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Plannen N201 gepresenteerd:

50 kilometer zone en fietstunnel
Fietstunnel bij de Singel
voor een veilige oversteek
Er is ook voorgesteld om de oversteek van de
N201 bij de BP te vervangen door een fietstunnel
onder de weg door. Zoals u op de bijgevoegde
foto kunt zien, komt de tunnel aan de andere
kant van de kruising dan waar de stoplichten nu
staan. De tunnel loopt dan vanaf de Singel (aan
de kant van de huizen) tot aan het fietspad aan de
overkant. Dat levert niet alleen een veel betere en
veiligere oversteek van de N201 op, maar fietsers
hoeven dan ook niet meer de Singel
te steken om het dorp in of uit
Bericht over
te komen.

De ambtenaren van de Provincie Utrecht hebben
hun plannen voor de aanpak van de N201 gepresenteerd. Zij stellen voor om van de weg door
Vreeland een 50 kilometerzone te maken en om
een fietstunnel aan te leggen onder de kruising
van de N201 met de Singel. Verder wordt het fietspad over de grote brug veiliger gemaakt en worden de openingstijden van de brug aangepast. Een
aquaduct bij Vreeland is niet in de plannen opgenomen omdat de projectgroep dat te duur vindt.
Deze plannen worden de komende
maanden voorgelegd aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. De politiek gaat nu beslissen of het zo wordt
uitgevoerd en kan nog dingen veranderen. Op 11 november moet er een
besluit over worden genomen.

van de
Dorpsraad

50 kilometerzone
Er wordt voorgesteld om de maximumsnelheid
op de N201 door Vreeland te verlagen naar 50
km. per uur. Dat betekent dat de weg wordt aangepast. Er komen drempels bij de stoplichten ter
hoogte van de Raadhuislaan en ter hoogte van
de Singel. Daarnaast wordt de weg versmald en
worden de zijkanten verhoogd zodat automobilisten, volgens de deskundigen, automatisch hun
snelheid naar beneden aanpassen.

Zo’n tunnel is wel een kostbare optie.
Als de politiek het te duur vindt komt
de oversteek wel boven de grond, maar
wordt dan, net als in geval van een fietstunnel,
verplaatst naar de andere kant van de Singel. Een
tunnel heeft de voorkeur van de projectgroep.
Tijdens overleg met de Dorpsraad adviseerde de
projectgroep te kijken of de tunnel samen met
de gemeente kan worden aangelegd. Dat vergoot
de kans dat het doorgaat. Ook draagvlak onder
de bewoners is hierbij belangrijk. Wij horen dan
ook graag wat u van het plan vindt.

Koninklijke lintjes per telefoon
Ria Terra en Elly Schot zijn 24 april j.l. benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau vanwege hun jarenlange inzet op
maatschappelijk gebied. Lees hierover op pagina 3.

Van de redactie
Het is mei 2020! Terwijl flora-en-fauna floreert en profiteert mogen wij voorzichtig aan weer wat meer. Een aantal Vreelanders heeft zich al op een reset voor een ‘betere’
toekomst ingesteld terwijl anderen niet kunnen wachten tot
alles weer ‘normaal’ is. We maken nog altijd een gepaste pas
op de plaats, kopen lokaal, houden voldoende afstand, maar
gaan ook door. Feit is dat vele ouders opgelucht zijn dat hun
kinderen weer blij naar school gaan en dat ‘raar haar’ geen
excuus meer is. Twee ‘vitale beroepen’ worden belicht: Juf
Monique vertelt over het thuisonderwijs en verpleegkundige Larissa Stegeman adviseert iedereen vooral eerst aan de
eigen gezondheid te denken. Met Roos van den Born staan
we stil bij de onderduikers in haar ouderlijk huis en Ria
Terra en Elly Schot krijgen hun welverdiende Koninklijke
lintje opgespeld. Met Hendrik Houtzager halen we zijn herinneringen op en we spreken Kees Beelaerts van Blokland
over Stichting de huisarmen. Ook durven we voorzichtig
aan weer wat ‘ontdekte plekjes’ te onthullen. Deze keer in
vier korte stukjes zodat we niet allemaal tegelijk gaan samenscholen op deze bijzondere plekken dicht bij huis. Bij
traiteur Buon Gusto in Loenersloot waan je je zowaar op
vakantie in Italië, deze plek is zeker het ommetje waard.
En gezien de vele positieve reacties op de hoofdbreker
op de achterpagina van vorige maand wederom een fijne
Vreelandpuzzel. Veel leesplezier en blijf gezond!

Lees verder op pagina 3

Wekenlang werkte dit meerkoetenpaar noestig aan hun ‘fort’ midden in
de oude Vechtbocht om op tijd klaar
te zijn voor hun gezinsuitbreiding.
Anders dan dit tafereeltje doet vermoeden staan meerkoeten bekend
als vechtersbazen. Over dit stukje
oude Vecht zijn zij in ieder geval de
komende tijd de baas!
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Agenda
23 mei
26 mei
4 juni
18 juni
20 juni

GFT afval (bruine bak)
PMD-afval (oranje bak)
GFT afval (bruine bak)
GFT afval (bruine bak)
Oud papier (oranje bak)

Vechtzooitje
Boekentafel in de Grote Kerk te Loenen
In de Grote Kerk in Loenen staat momenteel een
tafel met allerlei tweedehands christelijke boeken.
Voor een door u zelf te bepalen bedrag kunt u
daarvan meenemen.
In de zomermaanden, vanaf half juni t/m open
monumentendag in september is de kerk elke zaterdagmiddag van 13 - 16 uur voor iedereen open,
om tussen de boeken te ‘snuffelen’ of alleen de
kerk te bezichtigen.

Vreeland ‘village fleurie’

Kent u van die Franse dorpjes met een bord bij de
ingang waarop aangegeven staat hoeveel bloemen
er in het dorp zijn? ‘Village fleurie’ staat er op, en
het aantal ‘sterren’ geeft de mate van ‘bebloeming’
aan. Vreeland zou ook wel zo’n bord bij de ingang
kunnen plaatsen, want de afgelopen week zijn er
tientallen bloembakken geplaatst waaronder 13
op nieuwe plekken. Zodra het wat langer warm
weer is barsten de kleurrijke planten helemaal los,
ons dorp wordt deze zomer nóg meer een plaatje!

