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Van de redactie
Heel soms ontvangen we een kritische noot van onze lezers. 

En die nemen wij uiteraard serieus. Eén daarvan was dat de 

Vreelandbode soms teveel een ‘vrouwenblad’ zou zijn, en 

dat er wel eens meer ‘manpower’ in mocht. Dit liet de re-

dactie, overigens 100% vrouwelijk, niet op zich zitten! Zie 

hier het resultaat en lees de interviews met enkele van de 

vele interessante Vreelandse mannen zoals CDA-raadslid 

en geboren leraar Pim van Rossum, de nieuwe voorzitter 

van de Old Golf Course Loenen Dirk Jan van der Hoeden 

en  ongediertebestrijder Jordy van der Meer.

Maar laten we niet doorslaan, we laten natuurlijk interes-

sant nieuws zoals altijd bovenaan staan. Dat onze nieuwe 

dominee nou eenmaal een vrouw is kunnen we met alle 

‘goede’ wil van onze lieveheer niet veranderen. En dat Renee 

Bink nou net deze maand afscheid neemt van de redactie na 

12 jaar is ook een feit waar we echt niet omheen willen. Ook 

het afscheid van verloskundige Thera van Erp is inderdaad 

een typisch vrouwelijk onderwerp, net als Liesbeth Beuke-

boom, die dan weer wel heel erg haar mannetje heeft ge-

staan. Mannelijk of vrouwelijk, elk interview is interessant 

en ook voor alle jonge jongens en meisjes is er deze maand 

weer een superleuke Kinderpost. Kortom, een Vreelandbo-

de die als altijd gevuld is met leesplezier voor iedereen. Fijne 

zomer allemaal en tot eind augustus!  
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Zorg, sport, verenigingen, yoga, flexplekken, een 
koffiebar: het nieuwe Dorpshuis wordt meer dan 
een Dorpshuis. Het wordt een multifunctioneel 
centrum, een centraal punt voor een levendig 
Vreeland. Dorpshuisdingen, praktische zaken, 
werkplekken en gezelligheid, het moet 
er allemaal samenkomen. 

De Dorpsraad heeft een werkgroep 

gevormd met het Dorpshuis en STAG 

en is druk in gesprek met de gemeente 

over het Dorpshuis 2.0. Er is een projectleider van 

de gemeente aan het werk en de eerste tekeningen 

zijn gemaakt. Daarover zijn we nu in onderhande-

ling. Veel dorpen hebben het al, zo’n multifuncti-

oneel centrum en als het aan de gemeente ligt gaat 

ook Vreeland mee in de vaart der Dorpshuizen. 

Dat betekent dat het huidige Dorpshuis, de gym-

zaal en het STAG-gebouw ertegenover volledig 

tegen de vlakte gaan. In principe komt er dan op 

de plek waar nu het Dorpshuis staat een geheel 

nieuw gebouw met alle voorzieningen en de gym-

zaal en daar bovenop appartementen. 

Het plein er tegenover zou dan open-

blijven als zit- en speelplek en voor 

feesten en partijen.

Om het multifunctionele Dorpshuis 

te kunnen financieren wil de gemeen-

te een aantal appartementen realiseren. Over de 

hoeveelheid is de Dorpsraad nu druk in onder-

handeling. Wat ons betreft moet het dorpsgezicht 

in stand blijven en moet er geen hinder komen 

voor omwonenden, de hoogte van het gebouw is 

dus erg belangrijk.               Lees verder op pagina 3

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Een historisch moment was het in de derde week 

van juni, toen de duizenden jaren oude ‘Oostelijke 

Vechtdijk’ (zoals de Bergseweg eeuwenlang heette) 

opengebroken werd. Zo is een verbinding gemaakt 

tussen de Vecht en de nieuwe sloepenhaven voor de 

bewoners van Vecht & Veld. Een nieuwe dijk is om 

deze haven gelegd. De brug zal naar verwachting 31 

juli klaar zijn, dan is de Bergseweg weer open. Tot 

die tijd kunnen fietsers en wandelaars via Vecht en 

Veld de Bergseweg bereiken. 

Onderhandelingen Dorpshuis 2.0 in volle gang

Brug in de Bergseweg in wording Fijne vakantie!

Liesbeth Beukeboom was nog maar 19 jaar oud 
toen zij als vrachtwagenchauffeur op een vredes-
missie van de VN naar de veilige enclave Srebrenica 
vertrok. Samen met ruim 700 Nederlandse militai-
ren moesten zij als ‘Dutchbat III’ 40.000 mensen 
beveiligen tegen de zwaarbewapende Serviërs, die 
de veilige enclave hadden omsingeld. De situatie 
in de enclave verslechterde na hun aankomst al 
gauw. Voedsel, contact met de buitenwereld en 

brandstof werden door de Bosnische Serviërs te-
gengehouden.

Op 11 juli 1995 vielen de Servische troepen 

Srebrenica binnen en namen de stad over. 

Tienduizenden vluchtten vanuit de stad naar de 

Nederlandse militaire basis, waar slechts plek was 

voor 4.000 mensen. 

