. Hij sneuvelde 

op 33-jarige leeftijd op 12 mei 1940 als militair te 

Katwijk. Hij werd per ongeluk doodgeschoten door 

een Nederlandse schildwacht, omdat hij het wacht-

woord niet kende. Op 4 mei 2014 droeg zijn achter-

kleinzoon, toen basisschoolleerling, Yuri Kisman, 

bij het oorlogsmonument het door hemzelf ge-

maakte gedicht Vrijheid voor – vrij naar Nelson 

Mandela.”

Tot slot heeft Micha nog een paar leestips voor kin-

deren en volwassenen die meer willen weten over de 

Tweede Wereldoorlog: 

Leestip 1 voor kinderen vanaf 10 jaar: ‘Alleen 

beer mocht mee’, een prachtig waargebeurd ver-

haal van Vivian den Hollander over het meisje 

Trudi dat voor de oorlog een heerlijk leven leidt in 

Nederlands-Indië. Als het land in 1942 bezet wordt 

door de Japanners verandert alles.

Leestip 2: ‘Ik niet.’ Herinneringen aan een jeugd, 

Joachim Fest. Schitterend geschreven boek van de 

historicus Fest over het “goede” Duitsland in de 

nazitijd.

Micha Cluysenaar, voorzitter 4 mei Comité Vreeland:
“75 jaar vrijheid vieren we een jaartje later”
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Tijmen Zeldenrijk (52) en zijn vrouw Annemarie 
Zeldenrijk-Zwiers (52) zijn na zo’n  30 jaar weer 
teruggekeerd naar Vreeland. Beiden brachten hun 
jeugd in ons dorp door. Tijmen: “We hebben een 
hele fijne tijd gehad. Maar toen ik samen met mijn 
vrouw in 1990 een huis zocht, was er in Vreeland 
geen woning te krijgen. We zijn toen uitgeweken 
naar Nigtevecht.”

Tijmen vervolgt: “Wij kregen vorig jaar de kans 
om een huis te bouwen aan ’t Sluisje 10 A. Precies 
op de plek waar mijn vader vroe-
ger een groentetuin had. Het huis 
is in recordtijd opgebouwd, in de 
fabriek volledig voorbereid en ge-
fabriceerd en op de bouwplaats in 
elkaar gezet. De totale bouwtijd 
was ongeveer acht weken. Vroeger 
woonden opa en oma Zeldenrijk 
op de Nigtevechtseweg in een 
boerderij genaamd Nooit Gedacht. 
Om de traditie in stand te houden, 
noemen wij ons huis precies zo. 
We kennen het dorpse gevoel van 
vroeger. Misschien is dat nu wat 
minder, maar dan gaan we gewoon 
inburgeren!”

Schoonheid en gezonde voeding
In het nieuwe huis komt veel be-
drijvigheid. Zo opent Annemarie 
haar schoonheidssalon La Beauté 
voor huidverzorging en huidver-
betering. In 1987 had ze deze salon 
al aan de Jan van Nassaustraat in 
Vreeland. Daarnaast opent dochter 
Sacha (22) op dezelfde locatie haar 
praktijk Foodstappen. Tijmen: 
“Sacha is orthomoleculair thera-
peut en helpt mensen hun gezond-
heid te verbeteren aan de hand van 
voeding, leefstijl én suppletiead-
vies. We zouden beide praktijken eigenlijk 9 mei 
officieel openen, maar dat kan vanwege de co-
ronacrisis helaas niet doorgaan. De dames moe-
ten dus nog even geduld hebben. Dochter Annick 
(17) werkte van de zomer al bij KO IJssalon. Haar 
grote passie is acteren. Ook zij is momenteel thuis 
vanwege genoemde crisis.”

Mini-heiwerk
Het werk van Tijmen gaat gelukkig nog ge-
woon door. Hij heeft met twee compagnons het 
heibedrijf De Poel, dat gespecialiseerd is in mi-
ni-heiwerk, zoals voor aanbouwen in achtertui-
nen waar geen grote machines kunnen komen. 
Tijmen: “We werken ook veel bij oude panden 
die gerestaureerd moeten worden en een nieuwe 
fundering nodig hebben. Hier is vaak een beperk-
te werkhoogte waar onze machines juist geschikt 
voor zijn. Het toepassen van stalenbuisvormen is 
trilling-arm en dat is weer prettig voor de omge-
ving. Sinds kort hebben we ook een machine om 

de palen in de grond te boren, dit is geheel trilling-
vrij. Wij werken overigens door heel Nederland.

Livestream opening 
De familie Zeldenrijk is nog gevrijwaard van de 
corona-ellende. Tijmen: “Dat de opening van de 
praktijken niet door kon gaan is uiteraard wel 
jammer, maar we hebben een oplossing gevon-
den. We gaan op het 9 mei livestream doen op 
Instagram (sachazeldenrijk) en op Facebook (la 
Beauté).”

Corona-tips
Tot slot heeft voedingsdeskundige Sacha haar va-
der nog een paar tips ingefluisterd om deze bizar-
re tijd zo gezond mogelijk door te komen. 

Hier volgen ze: 
Blijf lekker bewegen! Door beweging vergroot 
je het aantal witte bloedcellen, welke infecties te-
gengaan;
Eet gevarieerd: veel groenten en fruit voor extra 
vitamine C. Broccoli, bloemkool, paprika, blau-
we bessen, knoflook en kiwi’s bijvoorbeeld kun-
nen je immuunsysteem een flinke boost geven;
Vul aan met supplementen. Idealiter halen we 
alle vitaminen en mineralen uit voeding, maar 
waar nodig kun je dit aanvullen met supplemen-
ten. Voorbeelden hiervan zijn: vitamine C en vi-
tamine D;
Slaap voldoende. Tijdens het slapen herstellen 
we. Slecht slapen maakt je vatbaarder voor vi-
russen. 

door Connie Lohuis

Tijmen Zeldenrijk
‘Na 20 jaar weer in Vreeland’

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.

De cursussen gaan tot

 nader bericht niet door.

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Beste dorpsgenoten,

Wij hopen spoedig onze deuren weer te mogen 

openen voor een heerlijke lunch of uitgebreid diner.

Of onze ZOMER BBQ op vrijdag 3 juli de start 

wordt voor een heerlijke zomer is nog de vraag. 

Ondertussen kun je genieten van onze gerechten

thuis, te koop in de prachtige winkel van 

Landwaart Culinair in Maartensdijk. 

Zoals Michelin zou zeggen: “Het is de reis waard”

Blijf gezond en heel graag tot snel!