Colofon
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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Belangrijke telefoonnummers en adressen
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 13.0017.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3
* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19
b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak
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Koninklijke lintjes per telefoon
Op 24 april werden twee Vreelandse dames gebeld
door burgemeester Reinders met de heugelijke
mededeling dat het de Koning behaagd had hen
te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ria Terra en Elly Schot werden op deze wijze geeerd en bedankt voor hun decennialange inzet op
maatschappelijk gebied. De fysieke uitreiking van
het lintje volgt op een later moment in het jaar.
Ria was net klaar met haar dagelijkse ochtendgymnastiek via Zoom en nog in haar gymkleren toen
de burgemeester belde. Ze dacht dat hij kwam informeren hoe het met haar ging, als oudere in de
coronatijd, en wilde na een kort praatje weer ophangen toen de burgemeester maar snel tot de aanleiding van zijn telefoontje kwam: haar benoeming
tot lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar
jarenlange inzet voor de Mozarthof, een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen in Hilversum.
Ria is hier 45 jaar geleden als leerkracht begonnen,
is later 15 jaar directeur geweest en werkt er nu
alweer 15 jaar als vrijwilliger. Ze geeft twee keer
per week schilderles en organiseert de jaarlijkse
ski-reis. De passie en het plezier spatten van haar
af als ze praat over ‘haar’ kinderen.

vraag vol aanbevelingsbrieven, de brief van de
burgemeester, ze liggen op een kastje en zijn de
stille getuigen van de grote waardering van de vele
honderden mensen die van Ria houden. Ria, gefeliciteerd!
Ook Elly was totaal verrast door het telefoontje van
de burgemeester. Ze had gelezen dat hij graag wilde kennismaken met Stichtse Vecht en haar bewoners, dus wellicht wilde hij de kerk van Vreeland
eens bezoeken? Inderdaad vroeg de burgemeester
naar de kerk. Maar toen hij daarna ook doorvroeg
over haar vrijwilligerswerk wist ze het toch niet
zeker meer… En inderdaad bleek het gesprek te
gaan over iets heel anders: haar benoeming tot
lid in de orde van Oranje-Nassau! Elly is er nog
steeds beduusd van. De onderscheiding heeft ze
gekregen vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilligers voor verschillende clubs en organisaties.
Op haar 18de begon ze als scheidsrechter bij de
Muidense handbalvereniging. Vanaf 1973 heeft
De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Een lintje had ze ook totaal niet zien aankomen.
“Ik vind het zo gewoon wat ik doe, eigenlijk is het
gewoon eigenbelang omdat ik het zo leuk vind”.
‘Gewoon’ vonden de aanvragers van het lintje en
iedereen die Ria kent dat niet. Ze is dan ook bedolven onder brieven, kaarten en bloemen en werd
verrast met een film van wel 40 minuten waarop
meer dan 100 mensen haar met een videoboodschap toespreken. Ook het felicitatieregister op
de site van de Mozarthof en hun Facebookpagina
staan bomvol berichten. “Als er iemand een lintje verdient ben jij het wel”, “dik verdiend!”, “met
recht de kroon op al je werk voor de Mozarthof”
zijn slechts enkele van deze reacties. Ria is er nog
wat beduusd maar vooral heel gelukkig van. De
vele kaarten, het dikke boekwerk voor de aan-

Elly bij Philips in Hilversum, in de automatisering,
gewerkt. Nadat ze in 2002 gestopt was had ze meer
tijd voor vrijwilligerswerk. Na haar verhuizing in
1978 naar Loenen werd ze leidster bij de kindernevendienst en is ze acht jaar secretaris van het verjaardagsfonds van de kerk geweest. Vanaf 1993, ze
woonde toen met haar gezin in Vreeland, leidde
ze ruim twaalf jaar de kindernevendienst hier, en
is ze jarenlang jurylid en zes jaar secretaris voor
DOS geweest. Sinds 2009 is ze secretaris van de
EHBO-vereniging. Vanaf 2017 is ze betrokken bij
het reanimatieproject Stichtse Vecht en organiseert ze jaarlijks reanimatiecursussen voor de inwoners van Vreeland. Ze is nog altijd actief voor de
kerk, zo is ze nu bezig de pastorie op orde te maken
voor de nieuwe voorganger. Inmiddels is Elly bedolven onder de felicitaties, kaartjes en bloemen
en de Vreelandbode sluit zich graag aan bij deze
felicitaties: Elly, van harte!

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
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Vitale beroepen: verpleegkundige

Larissa Stegeman (47)
“Denk altijd eerst aan je eigen gezondheid”
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

Hair and Beauty Solutions
Hairextension Specialist
Ik heb 25 jaar ervaring in het zetten van extensions met grote merken.
Voor voller en langer haar kunt u een afspraak maken voor een
intakegesprek.
Henna Brows en Lashlift
Ook voor wenkbrauwen modeleren/verven en wimpers liften kunt u
hier terecht. Graag mailen, whatsapp of sms voor een afspraak of info
dan neem ik contact met u op.
hairandbeautysolutions@xs4all.nl tel. 06-38259960 in Vreeland.

De cursussen gaan tot
nader bericht niet door.

Adverteren?
Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

www.vreelandbode.nl

Dorpsgenoot Larissa Stegeman werkt
al ruim 20 jaar als verpleegkundige op
de spoedeisende hulp bij Amsterdam
UMC. Ze draait dag-, avond- en nachtdiensten en als ze over haar werk vertelt
sprankelen haar ogen. En dat is best bijzonder in deze barre coronatijd, waar
Larissa dagelijks mee te maken heeft.
Tijd voor een gesprek met deze bevlogen verpleegkundige.
Larissa vertelt: “Mijn werk is mijn roeping. Ik heb de allerleukste baan. Ook
nu. Op onze afdeling kom je van alles
tegen. Van slachtoffers van schiet- en
steekpartijen tot gebroken benen, hartaanvallen of mensen die dronken van
de trap zijn gevallen. Het is hollen of
stilstaan. Sinds medio maart hebben
we onze afdeling in tweeën gesplitst.
We hebben de gewone afdeling én de
coronastraat. De gewone spoedeisende
afdeling heeft het nu een stuk rustiger
en dat komt omdat mensen vooral binnenblijven. Er gebeuren minder ongelukken. De coronastraat daarentegen
heeft genoeg te doen.”

Mogelijke corona positieve patiënten
Zodra iemand met verdachte klachten binnenkomt zijn de verpleegkundigen op hun hoede.
Larissa: “Dan trekken we gelijk beschermende
kleding aan, dus het pak, mondkapje, bril en
handschoenen. Daarbij is het protocol dat we aan
onze eigen veiligheid moeten denken. Dat geldt
ook voor ambulancepersoneel en politie. Laatst

kwam ’s avonds een patiënt binnen met klachten.
Ik vond de situatie verdacht en heb me gelijk omgekleed. En terecht. In twee uur tijd ging de man
snel achteruit en moest hij aan de beademing in
de shockroom.”

Tweede piek
Larissa verwacht - met de verruiming van maatregelen - dat er binnenkort weer een tweede piek
met slachtoffers aankomt. “Het kan niet anders.
We zijn pas van dit virus af als we een
vaccin hebben. Een paar van mijn collega’s hebben al corona gehad. Ze werken inmiddels weer, maar kunnen nog
steeds niets ruiken of proeven.” Toch is
Larissa niet ongerust over haar eigen
gezondheid en die van man Walter en
de kinderen (Gijs van 14 en Emma van
11). Larissa vervolgt: “Ik denk dat een
bezoek aan de supermarkt ‘gevaarlijker’ is dan mijn werk in het ziekenhuis.
Mijn advies aan iedereen die boodschappen doet is: hou die 1,5 meter
in de gaten, was voordat je weggaat je
handen grondig en ontsmet ze weer als
je thuiskomt. Ga af en toe lekker naar
buiten om te fietsen of te wandelen en
blijf gewoon elke dag genieten van je
leven.”
Tot slot zegt Larissa tevreden te zijn
met de aanpak van de regering. Maar
ook met haar team op het werk is ze
blij. “We zijn absoluut niet somber,
maken regelmatig plezier en het gevoel
van saamhorigheid is groot. Natuurlijk
zijn er intens verdrietige momenten,
maar daarover gaan we met elkaar in
gesprek. Zoals laatst een patiënt die de
begrafenis van zijn vrouw online in het
ziekenhuis moest volgen. Dan breekt je
hart.”
C.L.
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Vitale beroepen: leerkrachten