Lees verder op pagina 10

Vreelanders in de pers
Liesbeth Beukeboom

Eind jaren ‘70 was het ook al druk op de Vecht!

Fijne vakantie!

Eind jaren ‘70 was het ook al druk op de Vecht!
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De Vreelandbode is een uitgave van 
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/aVechtoever 1, 
3633 XP Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Juliette Jonker.
Redactie: Pauline van der Hoeden, 
Juliette Jonker, Astrid Fremeijer, Connie Lohuis, 
Margot Sedelaar, Myrthe Buitenhuis, 
Wietske Tammes en Carien Westerveld.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz.
Advertenties: Kiki Molewijk:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen (penn.). 
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 
17 aug. inleveren via info@vreelandbode.nl. 
De volgende Vreelandbode komt uit op 27 aug.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing
De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde tek-

sten in te korten, danwel niet te plaatsen, zonder opgaaf van 
redenen. Zie www.vreelandbode.nl voor ons Redactiestatuut.

Colofon

Agenda
20  juli  (maandag!) Ophaaldag papier en karton 

 (blauwe bak)

21 juli Ophaaldag PMD (oranje bak)

30 juli Ophaaldag GFT (bruine bak)

13 aug. Ophaaldag GFT (bruine bak)

15 aug. Ophaaldag papier en karton

18 aug. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

18 aug. Ophaaldag PMD (oranje bak)

25 aug. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

27 aug. Ophaaldag GFT (bruine bak)

27 aug. Volgende Vreelandbode komt uit

19 juli kandidaat Gijs Bleijenberg 

26 juli Inger van Nes

2 aug. onbekend

9 aug. Wilma Blaak

16 aug. Ds. Van Ginkel

23 aug. Christiaan Boers

30 aug. Mw. K. Tigelaar

Alle diensten beginnen om 10 uur en zijn toegankelijk 

voor 30 personen. Online zijn de diensten te volgen 

via www.kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdiensten

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van  8.00- 17.00 uur.
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 088-1309600 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55

3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710

e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  

www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Zorgbemiddeling:  0346-258428
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen

tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl

Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022

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

Vechtzooitje
Wespen bestrijding €60,-

inclusief garantie

uw partner in

plaagdierenbestrijding

06 37 55 19 49

www.vdmbestrijding.nl

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

Beste Vreelanders,

Ik woon sinds 2018 in het prachtige Vreeland met 

mijn 3 kinderen en mijn man op de Spoorlaan. 

Ik voel me helemaal thuis hier. Mijn oudste kind 

heeft autisme en het is hier heel fijn en een veili-

ge plek en niemand valt hem lastig. Wij hebben 

alleen een slaapkamer te kort. We hebben zelf 3 

slaapkamers terwijl wij er eigenlijk 4 nodig heb-

ben. Is er iemand hier in het dorp die 4 slaapka-

mers heeft en eigenlijk de hoeveelheid ruimte niet 

nodig heeft, die een woningruil zou willen doen? 

Voor een huurwoning. Zou ons enorm helpen.

Mursal Mohmmed
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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

Vanwege de coronamaatregelen ging de jaarlijk-

se lintjesregen 24 april van dit jaar niet door. Op 

die dag verraste burgemeester Ap Reinders acht 

inwoners van Stichtse Vecht met een persoonlijk 

telefoontje om hen het heuglijke nieuws te vertel-

len dat hen een Koninklijke Onderscheiding in de 

Orde van Oranje Nassau was toegekend. Daaron-

der waren de Vreelandse Ria Terra en Elly Schot. 

Tijdens een alternatieve lintjesregen in de trouw-

zaal van Goudestein reikte burgemeester Reinders 

3 juli j.l. de onderscheidingen uit.

Voor elke decorandus was een aparte bijeenkomst 

georganiseerd. Zij kregen de onderscheiding niet 

opgespeld maar overhandigd in een etui. “We zijn 

blij dat we met enige aanpassingen de gedeco-

reerden vandaag in het zonnetje hebben kunnen 

zetten’’, aldus burgemeester Reinders. Ria kreeg 

haar lintje voor haar inzet op de Mozarthof, en 

Elly voor haar inzet voor de kerk, de DOS en de 

EHBO. In de Vreelandbode van mei zijn zij uitge-

breid in het zonnetje gezet.

Uitgestelde lintjesregen

Vervolg van p. 1

De eerste tekening die de 

gemeente heeft gemaakt is 

op die grond door de werk-

groep afgekeurd. Er wordt 

nu een nieuw voorstel ge-

maakt door de architect van 

de gemeente waar we dan 

weer over in gesprek zullen 

gaan. Zodra er een concreet 

plan ligt zal de werkgroep 

dat uiteraard met iedereen 

delen.

Openbare toiletten
Vanaf eind juli tot en met 

september gaat de gemeente 

tijdelijke, openbare toiletten 

in Vreeland plaatsen. Dit 

is om de overlast van toe-

risten die hun behoefte nu 

gewoon in tuinen en langs 

de weg doen, tegen te gaan. 