Wilco & Caroline

De Nederlanden  

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

“Meer omzet maar minder gezelligheid.” Aloys 
heeft een dubbel gevoel in deze bizarre tijd waarin 
onze buurtsuper weliswaar floreert maar volgens 
hem om de verkeerde reden. Zijn grootste wens is 
dat iedereen gezond door deze crisis komt en ook 
in betere tijden onze Dagwinkel zo trouw blijft be-
zoeken. “Dan kan ik pas echt blij worden!”

Buiten, voor de ingang, staan acht winkelmandjes 

met gedesinfecteerde handvaten. Dat betekent dat 

er even niemand binnen is want Aloys hanteert 

voorlopig als regel dat er maximaal acht klanten 

binnen kunnen komen. “De algemene richtlijn 

is maximaal één persoon per 10 m2, dat zou met 

onze 135 m2 betekenen dat we meer klanten zou-

den mogen toelaten maar dat lijkt mij gezien de 

smalle ingang en looppaden niet gewenst”, licht 

Aloys toe. Dat er even geen klanten zijn is ove-

rigens een unicum de laatste tijd, maar dat komt 

omdat er deze ochtend een storing was van het 

kassasysteem welke zojuist is verholpen. “Tja, dat 

kon er ook nog eens bij,” zegt trouwe ochtendhulp 

Monique vanachter het plexiglas bij de kassa ter-

wijl ze snel wegduikt voor de foto. 

“Jet, kom jij hier maar met je vader op de foto!” 

Jet, die in deze drukke tijden drie halve dagen 

bijspringt en achter het plexiglas aan de lin-

ker-meesterhand-zijde aan het werk is, wisselt 

snel met Monique van plaats zodat we de foto 

kunnen maken. Als de foto hierbij niet helemaal 

zuiver is dan komt dat omdat er dus een dikke 

plak anticorona plastic tussen zit, dat u dat weet!

Over de andere extra maatregelen vertelt Aloys 

dat ook de pintoetsen regelmatig worden gedes-

infecteerd. “Nee, we werken niet met handschoe-

nen aan. Dat zou alleen onszelf beschermen want 

voor de klanten zouden we die dan na ieder con-

tact moeten vervangen en dat is geen doen. Wel 

desinfecteren we onze handen extra en regelma-

tig. Klanten die alsnog bang zijn om tijdens het 

boodschappen doen corona op te lopen kunnen 

dan beter zelf handschoenen dragen bij een be-

zoek, dat zie je elders ook al.” Blijkbaar is er nog 

voldoende vertrouwen om zelf naar de winkel te 

komen want de aanmeldingen voor thuisbezor-

ging zijn maar mondjesmaat. “Op dit moment is 

dat per week maar 3 tot 4 keer vaker dan normaal. 

Met de vrijwilligers in de achterwacht zouden we 

dit zonder problemen kunnen uitbreiden, dus 

kom maar op!”

Klanten blijken de maatregelen goed te begrijpen 

en in de Dagwinkel houdt iedereen zich ook over 

het algemeen goed aan de restricties. “Ik zie ook 

veel nieuwe gezichten en de karretjes zijn voller 

gevuld dan normaal. Het hamstergedrag van vori-

ge maand is over, er wordt normaal gekocht alleen 

in grotere hoeveelheden per klant.” Aloys, zijn 

gezin en medewerkers maken het allemaal goed 

maar missen de gezelligheid wel. Ook hij heeft 

het traditionele paaseieren zoeken voor de klein-

sten op tweede paasdag gemist. “Hoewel ik veel 

langere dagen maak had ik dit toch zo graag weer 

willen organiseren.” Aloys heeft nog altijd genoeg 

energie om onze buurtsuper levend te houden. 

Gelukkig maar want wat moesten we toch zonder 

dit gemak in ons dorp? Dank je wel Aloys en me-

dewerkers!                              P.v.d.H.

Deze winter werden de volkstuinen in Loenen 

tussen de Driehovenlaan en de Randweg ont-

manteld. Zij moesten plaats maken voor nieuw-

bouw. Reinko Abels heeft zo’n 20 fruitbomen 

gered van de versnipperaar en deze allemaal 

langs de Spoorlaan geplant. Wat een bloesem-

weelde dit voorjaar! Dat wordt lekker appels 

plukken in de herfst.

Bloesem aan de Spoorlaan

Dagwinkel Vreeland in Coronatijd
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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 

De huidige coronacrisis betekent voor veel bran-
ches een acute stop aan inkomsten. Naast de cul-
tuursector, evenementenbranche en beroepen 
waar men dicht op de klant zit is ook de horeca 
zwaar getroffen. Veel restaurants hebben een cre-
atieve oplossing gevonden om toch hun klanten 
te bedienen en inkomsten te genereren. Ook in 
Vreeland en directe omgeving. 

Zo heeft restaurant Mevr. Daalder een afhaalser-

vice ingesteld. “Mevr. Daalder treat yourself-ser-

vice” biedt huisgemaakte en dagverse gerechten die 

elke vrijdag en zaterdag afgehaald kunnen worden. 

Bestellen kan tot 14.00 uur op dezelfde dag, opha-

len gebeurt coronaproof: het raam aan de Linden-

gracht is het loket! “We zien veel vertrouwde ge-

zichten, maar elke week komen er ook weer nieuwe 

klanten bij, we zijn ontzettend blij dat dit concept 

goed loopt”, aldus een stralende Gaby Daalder. En 

chefkok Jeffrey Koopmans voegt toe: “Het is even 

schakelen en afwachten hoe dit ontvangen zou 

worden omdat we nog maar zo kort open waren, 

maar de reacties zijn allemaal positief”. Nieuwsgie-

rig geworden? Kijk voor het menu van de week op 

www.mevrouwdaalder.nl. 

V.l.n.r.: Riet Landwaart, Chiselain Hermus, Caroline en 

Wilco Berends aan het werk in de winkel van Landwaart. 

Win-winsituatie
Ook de sterrendiners van restaurant De Nederlan-

den zijn nu af te halen voor thuis. Sinds 16 maart 

hebben Caroline en Wilco Berends hun activiteiten 

verplaatst naar de culinaire supermarkt Landwaart 

in Maartensdijk. Caroline: “We moesten plotse-

ling onze deuren sluiten. Wim Landwaart en zijn 

gezin waren al vaste gasten bij De Nederlanden. 

Hij opperde het plan om onze maaltijden in zijn 

supermarkt te verkopen. Dat was superfijn, want 

zo houden we contact met onze gasten en ook 

met potentiële nieuwe.” De complete driegan-

gen maaltijden liggen iedere week op donderdag, 

vrijdag en zaterdag in de bijzondere supermarkt. 