Juf Monique van CSV Ridderhof
“Digitalisering moest en kon ook opeens geregeld worden”
Op maandag 11 mei was het eindelijk zover: de basisscholen gingen weer
open. Weliswaar in aangepaste vorm: de
kinderen gaan in groepen naar school,
woensdag is voor de meeste kinderen
een thuisonderwijsdag en iedere groep
moet via speciale looproutes de school
in en uit. Maar ondanks deze nieuwe realiteit was het een moment waar in veel
gezinnen enorm naar werd uitgekeken.
Eindelijk de juf weer zien, met vriendjes
spelen, leren in de klas. En voor de ouders: eindelijk weer een dag ongestoord
kunnen werken. De opening van de basisscholen is een belangrijke stap in de
richting van meer vrijheid, een nieuw
normaal. Ook voor de leerkrachten
was 11 mei een bijzondere dag: eindelijk weer een (halve) klas vol kinderen.
De Vreelandbode keek daarom in de
week voorafgaand aan de opening van
de scholen met juf Monique Corstjens
(groep 3) terug op de weken van thuisonderwijs. Hoe hebben de leraren in
Vreeland deze periode ervaren?

Dagelijkse filmpjes
Monique: “Toen we hoorden dat de scholen dicht
gingen, was het een paar dagen heel hectisch. We
zijn die maandag en dinsdag direct op school aan
de slag gegaan om alles te organiseren. Het lerarenteam besloot dat zij in alle groepen met weekschema’s zouden werken en dat de individuele
leerkrachten daaromheen zelf invulling zouden
geven aan de manier waarop zij digitaal lesgaven.
Zoek iets wat bij je past en doe iets waar je je fijn bij
voelt. Iedereen heeft dat ook echt zo gedaan.” Monique gaf alle boeken mee naar huis en nam iedere
ochtend een filmpje op voor de kinderen waarin
ze alle boekjes langsliep en de lesstof uitlegde. De
kinderen konden dan steeds het filmpje stop zetten,
de opdrachten maken, het volgende boekje pakken
en weer verder kijken. Monique: “Deze manier van
lesgeven is echt toegespitst op kinderen uit groep
drie. In de hogere groepen verwachten wij dat kinderen zelfstandiger kunnen werken.”
Naast het opnemen van de dagelijkse filmpjes en
het aanbieden van een weekplanning en de werkboeken, koos Monique ervoor om ieder kind elke
week te bellen. Monique: “Ik heb maar 15 kinderen
in de klas, dus dat lukte wel. Maar toch was het heel
intensief om iedereen te bereiken, want ik sprak

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Kinderen hebben over het algemeen de neiging om te
zeggen dat het goed gaat. Van de ouders hoorde ik
dan waar ze tegen aan liepen, hoe het echt ging.”

Groot gevoel van saamhorigheid
Monique vond het afstandsonderwijs goed te
doen. Ze ging iedere dag naar school, waardoor
ze haar werkroutine behield. Het enige grote verschil was dat ze in een nagenoeg lege klas zat en
vooral met haar computer bezig was. “Ik had al
snel een modus gevonden. Bovendien vind ik het
wel leuk om uit te zoeken hoe een nieuw computerprogramma werkt. Op die manier kon ik ook
collega’s helpen die het lastiger vonden om hun
weg te vinden in de digitale leeromgeving.” De
leerkrachten probeerden elkaar zoveel mogelijk te
ondersteunen. Ook voor hen was het een intensieve tijd met kinderen thuis, en de zorg voor ouders
op afstand. Problemen werden samen opgelost
en het gevoel van saamhorigheid was groot op
school. Monique: “Het was bijzonder om te merken dat allerlei zaken die te maken hebben met
digitalisering van het onderwijs waar al jaren over
werd vergaderd, ineens in een paar dagen konden
worden geregeld.”
Terwijl CSV Ridderhof de afgelopen weken veel vrijheid kreeg om het onderwijs naar eigen inzicht in te vullen, is de
weekindeling met halve klassen en thuisonderwijs op woensdag centraal vanuit
Kalisto bepaald. Monique is benieuwd
hoe ze de kinderen zal aantreffen: “Het
is een beetje als na de zomervakantie.
De kinderen hebben elkaar lang niet gezien. Dan moet je weer gaan werken aan
groepsvorming en sociale contacten: Hoe
gaan we met elkaar om? Daar gaan we de
komende weken in alle groepen veel tijd
en energie in steken.”
C.W.

VANAF 01 JUNI 2020
WEER OPEN VOOR LUNCH
Ondanks de vele restricties kunnen wij je wel
weerverwelkomen voor een heerlijke lunch!
Neem plaats tussen 1230 - 1300u en geniet van een
4 gangen lunchmenu du chef á 55.00 per persoon.
Open dinsdag tot en met vrijdag en zondag.
Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl
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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

Onderduikers op de Voorstraat
Roos van den Born (52) was twee jaar
oud toen ze in Vreeland kwam wonen, als
jongste dochter van Henk en Ietje van den
Born. Op haar 11de verhuisde het gezin
naar de Voorstraat. Aanvankelijk ging ze
in Hilversum naar de middelbare school,
maar al snel stapte ze over naar de Montessorischool in Amsterdam, waar ze een
geweldige tijd heeft gehad. Ze deed daar
een bijzondere ontdekking.
Op een mooie zaterdagmiddag, bij Ietje in
de tuin aan de Voorstraat, vertellen moeder en dochter erover. Roos: “Voor school
moesten we een project doen over de oorlog, we moesten zelf op onderzoek uit.
Onze buurvrouw wist wel een verhaal dat
ik kon uitzoeken en ze heeft me goed op
weg geholpen.” In de oorlog (tot een jaar
of tien geleden trouwens) waren de meeste huizen op de Voorstraat nog winkels of
bedrijfjes. In het huis van de familie Van
den Born was de studio van fotograaf Hezemans en in het hoekhuis van de buren
was kruidenier Scheepmaker gevestigd.
Mevrouw Scheepmaker werkte in die tijd
in de winkel; haar dochter Stannie is de
huidige buurvrouw van Ietje. Roos vervolgt: “Mevrouw Scheepmaker vertelde dat de
fotograaf er woonde met zijn vrouw, ze hadden
geen kinderen. Ze zag in de oorloog ‘s avonds in
de tuin van de buren twee onbekende mannen.
Na de oorlog bleek dat er twee Duitse joden ondergedoken hadden gezeten. Het waren broers en
ze heetten Wohl. Ze hadden de oorlog overleefd
en waren naar Amsterdam verhuisd.” Daarna was
het niet moeilijk: Roos vond in het telefoonboek
van Amsterdam drie personen die Wohl heetten.
Ze heeft ze gebeld, en de tweede was al raak, het
was één van de broers! Ze heeft de man opgezocht
in Amsterdam en daarna is hij een keer naar
Vreeland gekomen. Ietje: “Ze hadden hier op de
vliering gezeten. Dat viel niet mee want je kunt er
niet rechtop staan. Overdag konden ze ook in de
donkere kamer zijn, aan de voorkant van het huis,
die was toch geblindeerd. Dat werd moeilijk toen
er ook nog Duitsers werden ingekwartierd. Toen

moesten ze echt op de vliering blijven want het is
een heel gehorig huis. Gelukkig duurde dat niet
zo lang.” En Roos vult aan: “Het was soms ook
echt gevaarlijk. De onderduikers zijn verraden,
waarna er een huiszoeking was bij fotograaf Lamme in Loenen. Dat was natuurlijk een vergissing,
maar vanuit Loenen kwam al snel een waarschuwing dat Duitse soldaten op weg waren naar de
fotograaf in Vreeland. De onderduikers konden
net op tijd vluchten, zijn via het Tolhuis aan de
Spoorlaan door de weilanden op weg naar Amsterdam gegaan. In totaal zijn de onderduikers 2,5
jaar op de Voorstraat geweest.”
Het is toch heel bijzonder dat Roos op haar 16de
dit verhaal heeft ontdekt. “Ik heb het natuurlijk
mooi opgeschreven, waarschijnlijk met de hand.
Het zal wel ergens op de vliering liggen, dat komen we vast nog wel eens tegen!”
M.S.