De toiletten zullen dagelijks 

worden schoongemaakt. 

Uiteindelijk zullen de open-

bare toiletten in het nieuwe 

Dorpshuis worden gemaakt 

maar zolang dat er niet is 

kiest de gemeente voor deze 

oplossing. 

De Dorpsraad is nu in ge-

sprek over de locatie waar 

die toiletten moeten komen. 

Er zijn al gesprekken met Greif om ze daar neer te 

zetten en een andere optie is het Sperwerveld. Er 

zullen dan op verschillende plekken in het dorp 

en langs het water bordjes worden neergezet die 

verwijzen naar de WC’s. 

Meer laadpalen
De gemeente wil op verschillende plekken in het 

dorp extra laadpalen voor elektrische auto’s neer-

zetten, om aan de toenemende vraag voor bewoners 

en werknemers van ondernemers in de gemeente 

te kunnen voldoen. Op een speciale kaart kunt u de 

voorgestelde locaties zien en tot 19 juli reageren. Laat 

vooral weten of u de plekken geschikt vindt of niet 

en of er locaties in de plannen ontbreken.  https://

www.laadnetwerkvanmorgen.nl/stichtse+vecht/

stichtse_vecht_kaart/default.aspx.

Bericht van de Dorpsraad 
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

CDA-raadslid Pim van Rossum woont samen met 
zijn vriendin Renate Rengelink aan de Vredeland-
straat. Beiden komen uit Loenen waar ze elkaar al 
van jongs af aan kenden. Opmerkelijk is dat Pim op 
zijn 17e ‘het licht’ zag en zich aansloot bij de Neder-
lands Hervormde Kerk in Loenen. 

Hij vertelt: “Ik zat in die tijd op Broklede. Via een 

toenmalige vriendin uit Nieuwersluis kwam ik in 

contact met de kerk. Ze nam me een keer mee naar 

een dienst en ik was gelijk verkocht. Ik had op de 

openbare lagere school in Loenen al vrijwillig gods-

dienstlessen gevolgd, dus mijn belangstelling was al 

eerder gewekt. Mijn atheïstische familie dacht aan-

vankelijk nog dat het een bevlieging was. En nee, 

ook Renate is niet van de kerk.”

Gemaakt voor het leraarschap
Na Broklede volgde Pim de lerarenopleiding en nu 

geeft hij maatschappijleer en levensbeschouwing op 

het Niftarlake College 

in Maarssen. Pim: “Ik 

ben denk ik gemaakt 

voor het leraarschap 

en kan – als het zou 

moeten – 24/7 voor 

de klas staan. Ik krijg 

energie van al die jon-

ge mensen.” 

We gaan nog even 

terug in de tijd, want 

wanneer en hoe 

kwam Pim nu eigen-

lijk bij het CDA? Hij 

vertelt: “Rond mijn 

20ste werd ik door 

het CDA benaderd. Ik 

had namelijk een flin-

ke groep mensen ge-

ronseld die net als ik 

de openingstijden van 

de horeca in Loenen 

van 2.00 uur naar 4.00 

uur ’s nachts wilde, 

net zoals in Breukelen 

en Maarssen.

Met zo’n 40 mensen togen we naar het gemeente-

huis in toen nog Loenen. Klaarblijkelijk was dat de 

politieke partijen opgevallen. En zo kwam het CDA 

bij mij terecht. Maar bij de verkiezingen werd ik als 

9e op de lijst gezet, dus was ik kansloos. De senio-

ren kregen voorrang. Later ben ik overgestapt naar 

de eenmansfractie Stichtse Vecht Beweegt van Dik 

van ’t Hof uit Breukelen. Ik werd commissielid en 

heb in die tijd veel geleerd.”

Terug bij het CDA
In aanloop naar de verkiezingen in 2018 werd Pim 

weer benaderd door het CDA en mocht hij op plek 

3 komen. “Inmiddels had ik me al gespecialiseerd 

in huisvesting en sociale woningbouw. Zo heb ik 

me samen met de PvdA en Lokaal Liberaal ingezet 

voor het Lion Cachethof in Vreeland. We ontdek-

ten dat de ontwikkelaar drie sociale koopwoningen 

had aangeschaft via duistere constructies via o.a. 

België. De huizen werden voor hoge bedragen ver-

huurd.  Nogal asociaal dus. Dat hebben we gelukkig 

terug kunnen draaien, zodat er jonge Vreelanders 

konden gaan wonen. Nu ben ik druk met sociale 

woningbouw in Breukelen samen met M2000. Ze 

willen daar veel te kleine koopwoningen bouwen. 

Betaalbaar wonen in onze gemeente is mijn toppri-

oriteit. Daar weet ik alles van, net zoals Mieke Hoek 

alles van openbaar vervoer weet. Ik ben ook su-

perblij dat het laadpalenbeleid in Vreeland nu ver-

beterd wordt. Ik heb me daar samen met bezitters 

van elektrische auto’s anderhalf jaar voor ingezet.” 