Caroline staat samen met collega Ghiselain Her-

mus achter de koeltoonbank. Caroline: “We blij-

ven hier zolang als ons restaurant gesloten is. Er 

komen hier regelmatig Vreelanders en dat doet 

ons goed. Iedereen is verbaasd over deze super-

markt. Alles wordt hier ter plekke bereid, zoals 

brood, banket, salades, soepen en maaltijden. De 

consument heeft zicht op de enorme keuken, die 

met een glazen wand gescheiden is van de winkel-

vloer.” De reacties zijn geweldig en het initiatief 

kreeg meteen volop aandacht in De Telegraaf en 

een filmpje op nu.nl. Wilco voegt tot slot toe: “Het 

positieve dat deze crisis voor veel horecagelegen-

heden met zich meebrengt is de samenwerking 

met elkaar. Binnen de horeca was iedereen een 

beetje ‘ieder voor zich’, maar nu we meer samen-

werken komen we erachter dat dit juist 

een win-winsituatie kan opleveren.”

Vlak over de Vreelandse grenzen
Ook afhaalinitiatieven in en om Vreeland 

die al voor de crisis bestonden krijgen 

nieuwe klanten. Maya Kookt! is al jaren 

bekend in Loenen en omgeving, de maal-

tijden worden nu niet alleen op maandag, 

dinsdag en donderdag, maar alle dagen 

van de week bezorgd. In de keuken van 

De Proeverij aan het Kerkplein in Loe-

nen draaien Agung overuren op vrijdag. 

Die dag is er op bestelling een versberei-

de Indische maaltijd af te halen. Afhalen 

kan ook bij bijna-buurtrestaurants Hans 

& Frietje en Paolo’s, maar ook die bezorgen in-

dien gewenst. Het sfeervolle Buon Gusto, “klein 

Italië in Loenersloot”, gevestigd naast het benzi-

nestation, biedt een mooie selectie aan Italiaan-

se afhaalmogelijkheden en Brasserie Geesje uit 

Kortenhoef is net een ‘Pop-Op(haal)-restaurant’ 

begonnen in de terraskeuken van De Kampioen 

in Nieuwersluis, voorheen het Stoute Soldaatje. 

Op Koningsdag -helaas niet op het feest zelf zoals 

gewoonlijk maar nu eenmalig afhalen- kookt Ade 

Linda van Harvest Catering weer lekker Indisch. 

Lokale horeca inventief door de coronacrisis

Gaby Daalder en chefkok Jeffrey Koopmans geven 

de afhaalmaaltijden via het raam door. 

door Connie Lohuis en Juliette Jonker
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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

(Zie de advertentie op pagina 8). En de lekkerste 

sushi op fietsafstand haal je bij Happyfood aan de 

Overmeerseweg 5 in Nederhorst den Berg.

Carrie Meihuizen levert als ‘Buurtmaaltijd-

ambassadeur’ wekelijks vegetarische maaltijden. 

Viva vegetarisch 
De Vreelandse kookliefhebster Carrie Meihuizen 

was toevallig net voor de crisis Buurtmaaltijd-am-

bassadeur geworden van ‘Uit de keukens van 

Maass’ via haar contact met de Vreelandse food-fo-

tograaf Willem Groeneveld. Carrie vertelt: “Maass 

kookt sinds 2001 met een team in Amsterdam da-

gelijks heerlijke, vegetarische kant-en-klaarmaal-

tijden. Vegetarisch eten is helemaal van deze tijd. 

Maass bezorgt wekelijks – iedere dinsdag – maal-

tijden, soepen en salades bij mij thuis, die vervol-

gens weer door Vreelanders worden opgehaald. 

Ik ben nu een paar weken bezig en de mensen 

zijn dolenthousiast en vinden de gerechten su-

perlekker.” Wie zich bij Carrie aanmeldt (mobiel 

06-15576338) krijgt wekelijks op donderdag het 

nieuwe menu door via een appje. Op dinsdag van-

af pakweg 17.00 uur kunnen de maaltijden worden 

opgehaald. Carrie tot slot: Voor de duidelijkheid: 

op Buurtmaaltijd heb je géén abonnement. Je be-

paalt zelf of en wanneer je een maaltijd bestelt. Be-

talen gaat heel makkelijk via een tikkie. Echt, een 

kind kan de was doen! En natuurlijk kun je ook 

meerdere gerechten bestellen en deze invriezen of 

een paar dagen bewaren in de koelkast, want alles 

wordt dagelijks vers bereid.”  

Daar zit muziek in! 
Ook andere Vreelandse ‘food’ondernemers bieden 

nieuwe opties in deze coronatijd:  Vreelander Bart 

Jan Manten is de maker van Neolea, de Griekse 

olijfolie met Vreelandse roots in de mooie witte 

fles. Hij komt met een creatief initiatief om thuis 

blijven leuker te maken: de Chefs Box inclusief 

online thuisconcert. Met de Chefs Box ontvang je 

alle ingrediënten voor drie heerlijke recepten voor 

minstens twee personen én geniet je thuis van een 

exclusief online mini-concert van een half uur door 

Nederlandse artiest. De Chefs Box bevat natuurlijk 

een fles Neolea en ook andere lekkere ‘Vreelandse’ 

producten, te weten pizzameel van Korenmolen De 

Ruiter en ham van Jabugo Bar Iberico van Vreelan-

der Dominique Spijker. En dit alles wordt natuur-

lijk thuisbezorgd! Kosten voor de box zijn € 42,50. 

Een deel van de opbrengst gaat naar de artiest! 

Naast de Chefs Box is er ook een ‘5 o’clock box’ met 

een lekkere wijn en mediterrane producten. Ook 

deze box is inclusief live concert. Kijk voor meer 

informatie op www.neolea.com.

De dinerbox van Neoloa, 

voor drie dagen eten inclusief concert.

Het IJsseizoen is weer geopend 
Tot slot een ‘gouwe ouwe’ afhaaloptie: ijs! Op ver-

schillende plekken in Vreeland is dat weer te koop, 

niet zozeer vanwege de crisis als wel omdat de zo-

mer in aantocht is. KO-ijs, de samenwerking tussen 

Wilco Berends en Remco Daalder, is weer open! 

Dat wordt weer smullen van de bijzondere smaken 

zoals gezouten karamel, basilicum of chocola. Zo’n 

KO-ijsje staat ook op de kaart bij de buren, restau-

rant Mevr. Daalder. Natuurlijk is het boerderijijs 

van kaas- en ijsboerderij De Willigen ook niet te 

versmaden. En ook dat is weer verkrijgbaar, in de 

gezellige kaaswinkel vol lekkernijen aan de Nigte-

vechtseweg 186. En sinds kort rijdt de ijswagen van 

Portofino weer door Vreeland, op de zaterdagmid-

dag. Laat het mooie weer maar komen!

Laten we hopen dat de restaurants snel weer open 

kunnen. Maar misschien blijven de afhaalopties 

ook daarna nog wel ‘in het pakket’ zitten….