Plannen N201 gepresenteerd
Vervolg van pagina 1

zullen blijven benadrukken dat een langere onderdoorgang voor Vreeland op termijn een hele
mooie oplossing kan zijn, maar we zien dat nu
als niet realistisch. We denken dat de maatregelen met de snelheidsbeperking en de geluidswal
(de Whiswall die in juli of september wordt geplaatst) op dit moment meer opleveren voor het
gehele traject.

Openingstijden brug
In het voorstel staat dat de openingstijden van
de brug kunnen worden aangepast om op drukke momenten te zorgen dat het verkeer beter
doorstroomt. Dus de brug minder vaak openen
in de spits of op andere drukke momenten. De
Dorpsraad heeft hierbij opgemerkt
dat het dan extra belangrijk is om naar
Bericht
de veiligheid en drukte op het water
te kijken omdat het vaarverkeer dan
van de
minder goed zal doorstromen.

Aansluiting bij Loenen
Vanaf de aansluiting met de N402
bij Loenen worden er dubbele rij- en
opstelstroken aangelegd: tussen de
Dorpsraad stoplichten bij afslag Loenen en de
Aquaduct
brug over het Amsterdam-RijnkaEr wordt niet gekozen voor een aquaduct. Deze naal en tussen Loenersloot en de A2. Dat moet
optie is dermate duur dat de ambtenaren het volgens de provincie de doorstroom op dat knelniet haalbaar achten. Het bestuur van de Dorps- punt flink verbeteren.
raad heeft de afgelopen maanden steeds op het
standpunt gestaan dat een aquaduct dusdanig Station Loenersloot
moet worden aangelegd dat het gehele dorp daar Er wordt verder voor-onderzoek gedaan naar
optimaal profijt van heeft. Alleen een bak onder een station bij Loenersloot. Met daarbij de opde Vecht zoals deze tot nu toe steeds is ingete- merking dat, mocht het doorgaan, dit niet voor
kend vinden wij veel te weinig opleveren. Wij 2040 gerealiseerd zal zijn.
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Koningsdag werd woningsdag

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

Geen dorpsontbijt, geen muziek van OrVeO,
geen kinderspelen, waterspektakel of feestelijke
en swingende borrel…. Koningsdag 2020 werd
noodgedwongen thuis gevierd. Bijzonder was
het Wilhelmus dat vanuit vier boxen die op
de omloop van de kerktoren stonden werd gespeeld, een geblazen versie en daarna een losbarstende Concertgebouwversie. Vrijwel iedereen
in het dorp kon het horen en luisterde ontroerd
naar de mooie muziek. Dank aan Reinko Abels
en Jan Hos die dit verzorgd hebben. Wie het ge-

luk had in de buurt van blazers van OrVeO te
wonen hoorde het Wilhelmus live, want verschillende spelers speelden ons volkslied vanuit hun voordeur. Het dorp zag er feestelijk uit
met de Nederlandse driekleur aan vrijwel iedere
gevel en met buren of familie maakten velen er,
mede dankzij het heerlijke weer, toch nog een
gezellige dag van.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Thuis in coronatijd

Wat is er de afgelopen weken veel gebeurd he!
Eerst gingen de scholen dicht en kregen jullie bijna
allemaal thuis onderwijs van jullie vader en/of moeder. Vonden jullie dat leuk of misten jullie school
ook wel heel erg?
En toen was het vakantie. Die was misschien ook
wel heel anders dan de plannen eerst waren. Misschien zou je naar een ver land gaan of naar de
camping in de buurt, maar waarschijnlijk was hij
wel anders dan jullie hadden gedacht.

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

En toen mochten jullie weer naar school! Waren jullie daar blij mee? Of kreeg je liever les van je vader
of moeder?
Ook deze maand zijn veel Vreelandse kinderen
thuis creatief geweest! Kijken jullie mee hoe Loulou,
Jet, Marie, Steyn, Nine, Guusje, Rosalie, Kees, Doris
en Anna voor jullie gemaakt hebben?

Slakken

Konijntje

Dit konijntje is blij dat het weer lente is.
Rosalie, groep 5

Bloemen

Tennisles op Slotzicht voor beginnende
tot half gevorderde tennisspelers
(jeugd en volwassenen).
Bel 0644706098 Dominique.

Jet, groep 7

Moederdagtaart

Steyn dacht op Moederdag dat het de verjaardag
van zijn moeder was dus kreeg zijn moeder deze
heerlijke taart!

THEO SCHUMACHER .NL

Snoepboom

MEESTERSCHILDER
+++

Guusje, peuterspeelzaal

Wij deden een youtube tutorial van illustratrice Marit Törnqvist en schilderden een snoepboom.

Tel. 0294 - 23 09 61

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

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

Steyn, groep 2

Loulou, groep 4
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Een tamme kauw en
moestuinonderwijs
We hebben een tamme kauw in de tuin, die wij
hebben omarmd als nieuw huis, nee tuindier.

Marie & Jet, groep 7

Bloemen

Kees, groep 4

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.

Woordzoeker

Nine, groep 1

Anna heeft een hele toepasselijke woordzoeker
gemaakt! Er zitten 18 woorden verstopt. Kan jij ze
vinden?
Afstand-houden
Handen-wassen
Koorts
Mondkapje
Quarantaine
Wuhan
Covid19
Hoesten
Lockdown
Pandemie
RIVM
Ziek
Geldproblemen
Intensive-care
Longontsteking
Persconferentie
Thuisonderwijs
Zorgmedewerkers
Anna, groep 6

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

Doris, groep 2
Op een ochtend kregen we moestuinonderwijs. De
salamander is van Kees en de duizendpoot en mier
zijn van Doris.

Dames - Herenkapsalon

Yeah, we zijn er weer!

De volgende kidsredactie

Omdat we niet zeker weten of we voor de volgende editie van de Vreelandbode alweer bij elkaar
mogen komen, nodigen we jullie uit om gewoon
creatieve werkjes in te blijven sturen naar
info@vreelandbode.nl.