Momenteel is Pim druk met de heropening van het 

Jaagpad bij Duinkerken. Sommige bewoners zijn 

het ermee eens, maar anderen hebben het pad min 

of meer aan hun tuin toegevoegd.  Pim: “Hopelijk 

verandert dat.”

Dan vragen we tot slot nog even wie – wat Pim 

betreft – de nieuwe partijleider van het landelijke 

CDA moet worden. Zijn antwoord komt snel en 

duidelijk: “Pieter Omtzigt natuurlijk. Hij is net als 

ik een dossierbijter.”

De boekjes met ons aanbod voor seizoen 2020/2021 

worden in de laatste week van augustus huis-aan-huis 

verspreid.

De vernieuwde site www.cursusprojectloenen.nl gaat 

9 september om 12.00 uur open voor inschrijvingen.

Een fijne zomer gewenst!

door Connie Lohuis

Dossierbijter Pim van Rossum (32) 
“Ik maak me hard voor sociale woningbouw”

“Ik ben denk ik gemaakt voor het 

leraarschap en kan – als het zou moeten 

– 24/7 voor de klas staan. Ik krijg energie 

van al die jonge mensen.” 

“Inmiddels had ik me al gespecialiseerd in 

huisvesting en sociale woningbouw.” 

Tennisles op Slotzicht voor beginnende 
tot half gevorderde tennisspelers 

(jeugd en volwassenen). 

Bel 0644706098 Dominique.
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

WEER OPEN VOOR LUNCH

Ondanks de vele restricties kunnen wij je wel 

weer verwelkomen voor een heerlijke lunch!

Neem plaats tussen 12.30 - 13.00 uur 

en geniet van een 4 gangen lunchmenu 

du chef à 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

Nu veel mensen deze zomer de vakantie in eigen 
omgeving doorbrengen geven wij voor verschillen-
de doelgroepen wat leuke tips om op fietsafstand 
op pad te gaan. Hopelijk inspireren de ideeën om 
onze prachtige regio te ontdekken en te genieten 
van de natuur, van actief zijn, van cultuur, van ge-
zellige terrassen onderweg en vooral van elkaar! 
Fijne zomer!

Voor de jeugd

Ga op onderzoek uit in de StruinTuin in Maarssen-

broek, bij het MEC (milieu-educatie centrum). Bij 

Maarssenbroek denk je in eerste instantie niet aan 

natuur of dieren, maar voor wie de moeite neemt 

om hier eens naar toe te fietsen zal blijken dat dat 

erg meevalt! Sterker nog, er is een leuk SuperSpeel-

Spoor met de kinderboerderij Otterspoor ernaast! 

En elke woensdag hang er een leuke natuurop-

dracht in de Natuur-o-theek. 

Ga lekker klimmen, klauteren en spelen bij speel-

tuinen in de buurt. Twee hele leuke zijn: speeltuin 

de Eekhoorn in Kortenhoef (www.speeltuinkor-

tenhoef.nl) en het Oerrr-speelbos bij Bramber-

gen, het restaurant van Natuurmonumenten in ’s 

Graveland. Hiernaast vind je ook het Bezoekers-

centrum met een hele interessante en interactie-

ve opstelling over de natuur en de dieren in de 

buurt. Of doe een spannende speurtocht door het 

bos! (www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscen-

trum-gooi-en-vechtstreek)

Speel en zwem bij het strandje aan de Spiegelplas 

in Nederhorst den Berg. Schoner water is er niet, 

dan hier in de Spiegelplas. De plas is door zandwin-

ning uitgediept tot 40 meter diep en heeft daardoor 

kristalhelder water. Met een heerlijk strandje met 

speeltuin, en dat op een kwartiertje fietsen vanuit 

Vreeland! 

Voor de actieveling:

Neem eens de Fietsboot! Deze boot vaart de Vecht 

op en neer en heeft meerdere haltes waar je op- en 

af kunt stappen. De halte in Nieuwersluis is voor 

Vreeland de dichtstbijzijnde halte. Zo combineer 

je twee unieke activiteiten in onze buurt: fietsen en 

varen; www.fietsboot.nl. 

Fiets een themaroute en bekijk je (bekende) omge-

ving eens door een specifieke ‘bril’. Zo is er een Mo-

lenroute, een Waterlinieroute, een Buitenplaats-

route, een route langs herinneringen aan de Vecht 

als transportroute, een Acht Landschappenroute, 

twee Waterschapsroutes en de Gouden Bochten-

route, met fietstochten richting Amsterdam. Al 

deze routes zijn te vinden op de website van Zicht 

op de Vechtstreek. Er is ook een route-app met alle 

informatie die je gratis kunt downloaden. 

Huur een kano in Kortenhoef en ontdek de ver-

stilde plassen, petgaten en verveende gebieden zo 

dicht bij Vreeland. Hier, midden in de natuur, in 

alle stilte en op eigen armkracht varen geeft weer 

een totaal andere ervaring dan varen op de Vecht. 