Remko Daalder en Wilco Berends van KO-IJs 

hebben weer zin in het ijs-seizoen. 
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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

Thuis in coronatijd
Nou lieve kinderen van Vreeland, wat een gekke tijd 

is dit he?! De scholen zijn dicht, je krijgt misschien 

les van je vader of moeder, iedereen blijft thuis en 

op televisie gaat het ook alleen maar over corona 

corona corona. Omdat we niet met meer dan 3 kin-

deren mogen samenkomen, hebben wij deze keer 

geen bijeenkomst van de kidsredactie gehad. Su-

per jammer, maar gelukkig begrijpen we allemaal 

waarom dat is en houden wij ons daar netjes aan.

Gelukkig zijn er ook veel Vreelandse kinderen thuis 

creatief! Kijken jullie mee hoe Emma, Rufus, Babet-

te, Harm, Jana, Annetje, Christine, Steyn, Livia, Diek, 

Thom en Lotta het vinden dat de scholen dicht zijn 

en dat ze nu thuisonderwijs krijgen?

Christine, groep 1

Emma
Als ik klaar ben met school werk ga ik met mijn 

furbie spelen

Pasen
Vrolijk pasen allemaal!

Rufus, groep 4

Babette, groep 6

Stey

Harm, groep 4

De school is mijn huis 
De school is mijn huis 

maar nuu is mijn huis de school!

mijn juf is anders zu is mijn mama 

ik hep nuu ook een meestur, mijn papa!

in de pauzu kan ik springun

Diek, groep 3

Zusjes naar school
De zusjes Annetje (groep 4) en Christine (groep 

1) gaan 2 dagen per week naar school. Toen haar 

moeder vroeg wat Annetje van deze rare tijd vindt 

zei ze: “Het is heel raar om met zo weinig kindjes op 

school te zijn. Ook wel leuk, we hebben Paas knut-

sels gemaakt. Thuis naar school is ook leuk hoor 

mam”                    Annetje, groep 4

Emma, groep 4
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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 
Omdat we niet zeker weten of we voor de vol-

gende editie van de Vreelandbode alweer bij el-

kaar mogen komen, nodigen we jullie uit om ge-

woon creatieve werkjes in te blijven sturen naar 

info@vreelandbode.nl. Op maandag 6 juli komt 

de Kidsredactie hopelijk weer samen en werken 

we van 14:30 tot 15:30 aan een thema of een on-

derwerp. Noteer je dat vast in je agenda?

Jana 
Jana heeft van haar vader geleerd met perspectief 

te tekenen en dat heeft ze goed opgepakt.Voor oma 

Omdat we onze lieve oma niet kunnen zien vanwe-

ge het Corona virus hebben we een mooie bloem 

voor haar gemaakt. Hij is heel speciaal omdat we 

oude knopen van oma mochten gebruiken. We 

missen haar. 

yn, groep 2 & Livia, groep 1

Thuiswerken door Thom
Thuiswerken vanwege het coronavirus is best leuk!

Een paar weken geleden gingen de scholen dicht. 

Sinds die tijd ben ik thuis aan het werk.

Het is wel een beetje wennen om thuis te werken. 

Want ik word soms best wel afgeleid. Maar ik hoef 

niet zo lang te werken en wat ik leuk vind, kan ik 

meer doen. Ook heb ik meer tijd om te spelen.

Ik heb een huisdier, dat is een hond en hij heet Mats. 

We kunnen meer met Mats doen, zoals Mats lekker 

veel knuffelen en met hem wandelen. Ook heb ik 

een hut gebouwd en oude apparaten uit elkaar ge-

haald. Ik hoop dat het coronavirus snel weer onder 

controle is en ik weer met mijn vrienden kan spelen.

Groetjes van Thom

Thom, groep 5

Lotta’s verhaal
Welkom bij mijn taal verhaal.

Het verhaal gaat over thuisonderwijs, de voordelen 

en nadelen.

Voordelen

Thuisonderwijs - we krijgen elke dag een planning 

van de juf. Dat is elke dag rekenen, vaak spelling, 

en taal. 

Ik vind thuisschool leuk en stom. 

Het voordeel is dat je alles zelf kan indelen, je kan er 

wat lekkers bij pakken en je hebt meer vrije tijd. In 

de vrije  tijd vind ik het ook leuk om naar de boer-

derij te gaan. Mijn plaatje is van de boerderij van Si-

mon, daar ga ik altijd naartoe. Dus dat vind ik er leuk 

aan omdat we meer vrije tijd hebben.

Nadelen 

Nou je wil heel graag dingen doen zoals naar de 

boerderij maar je krijgt heel veel werk. Concentre-

ren is moeilijker thuis omdat je minder goed geor-

ganiseerd bent. En ik vind het heel jammer dat ik 

ook minder lang in groep 6 zit.      

Dat was mijn verhaal. Liefs, Lotta

Lotta, groep 5

Jana, groep 2
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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

Hopelijk tot gauw!

.

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

In november vorig jaar waren Maarten en Jacque-
line met hun gloednieuwe huis in Vecht en Veld op 
de televisie! Ze deden mee aan het SBS6 program-
ma ‘De grote tuinverbouwing’.  Nadat de tuin en de 
woonkamer flink onder handen waren genomen, 
begon hun nieuwe leven in Vreeland.  

Jacqueline van der Kooi is geboren en getogen in 

Amsterdam. Samen met haar ouders en broer is 

ze in de weekenden en vakanties vaak te vinden 

in Vinkeveen of Loosdrecht. Lekker aan het water 

met zeilboot of caravan. Na haar middelbare school 

rondt ze de Hbo-opleiding Maatschappelijk werk 

en Dienstverlening af en gaat ze aan het werk bij 

de Gemeente Amsterdam. Na verschillende admi-

nistratieve functies komt Jacqueline erachter dat ze 

graag meer in de praktijk wil werken. Haar huidi-

ge baan als jobcoach bij de Gemeente Amsterdam 

past haar geweldig goed. Haar cliënten zijn afhan-

kelijk van een uitkering en Jacqueline coacht ze in 

de zoektocht naar een geschikte baan. Dit zijn vaak 

hele diverse trajecten waarbij ze niet alleen maar 

sollicitatietips geeft. Met haar ex-man krijgt ze twee 

zoons, die beide ook in Amsterdam opgroeien. 