We helpen u graag
aan een goed kapsel!
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
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door Connie Lohuis

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress
Kerkplein 2
06-22984224

Vo e t r e f l e x t h e ra p i e

Hendrik Houtzager:
“Ik word door de tijd gedreven”
De 86-jarige Hendrik Houtzager woont samen
met zijn vrouw Annemarie op Fetha. Een huis dat
hij al kocht toen het nog in aanbouw was. Hendrik
heeft zichzelf aangemeld bij de Vreelandbode.
Hij wordt door de tijd gedreven en wil graag
zijn verhaal kwijt. We besluiten te tutoyeren en
Annemarie zet thee.
Hendrik en Annemarie zijn inmiddels 38 jaar getrouwd en hebben allebei uit een eerder huwelijk
twee kinderen. Beiden hebben ook een passie voor
kunst. Annemarie geeft nog steeds tekenles in het
Dorpshuis en Hendrik heeft al zijn hele leven fotografie als hobby. Daarnaast heeft hij als
ingenieur – afgestudeerd in de mijnbouw aan de Technische Universiteit
Delft – wereldwijd projecten begeleid.
Dat deed hij 20 jaar lang voor Ballast
Nedam.

werden gebouwd. De sollicitatie lukte en ik werd
aangenomen als manager marketing, acquisitie en
pr. Vervolgens ging ik op zoek naar Nederhorst.
Op de N201 zag ik ter hoogte van Loenen een
bordje met ‘Bouw’ erop. Ik volgde de aanwijzingen en kwam - wat later bleek - bij de nieuwbouw
op Fetha terecht. De aannemer zei dat ik een mooi
hoekhuis kon kopen als ik gelijk de knoop doorhakte. Dat deed ik en toen hoorde ik dat we in
Vreeland gingen wonen. De Loenenaren hadden
het bordje ‘Vreeland’ in de sloot gegooid. De dorpen hadden ruzie.” (vanwege de samenvoeging tot
één gemeente, red.)

De oorlogsjaren

Ontdekte plekjes

Oorlogsherinnering Nederhorst
Als je de Bergseweg fietst of wandelt, sluis het Hemeltje
oversteekt en rechtdoor gaat langs de Randweg, zie je vlak
voor de kruising met de Middenweg een metalen vliegtuig
afsteken tegen de lucht. Nu we nog in de meimaand zitten,
de maand waarin we de oorlogsslachtoffers herdachten
en de bevrijding vierden, is dit een toepasselijke plek om
een keer naar toe te gaan. Het monument is een herinnering aan de Engelse
bommenwerper
met vijf inzittenden die ongeveer
op deze plek op 15
mei 1943 brandend
neerstortte na een
aanval door een
Duitse nachtjager.
Bij het monument,
dat op 13 september 2019 door nabestaanden is onthuld,
staat een bankje en
een uitgebreid informatiebord. Een
prachtig plekje om
even te zitten en in
alle rust een bijzonder stukje geschiedenis te beleven.

Hendrik is geboren in Zwijndrecht.
Hij vertelt: “In oorlogstijd heb ik op
de lagere school gezeten. Dat was een
rommelige tijd. Ik had een stoere en
dappere vader, die nog met een boot
de Dordtse Kil over voer om in bevrijd
gebied voedsel op te halen.” Hendrik
ging naar de HBS en liep vertraging
op vanwege een verkeersongeluk. “Ik
moest na mijn examen gelijk in militaire dienst. Liever was ik in Delft aan
de Technische Universiteit mijnbouw
gaan studeren. Maar er was geen ontkomen aan. Een professor in Delft zei:
‘Kom na je diensttijd maar terug, dan
ben je nog veel sterker en slimmer’. En
dat heb ik gedaan.”

Kolen- en goud- en kopermijnen
Hendrik heeft mooie herinneringen aan zijn studietijd. Zo werd hij uitgezonden naar de kolenmijnen in Limburg, maar ook naar de goudmijnen in
Noord-Canada. “Op de boot naar Canada speelde
ook Louis van Dijk met zijn trio. Tijdens een storm
heb ik nog de poten van de piano vastgehouden,
zodat Louis door kon spelen. In de goudmijnen
heb ik geleerd met allerlei soorten mensen om te
gaan, van arm tot rijk en van goed tot slecht. Daar
heb ik mijn hele leven plezier van gehad.” Na zijn
studie kwam hij bij de kopermijnen in Zambia terecht, waar hij ook zijn eerste vrouw leerde kennen. Zij was een Nederlandse kinderarts. Hendrik
vertelt: “Zambia had omgekeerde apartheid. Het
werd voor ons onhoudbaar en we zijn teruggegaan
naar een flatje in Amsterdam.”
Per ongeluk in Vreeland
Hoe Hendrik in Vreeland terecht kwam is een
bijzonder verhaal. Hij legt uit: “Ik kwam een
Vreelander tegen, Jan Derksen. Hij raadde me
eerst aan om te solliciteren bij Ballast Nedam en
vertelde dat er in Nederhorst den Berg huizen

Riyad en Hong Kong
Henrik werkte tot zijn pensionering bij Ballast
Nedam. Zijn absolute hoogtepunt was de bouw
van een 25 kilometer lange dijk met bruggen van
Saoedi-Arabië naar Bahrein. “Ik woonde daar met
Annemarie - ik was inmiddels al gescheiden - en
mijn twee kinderen in het Ballast dorp bij Riyad.
Later woonden we in Hong Kong in een prachtig
appartement aan de haven. Daar haalde ik de opdracht binnen voor het bouwen van een vliegveld
én verladingssteigers.” Eenmaal weer in Vreeland
bemoeide Hendrik zich met de zandwinning voor
nieuwbouw in Maarssenbroek. “Dat zand haalden we uit de Wijde Blik en de Spiegelplas en de
Blijkpolder.” Hendrik is naast zijn werk, altijd
blijven fotograferen. Hij laat werkelijk indrukwekkende foto’s zien. Het zijn ware kunstwerken.
Verder was hij ook gemeenteraadslid voor de
VVD in Loenen aan de Vecht. Inmiddels stemt
hij overigens Groen Links. En over hoe hij en zijn
vrouw deze bizarre tijden doorkomen is hij duidelijk. “We hebben de oorlog meegemaakt en zijn
survivors!”
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Bedrijvigheid

Ontdekte plekjes

Buon Gusto Deli

Vogelkijkhut A.Lambertzkade

‘Klein Italië in Loenersloot’
oftewel Buon Gusto Deli zit alweer sinds oktober 2019 aan de
Rijksstraatweg in Loenersloot.
Bij het Avia tankstation en
Supervast garage op nummer
248 om precies te zijn. Buon
Gusto Deli is een familiebedrijf dat met veel passie wordt
gerund door de familie Merkx.
Moeder (Ingeborg) & zoon
(Thomas) zijn de trotse eigenaren van deze authentieke traiteur & delicatessenzaak.
Een paar jaar geleden gingen Thomas en zijn
moeder een hapje eten in Vreeland en daar raakten zij aan de praat met een echtpaar dat bij
Supervast garage in Loenersloot Alfa Romeo Spiders verhuurt om mee door de omgeving te touren. Ingeborg vertelde hen over haar cateringbedrijf in Amstelveen (Spoon Culinair) en al gauw
ontstond het idee om door haar samengestelde
picknickmanden aan te bieden bij de verhuurde
Spiders. Kort daarna werd Ingeborg gevraagd of
ze geen interesse had om een koffiebarretje op te
zetten bij Supervast garage / Avia tankstation, zoals je dat veel in Italië ziet. Thomas ging met zijn
moeder mee kijken bij het tankstation en al gauw
besloten zij om dit avontuur samen aan te gaan.
En zo is het gekomen dat golf pro en wijnimporteur Thomas alweer ruim een half jaar dagelijks
te vinden is in zijn delicatessenzaak aan de Rijksstraatweg 248 in Loenersloot.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan
Horeca zit de hele familie Merkx in het bloed. Zowel vader als moeder Merkx hebben altijd eigen
horecagelegenheden gehad. De van origine Italiaanse vader van Thomas is inmiddels overleden
maar de herinneringen aan hem leven voort in dit
nieuwe initiatief van moeder en zoon. In de win-

kel staat dan ook een foto van een 4-jarige Thomas die op een kratje in een van de zaken van zijn
vader zijn eerste pizza staat te maken.