Voor de cultuurliefhebber:

Twee musea in onze gemeente zijn open in deze 

coronatijd: Het Vechtstreekmuseum in Maarssen 

en Slot Zuylen in Oud Zuilen. Beide zijn erg de 

moeite waard en zijn een leuk einddoel voor een 

prachtige fietstocht langs de Vecht of door het wei-

landengebied aan de oostkant van de Vecht. Bij 

beide musea is ook gezellige horeca met een terras 

en lokale lekkernijen. 

Volg een audiotour in Weesp of Naarden-Ves-

ting. Deze twee prachtige stadjes bomvol historie, 

winkeltjes en horeca, liggen op een mooie fietsaf-

stand van Vreeland. Je kunt hier via een gratis app 

een wandeling met audiotour lopen. Zo wandel 

of fiets je op je gemak langs al het moois en via 

je telefoon hoor je de meest interessante achter-

grondinformatie. Download de app via izi.travel 

of bekijk deze en duizenden andere routes op de 

website van izitravel. 

Voor wie iets verder wil fietsen zijn er boeiende 

musea in Weesp: het Gemeentemuseum, gevestigd 

in het beeldschone 18de-eeuwse gemeentehuis, in 

Muiden (het Muiderslot, zo zag kasteel Vredelant 

er ooit ook uit!) en natuurlijk de andere kant op, 

in Utrecht, waar de Vecht ontspringt in de Weerd-

sluis. Het Catharijneconvent, het Centraal Muse-

um en het Museum Speelklok zijn prachtig. Of fiets 

ietsje verder door door een schitterend natuurge-

bied naar de buitenplaats Oud Amelisweerd dat nu 

PopUpMuseum is of naar het Romeinse castellum 

bij Fort Vechten. 

Verrassende ErOpUit-ZomerTips
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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 

Jordy van der Meer - Ongediertebestrijder
Op een druilerige donderdagochtend zit ik 
aan de thee bij Jordy (24). In het centrum van 
Kortenhoef, waar hij is geboren en getogen, 
vertelt hij over zijn vak en zijn bedrijf. 

Als kind kwam hij vaak op de boerderijen van 

zijn beide grootvaders. Hij mocht helpen de 

mollen te vangen. En soms ook ratten. Dat 

was mooi om te doen, en het bleek uiteindelijk 

een goede opstap naar zijn huidige keuze. Na 

de middelbare school heeft hij eerst de oplei-

ding tot makelaar afgerond. Dat was toch niet 

wat hij zocht, en hij kwam terecht bij Ewald 

de Boer, die met zijn glazenwassersbedrijf ook 

in Vreeland bekend is. Glazenwassers komen 

regelmatig wespennesten tegen, en Jordy werd al 

snel handig in het verwijderen daarvan. Daardoor 

kwam hij op het idee zich daarin te specialiseren. 

In Wageningen heeft hij bij het Kennis- en Ad-

viescentrum Dierplagen de opleiding tot ongedier-

tebestrijder gedaan. Hij leerde daar om plagen te 

bestrijden, zoveel mogelijk biologisch, maar als 

het moet ook met chemicaliën. Je moet de bio-

logie van het dier kennen, hoe je de plaagdieren 

kunt voorkomen en de beste manier om de dieren 

te verdelgen. Hij weet nu alles over het bestrijden 

van wespen, ratten, muizen, vlooien, mieren, kak-

kerlakken, mollen en zilvervisjes. Hij wil nog een 

aanvullende opleiding gaan doen om houtwormen 

te bestrijden. Jordy vertelt: “Het is dankbaar werk, 

je kunt mensen een heleboel uitleggen zodat ze de 

volgende keer kunnen voorkomen dat er opnieuw 

een plaag ontstaat. Soms is het niet te voorkomen, 

zoals op een boerderij, daar zijn nou eenmaal vaak 

ratten, muizen en mollen. Daar kom ik dan op con-

tractbasis bijvoorbeeld één keer per maand het on-

gedierte onder controle houden. Vaak veroorzaken 

mensen zelf het probleem. Ratten zijn cultuurvol-

gers, waar de mens is daar zijn ratten. De mens kan 

zelf het probleem beperken door te zorgen dat er 

geen vuilnis open en bloot staat en dat er geen bron 

van voedsel is waar de ratten bij kunnen.” 

“Zo was ik een keer bij mensen die 18 kippen had-

den, die ze elke week 20 kilo voer gaven. Dat was 

natuurlijk veel te veel voor de kippen! Een groot 

deel werd door de ratten opgegeten, ik heb er over 

de 100 gevangen. Nu geven ze nog maar 5 kilo per 

week en er zijn geen ratten meer.” Sinds consu-

menten steeds moeilijker aan gif kunnen komen, 

komt er meer ongedierte. Bovendien heeft ook het 

klimaat invloed op ongedierte: bij droogte komen 

er mierenplagen, en de zachte winters zorgen er-

voor dat meer wespen de winter overleven. Sinds 

juni 2019 werkt Jordy voor zichzelf en sinds febru-

ari 2020 heeft hij zijn eigen bedrijf in de ongedierte-

bestrijding. Af en toe werkt hij nog bij Ewald, maar 

zijn eigen werk  loopt steeds beter. “Wat er zo leuk 

is aan ongediertebestrijding? De afwisseling en het 

contact met de mensen!”  www.vdmbestrijding.nl. 