Maarten Noordland groeit met zijn broer op in 

Santpoort en komt uit een echt lerarengezin. Zo-

wel zijn ouders als zijn opa en oma hebben voor de 

klas gestaan. Maarten woont tijdens zijn middelba-

reschooltijd tijdelijk in Frankrijk en besluit daarna 

aan de lerarenopleiding Frans in Leiden te gaan 

studeren. Geïnspireerd door zijn oom die strafrech-

ter was op Curaçao, gaat Maarten zijn interesse in 

het strafrechtelijk bewijs verdiepen door Rechten 

aan de Open Universiteit te studeren. Daarna gaat 

hij als docent strafrecht en forensisch onderzoek 

werken bij de Hogeschool Amsterdam. Maarten: 

“Door televisieprogramma’s zoals Crime Scene 

Investigation is deze studie erg populair geworden, 

van de 700 aanmeldingen worden er slechts 70 aan-

genomen!” Vanuit zijn woonplaats Santpoort reist 

hij op en neer naar zijn werk in Amsterdam. In die 

tijd krijgt hij met zijn toenmalige vrouw een zoon. 

In 2006 ontmoet hij in het typische Amsterdamse 

Café ‘De Blauwe Druif’ Jacqueline. De vonk springt 

over en na 40 jaar in Santpoort te hebben gewoond, 

verhuist hij voor de liefde naar Amsterdam.

Na jaren samen gelukkig te zijn geweest in Amster-

dam, gaat het kriebelen. De stad wordt erg vol en 

druk en ze verlangen naar minder mensen en meer 

natuur. Ze willen kleiner gaan wonen en zoeken 

onder andere naar een tiny house maar stuiten op 

een veel groter huis in Vreeland! Omdat ze samen 

inmiddels zes kleinkinderen hebben, vielen ze voor 

het huis in Vecht en Veld met een paar logeerka-

mers. 

Tot nu toe heeft Vreeland gebracht wat ze hoopten: 

fietsen langs de Vecht, vriendelijke buren, geweldi-

ge restaurants en een actief dorpsleven. Momenteel 

werken ook zij vanuit huis. Jacqueline houdt voor-

al op afstand contact met haar cliënten, ook om ze 

een hart onder de riem te steken. Maarten kan zijn 

lessen virtueel geven en met de huidige communi-

catiemiddelen gaat dat prima! Helaas moesten ze 

hun wens om vinoloog te worden even uitstellen, 

de wijncursus waar ze zich voor hadden aangemeld 

is uitgesteld. 

Maarten en Jacqueline kijken erg uit naar hun 

eerste zomer in Vreeland. Hun sloep is inmiddels 

overgevaren en ze fantaseren al over tochtjes over 

de Vecht met daar een goed glas wijn bij.

W.T.

Nieuwe buren
Maarten en Jacqueline

De aanvraag van de Dorpsraad bij de gemeente 

voor extra bloembakken in Vreeland is onlangs 

goedgekeurd. Dat betekent dat er naast de bakken 

aan de Van Leerbrug, bij de Singel en de Raadhui-

slaan etc. maar liefst elf rijk gevulde bloembakken 

in ons dorp bijkomen! Ze komen te hangen op 

het Maartenplein (twee erbij), de Raadhuislaan, 

de Nigtevechtseweg, de Floraweg, het Sluisje, de 

Hendrik van Viandenstraat, de Willem van Me-

chelenstraat, de Lion Cachethof en de Spoorlaan. 

Deze locaties zijn door Vreelanders zelf aange-

vraagd, en de aanvragen zijn dus gehonoreerd. 

Deze dorpsgenoten hebben toegezegd de planten 

goed te zullen verzorgen. 

Als er mensen zijn 

die bij het lezen van 

dit stukje denken 

dat ze dit ook wil-

len in hun buurt en 

een geschikte lantaarnpaal weten, geef je dan ook 

op. Dan is de kans groot dat je er in ieder geval 

volgend jaar bijkomt. Willen de mensen die een 

plantenbak onder hun hoede gaan krijgen, hun 

mobiele nummer per mail opgeven? Coördinator 

Hans Bots kan dan met je communiceren. Hij wil 

ook een WhatsApp groep aanmaken om jullie op 

de hoogte te houden. Zijn telefoonnummer is 06-

12617184, zijn mail: hansbots@mac.com.

Elf nieuwe bloembakken erbij!
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Kort Nieuws

In verband met de corona-crisis en de maatregelen die 

zijn ingesteld om besmetting te voorkomen, is in het 

hele land de opening van het vaarseizoen tot nader or-

der uitgesteld. Dat betekent dat de Van Leerbrug net als 

de andere Vechtbruggen bediend wordt van maandag 

t/m/ zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Door de winterregeling te verlengen kan de bediening 

voor de beroepsvaart wel geborgd worden, ook eventu-

eel met minder personeel. Recreatievaart kan binnen de 

vastgestelde tijden en regelingen varen, met in achtne-

ming van de maatregelen. 

Winterbediening sluizen 
en bruggen verlengd

Bij het Dorpshuis staat 

een boekenkast vol met 

interessante boeken, die 

iedereen gratis kan lenen 

en weer kan omruilen. 

Een mooi initiatief, zeker 

in deze tijd waarin som-

mige mensen alleen zijn of 

tijd over hebben. Ook bij 

Singel 82 staat een ruilbi-

bliotheekje. De Vreelandbode meldde al eerder over de 

Dorpshuisboekenkast op haar Facebookpagina, waar 

iedere dag een ‘Tip voor de Thuisblijver’ wordt gepubli-

ceerd. Like deze pagina als u ook op de hoogte gehou-

den wilt worden van leuke tips en ander nieuws.

Ruilboeken-kast bij Dorpshuis
Het is lente en het prille groen tekent 
zich af aan alle bomen. Nog net is door 
de bladeren heen de structuur van de 
takken te zien. Hoe ouder de boom, hoe 
ingewikkelder de takken naar de hemel 
reiken.  Al hangt dat ook weer van het 
soort boom af. Op zoek naar de oudste 
bomen van Vreeland!

Vreeland kent tientallen monumenta-

le bomen die volgens het bomenbeleid 

van Stichtse Vecht beschermd zijn en 

niet verwaarloosd, beschadigd of ge-

kapt mogen worden (zie kaartje). Drie 

daarvan staan ook opgenomen in het 

landelijk register monumentale bomen: 

de plataan in de bocht van de Voor-

straat en Ruiterstraat, in de tuin van 

Vredenhoek, de lindeboom op de hoek 

van de Vossenlaan en de Raadhuislaan 

en de beuk in de achtertuin van buiten-

plaats Slotzicht aan de Boslaan. 

Prachtige plataan
De plataan bij Vredenhoek is volgens het register 

rond 1860 geplant, maar misschien is de boom 

wel ouder. In 1811 is er namelijk bij het huis een 

siertuin aangelegd, waarbij er ook een theekoepel 

was gebouwd op de hoek van de oude Vechtarm 

en de huidige Vecht. Op de foto uit circa 1900 is 

de boom goed te zien, net als overigens de voor-

malige knollenburg over de oude Vecht. 

De plataan is nu veel majestueuzer gewor-

den, het is een sieraad aan de Vecht. 