Typisch Italiaanse producten
Buon Gusto Deli is geen restaurant, maar er kunnen wel afhaalmaaltijden besteld en afgehaald
worden. De pasta’s en secondi worden bij Spoon
Culinair in Amstelveen bereid. In de winkel kan
je, naast de heerlijke eigen koffiemelange, Italiaans ijs en dolce ook panini, antipasti en pizza’s
krijgen. Verder vind je in de winkel een keur aan
mooie Italiaanse producten zoals olijfolie, balsamico, verse pasta, sauzen, hammen en salami, wijnen, kookboeken en nog veel meer. En je kan er
terecht voor bijzondere Italiaanse cadeaus voor in
de keuken. Daaraan heb ik me tijdens mijn bezoek
maar meteen tegoed gedaan. En ik ga binnenkort
ook zeker zo een heerlijke maaltijd afhalen bij
Buon Gusto!

Het smalle pad van de A.Lambertzkade is allang ontdekt door fietsers en wandelaars die daar willen genieten van de prachtige natuur. Helaas is het in dit stiltegebied tussen de plassen, dat vanuit Vreeland begint vanaf
de Boslaan, niet altijd even stil meer. Zeker niet in deze
tijd. Wie echt in alle rust wil genieten van de prachtige
‘wijde blikken’ kan beter op een doordeweekse dag heel
vroeg in de ochtend gaan. Beklim dan de Vogelkijkhut
die iets over de helft van het 2,5 kilometer lange pad
staat. Het adembenemende uitzicht rondom is de beloning voor het vroege opstaan. Misschien zijn er op
dat moment geen andere mensen, maar alleen ben je er
zeker niet. Deze meimaand is dit het broedgebied van
o.a. de purperreiger, de rietzanger en de grote karekiet
terwijl de smient, nonnetje en de kuifeend er juist veel
geziene wintergasten zijn. Maar ook dwergmeeuwen,
sterns, grauwe ganzen komen hier graag, en met een
beetje geluk spot je hier de blauwe ijsvogel. Niet alleen
vogels, maar ook insecten zoals de libelle en zelfs de
(ongevaarlijke) ringslangen voelen zich hier thuis. Een
mooie plek om even samen met de natuur te zijn.

Buon Gusto Deli is dinsdag tot en met vrijdag geopend van 8.00 – 19.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 – 19.00 uur. Een aantal keer per jaar
organiseren Thomas en zijn moeder ook wijn-/
spijs-evenementen en Italiaanse cateringen op eigen locatie.
A.F.

Tijdelijke picknickplaats
buitenplaats Bijdorp
De eigenaren van buitenplaats Bijdorp aan Oud Over in
Loenen hebben hun riante overtuin tijdelijk opengesteld
voor een picknick. Het eenvoudige bordje bij het hek
geeft de beperkte richtlijnen voor de toegang in coronatijd. Een mooi gebaar van de bewoners om anderen in
deze bizarre tijd te laten meegenieten van dit fraaie stukje
aan de Vecht. Met een beetje geluk kun je op aan de overzijde in Loenen een coffee-to-go halen op de Dorpsstraat,
een visje halen op de dinsdagmarkt of anders gewoon
genieten met of zonder meegebrachte picknickmand.
Zolang het bordje er staat uiteraard.
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Boekbespreking door Marlies Cordia
‘Strovuur’ - Gerwin van der Werf

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

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
Qualiﬁed in ﬁnancial 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 ﬁnanciële chaos?
Voor vakkundig en professioneel ﬁnancieel advies
kunt u terecht bij mij.
Voor meer informatie neem dan contact op
met onderstaand adres:
www.jjpinterimandﬁnance.nl - info@jjpinterimandﬁnance.nl
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101

Een bloedhete zomervakantie met daarna het visioen weer naar school te moeten. Fay, 17 jaar, gaat
liever met haar neef Elvin naar Parijs. In zijn gele
Mitsubishi Sapporo uit 1980. Een pauperbak noemt
Fay het, maar dat gaat ze niet tegen Elvin zeggen,
natuurlijk. Het wordt een roadtrip, het verhaal van
twee rare types die samen door suffe Belgische en
Franse dorpjes dwalen, overal idiote ruzies weten te
scoren en de weg naar Parijs maar niet kunnen vinden. Meteen is het al raak, bij een benzinepomp waar
de man die hen helpt en het geld int, niet de eigenaar
blijkt te zijn, maar schreeuwend weggejaagd wordt
door de echte baas, die óók geld wil. Al een paar jaar
legt Fay zich toe op niet opvallen. Leven vindt ze een
aanwezigheidsplicht, meer niet. Op school niet, nergens. Elvin is eigenlijk de enige wiens aanwezigheid
ze kan velen, alhoewel: hij moet niet roken waar ze
bij zit. En dat doet hij toch. Fay is nogal een wijsneus
met moeilijke woorden. Gymnasiastengedoe vindt
Elvin dat, zelf vers van het VMBO. Fay blijkt niet alleen een gaatje in haar hart te hebben, maar ook een
gaatje in haar ziel. Haar vader heeft drie jaar eerder
zelfmoord gepleegd. Hij ging van huis “omdat hij
er even tussenuit wilde om te schrijven” en werd teruggevonden in Metz. Sindsdien is het contact met
haar moeder ook nul, ze heeft haar nooit meer een
zoen gegeven. Zes dagen duurt de reis, het boek is
ook in zes delen opgedeeld. Tegen het eind wordt

er even helemaal niet gereisd, de auto is nu echt
kapot, waar je niet van
opkijkt als lezer. Eerder
was al een raampje naar
de gallemiezen, een lekke
band, er is tegenaan gereden. Fay wordt opgepikt
door een vrouw, die haar
naar een station brengt.
De avonturen die ze constant beleeft zijn zo weird,
dat je als lezer zo gaandeweg begint te denken ‘is
dit wel echt?’ Verzint Fay dit niet? Die twijfel blijft,
ook als tenslotte Elvin weer opduikt. De taal die Fay
gebruikt om haar verhaal aan ons te vertellen is heel
eigentijds, ondanks de moeilijke woorden en beelden die ze af en toe gebruikt. Het leest heel lekker
en als lezer wil je wel op sleeptouw genomen worden door dit bijzondere meisje, dat ook nog haar
altviool mee op reis heeft genomen en onderweg in
een klooster een middeleeuws handschrift weet te
pikken. Het is heel laconiek verteld en tegelijkertijd
ook aangrijpend, als je langzaamaan begrijpt wat
zich allemaal in Fays hoofd afspeelt. En daar hoort
ook je twijfel bij aan dit verhaal, of dit wel echt gebeurd is. Ik ben van Fay gaan houden en hoop dat
meer mensen dat gaan doen.