Bedrijvigheid

Een aantal vrijwilligers controleert maande-
lijks het Vredelantse Klompenpad. De afgelopen 
week gingen Cora Kuiper en Simone Moojen op 
pad. Hun verslag is eigenlijk bedoeld voor de me-
decontroleurs, maar we delen het graag.  Wellicht 
inspireert het mede-Vreelanders om ook op pad 
te gaan! Het startpaneel staat voor het Dorpshuis. 
De route voert via het dorp en de Nigtevechtseweg 
door het land van De Willigen naar het kanaal en 
via de Spoorlaan weer terug. 

“Gelukkig is het Jaagpad weer open. Dat blijft toch 

wel een mooi stukje, helemaal in deze tijd van het 

jaar. Als lezeressen van de Vreelandbode moeten 

we onderweg natuurlijk even een kijkje nemen bij 

kleinschalige kwekerij Veldlof (Nigtevechtseweg 

37, in de bocht bij de Nes). Achterin de oase van 

bloemen en groenten, prachtig gelegen tussen de 

weilanden, treffen we Marjolein aan, die net bezig 

is met het oogsten van de chioggiabieten. Wat een 

geweldige passie! (Ze heeft ook een mooie web-

site www.veldlof.nl).

Op het erf van boerderij De Willigen treffen we niet 

alleen pasgeboren kalfjes aan maar ook twee Duitse 

toeristen. Of ze het Vredelantsepad lopen? Nee, ze 

kijken zomaar wat rond. Op slippers het weiland in 

zien ze niet zo zitten. De blatende schapen zijn het 

er kennelijk niet (of wel?) mee eens. 

Over het pad door het weiland lopen we verder naar 

het geriefhoutbosje, on-

derdeel van de voormalige 

Indijk tussen de Hoeker- 

en Garsterpolder. De mee-

gebrachte snoeischaartjes 

zijn daar niet nodig, dat 

werk hadden Jan en Roel 

in juni al gedaan. 

De landhekken tussen het 

bosje en de boomgaard 

hangen/liggen er een beet-

je slordig bij. Een jaar of tien geleden zijn deze hek-

ken door twee kunstenaars ontworpen, nu verke-

ren ze in slechte staat. Puntje van aandacht waard. 

Gelukkig kunnen we er wel langs of overheen. 

In een van de weilanden krijgen we gezelschap van 

een stel koeien. Het lukt het ons bijna (!) om hun 

uitwerpselen te omzeilen. 

Tweede punt van aandacht is het overstapje bij het 

bruggetje  voordat je bij de Oostkanaaldijk bent. 

Dat wordt wat gammel. Misschien kan dan gelijk 

het losliggende gaas worden vervangen. Onderweg 

langs het kanaal rapen we zwerfafval, toch weer 

meer dan we gedacht hadden. Nu is het weer netjes.

Op een bankje langs de Spoorlaan zitten twee wan-

delaars uit Bilthoven hun broodje te eten. Zij lopen 

vaker Klompenpaden en hebben ook erg genoten 

van ‘ons’ Vredelantsepad. Daar sluiten wij ons bij 

aan. Tot zover onze belevenissen.”

Verslag van twee klompenpadvrijwilligers

Jordy van der Meer - 
Ongediertebestrijder
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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

Vreelander Dirk Jan van der 
Hoeden (55) is sinds 30 juni de 
nieuwe voorzitter van Golfclub Old 
Course Loenen. Hij volgt hiermee 
Ben van Doesburgh op die de afge-
lopen vijf jaar de voorzittershamer 
in handen had. Vreelandse Irmgard 
Michielsen heeft op dezelfde datum, 
na jarenlange inzet voor de club, 
haar stokje in het bestuur inmid-
dels ook doorgegeven. Aan Dirk Jan 
vragen we hoe hij zijn rol als nieuwe 
voorzitter ziet. 

“Net als in de tijd dat ik voorzitter 

was van de Hockeyclub Loenen be-

sef ik hoezeer sportclubs welvaren 

bij de enorme inzet van alle vrij-

willigers. Ook Old Course Loenen 

drijft op een grote groep leden die 

zich hard maken om het ‘hart’ van 

de club kloppende te houden.’’ 

Van der Hoeden heeft in de finan-

ciële wereld zijn sporen verdiend 

en is nu zelfstandig ondernemer. 

In zijn vrije tijd verbetert hij graag 

zijn ‘handicap’ of selecteert en im-

porteert hij, met compagnon Fred 

Op 1 juni j.l. heeft verloskundige Thera van Erp het 

stokje over gedragen aan haar collega Marjolein 

Ophoff. Thera is sinds januari 1996, na het plotse-

ling overlijden van collega An van Buuren, werk-

zaam geweest in de regio Wijdemeren en Vreeland, 

bijna 25 jaar. Thera heeft een lange staat van dienst. 