Wilhelminaboom
Op de hoek van de Raadhuislaan en de 

Vossenlaan staat een lindeboom die in 

1898 geplant is toen Wilhelmina op 18-ja-

rige leeftijd de troon besteeg. Een speciale 

commissie vroeg de Vreelandse gemeen-

teraad om toestemming en geld voor deze 

boom “opdat zo lang mogelijk deze Wil-

helminaboom te Vreeland eene zichtbare 

getuige blijve van de warme liefde waar-

mede Vreeland zijne jeugdige Koninginne 

in 1898 heeft begroet, aan de gehechtheid, 

welke de gemeente Vreeland toen had aan 

Neerlands vorstenhuis en van Vreelands 

begeerte dat in lengte van dagen Neder-

land en zo ook Vreeland bloeie onder eene 

goede regeering van Koningin Wilhelmi-

na”. De boom werd naast het gemeente-

huis geplant, op de hoek van de rijweg 

naar Kortenhoef en de Vliersteeg, zoals de 

Raadhuislaan en de Vossenlaan toen heet-

ten. Ter bescherming werd er een zeshoe-

kig ijzeren hekwerk om de boom gezet. 

Dit hek is de afgelopen maanden geheel 

gerestaureerd. 

 Oudste beuk van Nederland
De oudste boom van Vreeland is me-

teen de oudste beuk van Nederland. 

Deze beuk (Fagus sylvatica ‘Purpu-

rea’) moet rond de 280 jaar oud zijn, 

geplant tussen 1750 en 1800. In die 

periode is het aanvankelijk smalle 

huis van Slotzicht van één kamer diep 

vergroot. Eerst door er een tweede, 

zelfde huis tegenaan te bouwen, later 

door de toevoeging van een aanbouw 

met plat dak. (Het brede voorhuis aan 

de Vechtkant is hier pas in 1808 te-

genaan gebouwd) 

De boom heeft een omtrek van 6.25 

meter en is zo’n 30 meter hoog. Mede 

dankzij een ingrijpende ‘operatie’ twee jaar geleden 

waarbij de conditie van de boom werd doorgeme-

ten met sensoren en er honderden liters mest wer-

den geïnjecteerd bij de wortels, gaat het naar om-

standigheden prima met deze oude dame. Hopelijk 

doorstaat ze, net als alle andere monumentale bo-

men die ons dorp zoveel historie en karakter geven, 

nog lang de tand des tijds.                                        J.J.

Oudste beuk van Nederland staat in Vreeland

In de Vreelandbode van maart werd een aantal cultu-

rele evenementen aangekondigd in mei en juni. Helaas 

zijn deze evenementen afgelast in verband met Corona. 

Huiskamerfestival Nieuwe Buren is tot nader order afge-

last. Een nieuwe datum zal in de Vreelandbode worden 

aangekondigd. Hetzelfde geldt voor de literaire avond 

met Marjolijn van Heemstra bij Kunst aan de Dijk. Het 

concert van de Familieband van Helge Slikker in de Dil-

lewijn in Ankeveen is verplaatst naar 3 oktober 2020. 

Afgelaste culturele evenementen 

In de april uitgave van het maandblad LINDA, met als 

hoofdonderwerp ‘Mama is de baas’ staat een interview 

met de Vreelandse Marjan Rintel. Als lid van de Raad 

van Bestuur van de N.S. vertelt Marjan hoe zij deze 

drukke baan combineert met het opvoeden van haar 

kinderen.

Vreelanders in de pers 
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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

Het is wellicht een schrale troost, in deze voetba-

larme tijden, maar met een goede telescoop (spie-

gel van 8 meter of in een baan om de aarde) kun je 

in de ruimte voetbal kijken. Er blijkt namelijk een 

molecuul in de ruimte voor te komen, het Buck-

minster fullereen, dat er precies zo uitziet als een 

voetbal. Het bestaat uit 60 koolstof-atomen die sa-

men een perfecte bal vormen. Kijk maar naar bij-

gevoegde figuur: je kunt 12 vijfhoeken en 20 zes-

hoeken herkennen en lukt dat niet, ga dan even de 

voetbal uit het schuurtje halen. C60, zoals de che-

mische formule is van dit voetbalmolecuul, is in de 

eerste helft van de 80-er jaren per toeval ontdekt in 

het laboratorium. De bal ging pas echt rollen, toen 

bleek dat C60 gemakkelijk te maken is door een 

flinke kortsluiting te veroorzaken met twee stevige 

koolstofstaven. In 1996 werd voor de ontdekking 

van C60 de Nobelprijs toegekend. C60 werd gezien 

als een supermolecuul met allerlei toepassingen: 

een ideaal smeermiddel en een supergeleider. Er 

werd toen ook al geopperd dat dit molecuul in de 

ruimte zou voorkomen, maar het heeft flink wat 

jaren geduurd, voordat dit in 2010 ook kon wor-

den bewezen. Wanneer 

je het Buckminster ful-

lereen met licht beschijnt, 

dan absorbeert het heel 

bepaalde kleuren. De 

combinatie van die kleu-

ren is uniek; geen enkel 

ander molecuul kent pre-

cies hetzelfde spectrum van kleuren, een soort mo-

leculaire vingerafdruk dus. Meet je het spectrum 

op Aarde in een laboratorium, dan kun je met die 

informatie op zoek gaan naar hetzelfde spectrum 

in de ruimte, vooral in de lichtjaren grote wolken 

die zich tussen ons en de sterren bevinden. Kijk je 

vervolgens naar het licht van een ster (met een heel 

goede telescoop) dan blijken voor flink wat sterren 

de voor C60 typische kleuren licht te ontbreken. Je 

mag er dan vanuit gaan dat er in die wolken tussen 

ster en ons deze voetbalmoleculen voorkomen. En 

hou je ook van rugby, dan is er meer goed nieuws: 

in de ruimte is inmiddels ook C70 nagewezen, en 

je raadt het al: dit molecuul heeft de vorm van een 

rugbybal.      H.L.

Hemel boven Vreeland

Op de Facebookpagina Vreeland Vroeger en Nu 

(een aanrader!) postte onlangs Corry Zehenpfen-

ning deze aandoenlijke foto, die nu heel actueel is, 

in de periode waarin wij 75 jaar bevrijding herden-

ken. De kleine Kees van Esch (geboren 25 juli 1941) 

staat hier trots onder een grote ereboog naast de 

kar die meereed in de optocht om de bevrijding te 

vieren. Kees woonde om de hoek, aan de Vossen-

laan, en staat hier bij het huis van zijn grootouders, 

die aan het Kerkplein woonden. 

Op de achtergrond zien we de kruidenierswinkel 

van Sterkenburg, later Hellingwerf. Loodgieter 

Dirk Stapper had de kar gedecoreerd. Heel inven-

tief haf hij vlotters van oude waterclosetten goud 

gespoten en zo ‘appeltjes van oranje’ gecreëerd. Hij 

maakte ook deze unieke foto. 