Maaltijdservice aan huis
Makkelijk, gezond en flexibel. Welzijn Stichtse
Vecht bezorgt in de gemeente vries-verse maaltijden aan huis bij ouderen, zieken, mantelzorgers
en voor degenen die geen gelegenheid hebben zelf
te koken of boodschappen te doen.
De maaltijden worden iedere woensdag aan huis
geleverd. Er is een ruim en gevarieerd aanbod, o.a.
vegetarisch, natriumarm, halal, soepen en desserts.
De kosten per maaltijd zijn € 5,25. Een verpakking bevat zes maaltijden en zijn in de vriezer lang
houdbaar. U hoeft niet wekelijks een bestelling te
doen. U kunt uw maaltijdkeuze of frequentie naar
wens aanpassen of stopzetten, heel flexibel dus.

Wilt u eerst proeven? Bestel dan een introductiepakket, dit is een samengesteld pakket van zes maaltijden voor slechts € 20,-. Voor meer informatie, neem
contact op met Annemarie Kuurman 0346 290710
of per e-mail: a.kuurman@welzijnsv.nl.

Ontdekte plekjes

Wandelpad Vreedenhorst
Vlak buiten Vreeland, aan de Bergseweg 18, ligt
buitenplaats Vreedenhorst. Het bos dat erbij hoort
is gedeeltelijk opengesteld voor wandelaars. Spannende houtsnipperpaadjes kronkelen tussen de
bomen door, rechte paden aan de buitenkant lopen langs vergezichten over de weilanden waar het
hoge gras golft in de wind en de gele boterbloemen
bloeien. Op veel plekken zijn ‘kruispunten’ waar
je kan kiezen welke kant je opgaat. Klompjes wijzen de weg. Het bos dient als ‘steppingstone’ voor
dieren in het verder open weilandengebied. Dus er
nestelt en leeft hier van alles. De meeste bomen en
struiken hebben ook een voedselfunctie voor de
dieren, met bessen, noten e.d.
Het pad is open van zonsondergang tot zonsondergang, honden moeten aan de lijn. Het toegangshek
is nog vóór de buitenplaats, dus loop niet via de opgang naar de buitenplaats zelf, dat is privéterrein.

En zin om mee te werken aan het onderhoud van
dit prachtige pad? Alle hulp is welkom! Meld je aan
bij Kees Beelaerts, keesbvb@xs4all.nl.
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Stichting de huisarmen van Vreeland,
Nigtevecht en Overmeer: 328 jaar armenzorg
Had u nog nooit van deze stichting gehoord? Dat
is ook niet zo verwonderlijk want er werd tot nu
toe weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Hoog tijd
om daar verandering in te brengen, vond Kees
Beelaerts van Blokland, bestuurslid van de Stichting. Ik sprak hem om eens te horen wat de Stichting nu precies doet.
We gaan terug in de tijd, naar 1651. Dat is het jaar
waarin de veehouder I.P. Molenaar, wonend aan
de Nigtevechtseweg toen nr. 42 te Vreeland zijn
boerenbedrijfje aan de armen van Vreeland, Overmeer (vlakbij Nederhorst den Berg) en Nigtevecht
vermaakte. Zo ontstond het zogenaamde ‘Molenaarsfonds’ dat tegenwoordig nog steeds bestaat.
De erflater Molenaar wilde dat het geld in dit fonds
besteed werd aan “goede werken op het gebied
van scholing, arbeid en gezondheid van de armen
in Vreeland, Nigtevecht en Overmeer.” In die tijd
waren er namelijk nog geen sociale verzekeringen
en de welvaart was minder goed verdeeld dan tegenwoordig. Armenzorg in de vorm van particulier
initiatief was, naast die van de overheid en de kerk,
dan ook zeer welkom.
De commissie werd 15 jaar geleden een stichting
omdat alleen een rechtspersoon land mag bezitten. Op de foto ziet u de eerste bestuursleden: de
heer Nagel uit Nederhorst den Berg, de heer Van
Zadelhoff uit Nigtevecht en de heer Van der Lee
uit Vreeland. Inmiddels zijn de heer Nagel en de
heer Van Zadelhoff opgevolgd door hun zoons
en de heer Van der Lee droeg het stokje over aan
dorpsgenoot Kees Beelaerts. De bestuursleden zien
er nog steeds op toe dat de inkomsten goed be-

steed worden. De boerderij is inmiddels verkocht
en gesloopt, maar het land is nog in bezit van de
stichting die het weer verpacht. Met de opbrengsten steunt de stichting goede doelen als de Voedselbank, het Rode Kruis, het Leger des Heils en een
aantal kerkelijke initiatieven.
“De tijden zijn veranderd” legt Kees uit. “Vroeger
verdeelde je de opbrengst over envelopjes die je
langs de armen bracht. Maar zo bereik je tegenwoordig de minder bedeelden niet meer. Daarom
zoeken we nu, naast de reeds gesteunde doelen,
nog naar andere initiatieven. Bij voorkeur kleinschalig en lokaal.” De stichting is dus op zoek naar
bewoners uit de drie kernen die goede acties doen,
passend binnen de doelstelling van de stichting.
Dat betekent dat het moet gaan om initiatieven
op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding en scholing. Kees geeft als voorbeeld een
bewoner uit Vreeland die jarenlang geld inzamelde voor een project in Tanzania of een van origine
Boliviaanse uit Overmeer die een project startte ter
ondersteuning van arme kinderen uit haar geboorteland. “Dit zijn nou typisch van die projecten die
wij vanuit onze stichting graag ondersteunen.”
Houdt u zich bezig met een project dat past binnen de doelstelling van Stichting de huisarmen van
Vreeland, Nigtevecht en Overmeer? Leg uw initiatief dan voor aan het bestuur van de stichting via
keesbvb@xs4all.nl.
A.F.
Bron: Vecht en veen op de valreep - fotoboek
over het gebied rond de Utrechtse Vecht

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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
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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

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61
Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

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

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

Bijzonder ‘tijdelijk’ herdenkingsmonument
Het Vreeland 750-monument kreeg 4 en 5 mei een
bijzondere toevoeging: naast de Nederlandse vlag
en die van de Provincie Utrecht hingen hier nog
zes vlaggen van de landen die Nederland bevrijd
hebben. Ontwerper en maker van het monument
Jan Niessen liep al een tijdje met het idee rond iets
speciaals te doen met 4 en 5 mei en 75 jaar herdenking. “Het coronavirus versterkte het idee om
toch iets te doen in deze onveilige en angstige tijd
die totaal verbleekt bij wat er 75 jaar geleden is gebeurd. Ik vind het voor mijzelf belangrijk om bij
deze herdenkingsdagen stil te staan en er aandacht
aan te schenken. En dan is het 750 jaar Vreelandmonument snel omgebouwd naar ‘75 jaar stad in
land van Vrede’. Het monument leent zich uitstekend om er tijdelijk iets anders van te maken. Niet
alleen de Nederlandse vlag halfstok, maar ook die
van onze bevrijders, dat moest het worden.
Dus alle vlaggen op 4 mei de hele dag halfstok, stiller dan ooit herdenken. En op 5 mei de vlaggen in
top waarbij ik de provincievlag door de Vreelandvlag heb vervangen: Vrede, Vrijheid, Vreeland.” Jan
heeft zelf een constructie bedacht en gemaakt waar
alle vlaggenstokken in pasten en die zonder schade
aan het monument te berokkenen eromheen geschoven kon worden. “Zo’n constructie maken van
staal om de vlaggen in te steken is natuurlijk niet
zo’n probleem, staal is nu eenmaal mijn passie.”