Zij is in 1979 in Heerlen afgestudeerd en heeft ge-

werkt in Utrecht, Haarlem en Heemstede. “Het zal 

zeker wennen zijn om niet meer te werken. Het be-

roep is zo inspirerend en de momenten met zwan-

geren en hun gezin die ik mocht meemaken zijn me 

dierbaar. Ik ben dankbaar dat ik dit mooie beroep 

zo lang heb mogen en kunnen uitoefenen.” 

Op zaterdag 5 september is er de mogelijkheid om 

mooie herinneringen op te halen in Restaurant 

1244 te Ankeveen van 11.00 - 13.00 uur. U bent 

van harte welkom. U kunt dan ook kennismaken 

met Marjolein Ophoff. Graag aanmelden voor 1 

september op theravanerp@icloud.com.

Verloskundige na 41 jaar met pensioen 

Nieuwe voorzitter Golf Loenen
“Je zou kunnen zeggen dat ik als voorzitter in een gespreid bedje kom.”

Foto: Ruud Taal

van Toor, o.a. mooie Beaujolais Crus voor hun 

Vreelands wijnbedrijf ‘Advinum’.

De huidige 9 holes baan zal op termijn worden 

uitgebreid waarvoor de grond begin dit jaar is 

aangekocht. Vreelanders, jong en oud, zijn op dit 

moment al goed vertegenwoordigd in het ledenbe-

stand maar nieuwe leden zijn nog altijd welkom. 

“Je zou kunnen zeggen dat ik als voorzitter bij OCL 

in een gespreid bedje kom.” Dirk Jan  doelt hier-

mee op het vele werk dat in de afgelopen jaren is 

verzet door het bestuur en de commissies. “Mijn 

doel is om de goede basis die er is gelegd voor Old 

Course Loenen met het huidige bestuur, met input 

van de commissies én stem van de leden, verder 

uit te rollen.”  
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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

Van de Kidsredactie
De laatste schoolweek van dit ontzettende rare 

jaar is aangebroken. Jullie hebben afscheid geno-

men van groep 8, zij gaan na de zomervakantie 

naar de middelbare school!

In deze kidsredactie kunnen jullie zien hoe groep 7 

het afgelopen jaar vond en hoe ze het vinden dat 

zij nu de oudste van de school zijn.

Lees je mee wat Yara, Noor, Isabelle, Gijs, Recella, 

Bink, Jet, Tim en Pim hebben gemaakt, getekend 

en geschreven?

En hou de kidsredactie van augustus ook in de ga-

ten, dan kunnen jullie lezen hoe het afscheid van 

groep 8 was.

Veel leesplezier!

Hoe was het om in groep 7 te zitten?

Yara: Leuk, omdat we een gezellige groep hebben.

Noor: Leuk, en je leert veel nieuwe dingen.

Isabelle: In groep 7 was het echt heel leuk. We 

hebben hele leuke dingen gedaan. Zo als kamp, 

sportdag, en nog veel meer school activiteiten.

Gijs: Ik vond het wel leuk maar het had beter ge-

kund.

Recella: Het was echt super we hebben ook veel 

lol gehad met de hele groep!o

: Het was een van de leukste jaren op de ba-

sisschool, maar ook een van de stomste jaren. Bij 

elkaar een heel gek jaar!

Hoe lijkt het je om volgend jaar de oudste van de 

school te zijn en wat verwacht je van groep 8?

Yara: Het lijkt mij wel leuk om de oudste van de 

school te zijn en ik verwacht van groep 8 dat het 

een leuk jaar wordt.

Noor: Het lijkt mij wel leuk omdat je ook musical 

enzo hebt. Ik verwacht een leuk jaar. 

Gijs: Een leuke gezellige rustige klas.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

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

Angèle Babeliowsky
scheidingscoach

06 41 91 26 28 | angelebabeliowsky.nl
angele@angelebabeliowsky.nl#scheiden  #ouderschap  #pubers 

Ervaar jij of je kind 
veel stress als gevolg 
van een scheiding?

Neem dan contact op!

ab.

Interview met Yara, Noor, 
Isabelle, Gijs, Recalla en ??

Recella: Het lijkt me best grappig om de oudste 

van de school te zijn. Waarschijnlijk merk je het 

niet eens. Ik verwacht niet echt iets anders van 

groep 8 alleen de juffen zijn anders.grggggg o

: Ik moet al lachen als ik de vraag hoor, maar het 

lijkt mij wel grappig als jij degene bent die de oud-

ste is. Dan kom je na de vakantie weer op school 

en dan staat er op het raam WELKOM GROEP 8 en 

dan bedenk je bij jezelf o ja dat zijn wij nu! Ik denk 

dat dat heel grappig wordt. Ik verwacht dat groep 

8 heel leuk wordt omdat dit het jaar is voordat je 

naar de middelbare school gaat, en je een leuke 

afsluiter maakt met je klas voor dat iedereen weg 

gaat naar de middelbare school, ook het groep 8 

kamp en de eindmusical lijken mij leuk. 

Heb je al zin om naar de middelbare school te 

gaan of ben je blij dat het nog een jaartje duurt?