Appeltjes van oranje in de bevrijdingsoptocht

Ook in ongewone tijden willen we graag dat ‘gewo-

ne’ dingen doorgaan. Wat is er dan ook leuker om 

aan het einde van de zomer, als de omstandigheden 

het toelaten, te gaan huttenbouwen!

Traditioneel wordt in de laatste week van de zo-

mervakantie de Vreelandse huttenbouw-week ge-

organiseerd voor de kinderen van groep 5 tot en 

met 8. De ‘week’ begint op dinsdag 25 augustus en 

zal eindigen op vrijdagochtend 28 augustus. De 

inschrijfformulieren voor het huttenbouwen 2020 

worden via de basisschool CSV Ridderhof binnen-

kort (digitaal) uitgedeeld. Zit jij niet op CSV Rid-

derhof, maar woon je wel in Vreeland en zit je in 

een van de groepen 5 tot en met 8? Dan ben je van 

harte welkom om mee te doen. Stuur een mailtje 

naar tvanrees1@gmail.com, dan mailen we je een 

inschrijfformulier.  

Op het formulier kun je aangeven wat jij een leuk 

thema vindt voor de huttenbouw week van dit jaar. 

Huttenbouw-plannen
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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

In het jaar dat Christeldore Ankersmit en Janne-
ke Raijmakers hun makelaarskantoor in Loenen 
aan de Vecht openden brak de financiële crisis 
uit. Geen makkelijke start voor een nieuw be-
drijf, maar het duo had goud in handen: de ver-
koop van de nieuw te bouwen Buitenplaats Over-
weer in Breukelen. Dit prestigieuze project had 
een groot marketing- en reclamebudget, waar-
door zij steeds meer naamsbekendheid kregen 
en zich verzekerd wisten van continuïteit. 

Christeldore en Janneke zitten naast elkaar aan 

twee grote witte bureaus in hun kantoor op Mo-

lendijk 10 in Loenen aan de Vecht. Aan de muur 

hangen nog dezelfde kleurige schilderijen die ze 

twaalf jaar geleden via de kunstuitleen huurden. 

De moeilijke jaren van de crisis zijn achter de 

rug en Ankersmit is een begrip geworden in de 

Vechtstreek. Onlangs begonnen ze een samen-

werking met Sotheby’s International Realty, een 

van de grootste internationale spelers op het ge-

bied van exclusief vastgoed. 

Christeldore begon al jong in het makelaarsvak. 

Ze was 24 jaar, woonde in Amsterdam en het 

studeren wilde niet zo lukken. “In die tijd ging 

je dan de reclame in, of de makelaardij. Om mij 

heen zag ik hoe jaargenoten hun eerste banen 

kregen, een leuk autootje onder de billen. Dat 

wilde ik ook wel.” Ze haalde haar papieren, werd 

beëdigd als makelaar-taxateur en na een start bij 

een gerenommeerd kantoor begon ze al snel voor 

zichzelf, samen met een collega. En dat kantoor 

onder de naam Ankersmit is er nog steeds, wel-

iswaar met een eigen team maar met een hechte 

samenwerking met kantoor Ankersmit Loenen. 

Deze combinatie blijkt zeer effectief omdat de 

Vechtstreek erg populair is onder de Amster-

dammers die om verschillende redenen de stad 

uit willen.

Janneke kwam uit een hele andere hoek. Ze 

werkte jarenlang in recruitment toen ze begon 

na te denken over een carrièreswitch. Janneke: 

“We hebben kinderen van dezelfde leeftijd en 

kenden elkaar van het schoolplein. Het plan om 

samen een makelaarskantoor te beginnen nam al 

snel serieuze vormen aan. Ik had dan geen ach-

tergrond in het vak, maar de interesse in huizen, 

interieur, verbouwprojecten, heb ik altijd gehad. 

Bovendien lijkt recruitment wel een beetje op de 

makelaardij. Het gaat beiden over matchen en 

dat ligt mij goed.”

Beide partners hebben hun eigen sterke kanten 

en vullen elkaar goed aan. Daarin zit ook hun 

kracht: ze doen het echt met z’n tweeën: Jan-

neke heeft een sterk focus op de zakelijke kant 

van het bedrijf, denkt commercieel en heeft een 

goed oog voor het vastgoed. Christeldore brengt 

haar jarenlange vakinhoudelijke expertise in. Sa-

men vormen ze een professioneel team met veel 

aandacht voor de persoonlijke kant van het ver-

koop- of aankoopproces van een huis. Janneke: 

“Wat ons vak zo bijzonder maakt is dat je een 

tijdje samen optrekt op een heel belangrijk mo-

ment in iemands leven. Het gaat om veel geld, 

en het is een zeer persoonlijk en soms ook een 

emotioneel proces: het kopen of verkopen van 

een huis. Wij adviseren en denken mee, maken 

dat proces met hen mee.” Christeldore: “Daarom 

is discretie voor ons heel belangrijk. In een dorp 

is het toch zo dat iedereen elkaar kent. Dan moet 

je zeker weten dat alles wat er tussen deze muren 

wordt gezegd, ook tussen deze muren blijft.”

De muren van het kantoor zijn ook voor Chris-

teldore en Janneke belangrijk. Christeldore: “Het 

is mijn tweede woonkamer. Wij zien elkaar mis-

schien wel meer dan onze eigen partners thuis 

en delen alles met elkaar.” Soms doen ze met z’n 

tweeën een rondje Vecht als vergadering. Janne-

ke: “Dan wandelen we langs alle huisjes, voelen 

we de wind door de haren en bespreken we de 

lopende zaken.”  

Aan het eind van het gesprek laten ze een kaart 

zien die ze bij de start van hun bedrijf lieten 

drukken. Het is een mooie zwart wit foto van een 

twaalf jaar jongere Christeldore en Janneke die 

samen op een scooter zitten. Op de achterkant 

staat: wat is de waarde van uw huis? Janneke: 

“Nu, twaalf jaar verder, kunnen we trots zijn op 

wat we hebben neergezet en iedere dag gaan we 

met veel plezier weer aan de slag.”

C.W.

Bedrijvigheid
Janneke en Christeldore 
van Ankersmit makelaars
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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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Vlakbij het speelveldje naast CSV Ridderhof 

is op 27 maart een tweede watertappunt ge-

plaatst. Op zich erg leuk, zeker voor de spor-

tende jeugd, maar nu even niet. Dat dacht ook 

buurvrouw Dorinde Gerwig, die de kinderen 

achter elkaar aan dezelfde kraan zag drinken. 