Veel mensen waren erg enthousiast over dit bijzondere eerbetoon. En het is nu gewoon een beetje kaal
zonder de vlaggen!

De helende hoogtezon van Van Leer
Ziektes die een groot deel van de bevolking treffen
zijn helaas van alle tijd. Na de Tweede Wereldoorlog leden veel Nederlandse kinderen aan de ‘Engelse ziekte’ oftewel rachitis. Dit was een botaandoening die vooral bij jonge kinderen voorkwam
en die ontstond door een tekort aan vitamine D als
gevolg van te weinig buiten zijn, en een tekort aan
calcium door gebrekkige voeding. De symptomen
waren O-benen, een kromme rug en een slecht gebit. Naast het bekende ‘lepeltje levertraan’ was zonlicht een goede remedie hiertegen, omdat daarmee
de aanmaak van vitamine D bevorderd wordt. Ook
kunstmatig zonlicht kon helpen, door middel van
een hoogtezon, een voorloper van de huidige zonnebank.
Corrie Zehenpfenning licht vanuit haar herinnering toe: “Bernard van Leer schafte zo’n apparaat
aan, niet alleen voor het personeel van zijn vatenfabriek, maar ook ten gunste van alle Vreelandse
kinderen met symptomen van deze ziekte. Het apparaat stond op de eerste verdieping van Brugzicht.
De Vreelandse huisarts dokter Burck begeleidde
die bestralingen.” Iedereen moest een paar minuten hier onder liggen, op de buik en op de rug en
natuurlijk met een beschermend brilletje op.

Op deze foto zien we een groep Vreelandse moeders met hun kinderen die hier gebruik van maakten. De foto is door Martin Mijwaart geplaatst op
de Vreeland Vroeger en Nu pagina op Facebook en
leverde veel reacties op.
Persoonlijke herinneringen komen boven bij het
zien van dit soort foto’s: “Ik was 8 (1970) en moest
één keer in de week van Loenen naar Vreeland op
de fiets samen met mijn zus die dan buiten op me
moest wachten. We maken er nu nog grappen over
omdat ze altijd een beetje saggerijnig was omdat ze
met me mee moest van onze moeder” aldus Petra
Niessen. Ook worden oude vriendschappen herontdekt door de reacties onder dit soort foto’s. Dat
zijn toch wel mooie voordelen van sociale media.
Zeker in deze tijden van verplichte fysieke afstand.
Enkele namen die hieruit naar voren kwamen zijn:
Bovenste rij: Lena Zeldenrijk, mevrouw Overhof met voor haar haar dochter Joke, Min Blanken-Boogaard, mevrouw Hellingwerf-Fokker met
dochter Trijntje (later: Tinie). In het midden mevrouw Blankevoort, Onder midden: mevrouw Zuidervaart, links: Martin Mijwaart, helemaal rechts:
mevrouw Bangma en Jantje Zeldenrijk. Een van de
andere jongens is Sieds Bangma.
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Vroeger en Nu

De A. Lambertskade
De A. Lambertskade is veel in het nieuws vanwege de plannen om de kade door te breken om een
nieuwe vaarweg te creëren en de Vogelhut is één
van de ‘ontdekte plekjes’ in deze Vreelandbode.
Redenen genoeg dit mooie pad, waarvan de naam
op verschillende manieren wordt geschreven, te
bespreken.
Op de Facebookpagina Vreeland Vroeger en Nu
werd door Corrie Zehenpfenning bijgaande prachtige foto gepost van de A. Lambertskade, gezien
richting Boslaan/Oud Over. De foto komt uit de
collectie van Zalingen en dateert uit de jaren ’70.
Een opvallend verschil is dat het pad toen veel
smaller was dan nu. Zo smal, dat er geen auto’s de
kade op konden rijden. Die stonden, zoals we zien,
geparkeerd aan de kant van de Boslaan. Er stonden
toen elektriciteitspalen met bovengrondse leidingen en links was het (wei)land nog leeg. Nu groeit
daar een soort moerasbos dat het zicht op de huizen vanaf dit punt belemmert.

Verveningsdijk
De A. Lambertskade is een eeuwenoud pad dat
door weilanden liep richting Kortenhoef. Doordat
deze weilanden in de 18de en 19de eeuw zijn afgegraven voor de turfwinning zijn de huidige plassen
de Wijde Blik en de Loenderveense Plas ontstaan,
waarin de A. Lambertskade als scheiding fungeert.
Een heel belangrijke scheiding, want als deze dijk er
niet was zou de waterplas wel erg groot worden met
de nodige gevaren van dien, zoals hoge golfslag.
Twee sportvelden en een zwembad
Het begin van de kade - vanuit Vreeland- loopt
eerst door weiland. Het land aan de noordkant was
van E. Soede. Voor dit stuk land hadden sommige Vreelanders sportieve plannen. Zo vroeg J. Baar
in 1926 toestemming aan B&W van Vreeland om
hier voetbalwedstrijden te mogen houden, door
de Vreelandse voetbalvereniging De Kanarie (Hier
had ik nog nooit van gehoord). Bijna 40 jaar later

door Juliette Jonker

kwam B&W met zo’n zelfde plan: in een brief d.d.
16 november 1963 vroegen zij of Gedeputeerde
Staten van Utrecht akkoord wilden gaan met een
bestemmingswijziging van dit weiland en een deel
van het water tot de omvorming naar twee sportvelden en een zwembad. “Het hebben van een
zwemgelegenheid en een aantal sportvelden is ter
plaatse zeer urgent. Hoewel zulks niet is toegestaan
fungeert de smalle berm van de provinciale weg
Vreeland-Hilversum, aan de Wijde Blik, thans als
zwemgelegenheid voor jong en oud uit deze gemeente. Het behoeft o.i. geen nader betoog dat aan
deze gevaarlijke toestand spoedig een einde moet
komen. Het voetbalterrein van de plaatselijke vereniging ‘De Sperwer’ voldoet in geen enkel opzicht
aan redelijk te stellen eisen. Voorzieningen kunnen
niet worden getroffen aangezien geen medewerking voor aankoop e.d. van de eigenaar kan worden
verkregen. Bovendien zijn, gelet op het aantal in
competitie-verband spelende elftallen, twee sportterreinen noodzakelijk.” Op bijgaande tekening is
het gewenste gebied in rood omlijnd. De toestemming werd niet verleend. Gedeputeerde Staten
had wèl andere plannen voor Vreeland, want drie
dagen na deze brief trad de ‘Wet tot gemeentelijke
herindeling van de Vechtstreek’ in werking en vier
maanden later was de gemeente Vreeland opgeheven en bij Loenen gevoegd.

Hoorspelen
Voor meer informatie en
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Bron: Archief Vreeland 1811-1964, Inv.nr. 1052.
Vondst van Willem Mooij.

Adverteren?
Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

www.vreelandbode.nl
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Vreeland-Puzzel

38 vrijstaande villa’s
Met ligplaats in de haven

Voor verkoop informatie
www.vechtenveld.nl

Oplossing Puzzeltocht vorige maand:

Vreelanders staan samen sterk!
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