Zij nam contact op met raadslid Mieke Hoek, 

die direct de burgemeester hierover infor-

meerde. Binnen een paar uur zijn beide wa-

tertapppunten afgesloten met een plastic zak, 

zodat niemand er meer uit kon drinken en 

besmetting met het coronavirus voorkomen 

kon worden. Deze procedure werd meteen in-

gesteld voor alle openbare watertappunten in 

de gemeente. Hopelijk komen de kranen snel 

weer beschikbaar.

Tweede watertappunt voor Vreeland

Vreelandse mondkapjes 
Vier Vreelandse vrouwen laten het er niet bij zit-
ten. Niks doen in deze bizarre tijd kan gewoon-
weg niet. Dus gingen Joke Stapper, Anke van Nes, 
Corine Winnik en Dieuwer Elema aan de slag met 
het naaien van mondkapjes. 

Dieuwer legt uit: “Deze mondkapjes zijn bedoeld 

voor zorgverleners en dan uitsluitend in situaties 

waarbij geen sprake of vermoeden is van besmet-

ting. De helper draagt het en beschermt zichzelf 

doordat aanraking van het gezicht niet mogelijk 

is. De cliënt wordt beschermd doordat het mond-

kapje waterdruppeltjes (adem) tegenhoudt. Door 

3 laags keukenpapier in het kapje te stoppen ont-

staat een extra filter.”

Inmiddels zijn zo’n 150 mondkapjes gemaakt. 

Dieuwer: “Deze hebben we verstrekt aan huisart-

sen, en mensen in de kraam– en thuiszorg. En we 

gaan gestaag door met onze productie. Om het risi-

co van (eventuele) besmetting te voorkomen heb ik 

nog een paar tips: handen goed wassen voor je het 

opzet en als je het afgedaan hebt. Het mondkapje 

kan gewassen worden, minimaal op 60 graden.”

Zelf maken? Hier Dieuwers stappenplan:
Lap dicht geweven katoen: 24 x 42 cm. In de korte 

zijden zoompje stikken (zelfkant hoeft niet)

 

Korte kanten op elkaar leggen.
Stikken 4 cm vanaf de hoeken- het middenstuk 

openlaten (gleuf), deze is voor en inleg-tissue. 

Binnenstebuiten draaien op strijkplank leggen.
Strijken bij voorkeur met goed stoomstrijkijzer! 

De gleuf op 1,5 cm. vanaf de bovenrand en dan 

goed platstrijken.  

Dan 3 vouwen onder elkaar – goed strijken zodat 

de plooien blijven zitten. 

De zijkanten even doorstikken (je kan dit ook 

overslaan). 

Dan zijkanten afwerken met zigzag en vervolgens 

het elastiek (30 cm) erin leggen rand omslaan en 

vaststikken. Bij voorkeur 2x om het extra stevig te 

maken (voor het wassen). 

 Knoopje erin en KLAAR! 
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75 Jaar bevrijding wordt overal in ons land her-
dacht. In Vreeland zijn er op de valreep voor de 
bevrijding twee vreselijke gebeurtenissen voorge-
vallen. De eerste was het oppakken en de liquida-
tie van twee Vreelanders die wapens smokkelden 
(zie pagina 3), de tweede was het opblazen van de 
Van Leerbrug. 

De brug uit 1861 is op 22 april 1945, dus nog geen 

twee weken voor de bevrijding, opgeblazen door 

de Duitsers. Het einde van de oorlog en daarmee 

de vernedering van Duitsland was al erg dichtbij, 

en in hun frustratie bliezen zij vele bruggen, waar-

onder deze, op. De grote brug in de Provinciale 

weg werd dat lot bespaard. Staven dynamiet wa-

ren wel al vastgemaakt onder de brug, maar zijn 

niet tot ontploffing gebracht.

Gek genoeg kwam deze verwoesting van de brug 

het Vreelandse gemeentebestuur helemaal niet 

slecht uit. Al in 1940, net na het openen van de 

Provinciale brug, besloot het gemeentebestuur de 

oude klapbrug te slopen. Hij was in zeer slech-

te staat en het zou te veel kosten om hem op te 

knappen. En daarbij, er was nu toch een nieuwe 

brug? Dat kleine stukje omlopen of -rijden moest 

kunnen…. Zo was de gedachtegang toen!  Door 

het uitbreken van de oorlog is het van sloop niet 

gekomen, maar het opblazen van de brug was dus 

eigenlijk onbedoeld een verlate uitvoering van een 

gemeentelijk plan.

De bevolking liet er niet bij zitten. Binnen een 

maand na de bevrijding werd een Vechtbrugcom-

missie in het leven geroepen. Financiën werden 

gezocht bij het Rijk, de Provincie, gemeenten 

en particulieren, waaronder de Vreelanders zelf. 

“Dorpsgenoten, kom over de brug voor uw brug!” 

was de slogan waardoor vrijwel alle Vreelanders 

een financiële bijdrage leverden aan een nieuwe 

brug. 

Toch was de fondsenwerfactie niet voldoende 

voor de bouw van een nieuwe brug. Rijkswater-

staat bood een tweedehandsbrug aan uit Weesper-

karspel, maar zelfs dat was te duur. Een verzoek 

aan Bernard van Leer van de vatenfabriek voor 

een laatste, forse, bijdrage werd gehonoreerd en 

zo kon op 29 juni 1949 de ‘nieuwe’ tweedehands 

brug geopend worden. Hij werd genoemd naar de 

grote geldschieter Bernard van Leer. Deze brug is 

in 1987 vervangen door de huidige brug, die de 

oude naam bleef houden. 

De Bedrijfsvereniging heeft de brug in 1994 van 

permanente verlichting voorzien en bewoners en 

de Dorpsraad betalen sinds 2015 fleurige bloem-

bakken in de zomer. De brugwachter helpt met 

het onderhoud van de bloemen en zo is deze brug 

in meerdere opzichten een verbindende schakel in 

Vreeland. Je zou er toch niet aan moeten denken 

dat deze zo belangrijke verbinding er niet meer 

geweest zou zijn….! 

De Van Leerbrug

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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Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

Nu Koningsdag niet doorgaat, zou dat betekenen 

dat de traditionele puzzeltocht ook niet zou door-

gaan. Maar daar is een oplossing voor gevonden! 

Met deze kaart kun je zelf door het dorp lopen, of je 

kent het dorp zó goed dat je de plekken uit je hoofd 

al weet… 

Er zijn 26 details van gebouwen, monumentjes of 

gewoon gekke plekken die je normaal niet zo snel 

zouden opvallen. 

Zet de letter die bij de foto hoort onderaan op het 

puntje bij het juiste cijfer. Wat lees je dan??

De oplossing vindt u in de komende Vreelandbode.

38 vrijstaande villa’s
Met ligplaats in de haven

Voor verkoop informatie
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

Speur-je-dorp-door-fotopuzzeltocht
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