Yara: Ik heb er aan de ene kant wel zin in maar aan 

de andere kant vind ik het ook wel jammer om 

naar de middelbare school te gaan.

Noor: Ik heb er wel zin in maar ook weer niet om-

dat je veel vriendinnen niet meer ziet. Daarom ben 

ik blij dat het nog een jaartje duurt.

Gijs: Ook weer wel maar ook weer niet omdat hier 

ben je eerder uit. Wel omdat je io de middelba-

re nieuwe vrienden kan maken en omdat je daar 

meer huiswerk krijgt en naar de school kan die ik 

wil. 

Strip van Jet  Jet, groep 7
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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 
Het is bijna zomervakantie! Het is inmiddels een 

beetje traditie dat de kinderen uit groep 7 en 

groep 8 de kidsredactie van juli en augustus vul-

len met hun verhalen. Hoe we vanaf september 

weer verder gaan, lezen jullie in de kidsredactie 

van augustus.

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

“Wij zijn gesloten na 
18 juli en tot 11 augustus. 

Fijne vakantie en graag 
tot ziens op de Breedstraat “

.

1.  In bomen klimmen op school mag je nergens 

in klimmen heel irritant.

2.  Over het bruggetje bij het voetbalveldje dat 

is streng verboden waarom weet ik niet maar 

oke.

3.   Door de school rennen het is leuk maar ge-

waagd.

4.  Kauwgom op school het is leuk, maar niet 

zonder straf hoor want de meesters en juffen 

hebben er een bloedhekel aan!

5.  Anderen werkplekken bijvoorbeeld in de bi-

bliotheek zitten dan moet je een week in de 

klas zitten en als je het altijd doet moet je een 

jaar in de klas zitten!

6. Snel heel veel vrienden maken.

7.  De meesters en juffen ze zijn allemaal heel aar-

dig.

8.  Vrije tijd: geen zin meer in werken heel soms 

heb je vrije tijd.

9.  Voetbalveldje: als je zin hebt in voetbal ga je 

naar het voetbalveldje

10.  Einde van het schooljaar dan mag je spelletjes 

meenemen naar school. 

Tim en Pim, groep 7

Milou over groep 7
Ik vond het heel leuk om in groep 7 te zitten het 

was ook heel leuk om met groep 8 op kamp te 

gaan naar Austerlitz. Heb ook super veel zin om 

naar groep 8 te gaan en de musical te gaan doen! 

Ga dan wel groep 8 missen als ze weg zijn. Ben wel 

bij dat we hier nog een jaartje op school zitten. Mijn 

leukste herinnering uit groep 7 was kamp. Op kamp 

gaan met groep 8 en verstoppertje door de school 

doen. Mijn stomste herinnering uit groep 7 heb ik 

niet!

Milou, groep 7

De tien dingen die niet 
mogen en ook leuk zijn 
op CSV Ridderhof

Puzzel van Bink 
Bink, groep 7

Recella: Ik ben zelf wel blij dat ik nog een jaartje 

op de basisschool zit want ja ik was nog niet echt 

klaar voor de middelbare school.aa

: Het klinkt misschien gek maar ik heb zin in 

beide. Ik heb zin in de middelbare school omdat 

ik nieuwe mensen ga leren kennen. En ik heb zin 

in groep 8 omdat ik nog niet weg wil van mijn 

school.

Wat was je leukste herinnering aan groep 7?

Yara: Het kamp want het was heel gezellig.

Noor: Mijn leukste herinnering van groep 7 vind 

ik het kamp.

Isabelle: Het leukst vond ik toch kamp. En het 

stomste weet ik eigenlijk niet, het was gewoon 

super leuk.

Gijs: Het leukste was kamp en dat kwam omdat 

we stiekem het bos in zijn gegaan en zijn wezen 

zwemmen. En het stomste was dat Corona kwam

Recella: Nou mijn stomste was ik had bijna iedere 

dag ruzie met de zelfde person. En mijn leukste 

was op kamp gaan met z’n allen het was echt su-

per gezellig.peppp

: Leukste is denk ik de kerstvoorstelling omdat 

het dan super gezellig was. Stomste was denk ik 

de een paar pauze’s omdat ik daar soms alleen 

was.

Wat lijkt jou het raarst in groep 8?a

: Ik had opgelet toen mijn zus in groep 8 zat, 

toen waren alle kinderen echt groot en meer vol-

wassen dan iedereen in mijn klas. Ik weet niet pre-

cies hoe dat kan!
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Kort nieuws

Kom jeu de boulen!

Als je op woensdagavonden de jeu de boules baan 

in Vreeland passeert, kan het zijn dat je je verwon-

dert over de enthousiaste uitroepen...

Toen er een (voorlopig?) einde kwam aan het we-

kelijkse oefenen voor de jaarlijkse musical op dins-

dagavond, viel de kreet ‘Wat gaan we dan nu doen 

op die avond?’ Iemand riep: ‘Nou, dan gaan we 

toch jeu de boulen!’ En zo is het gekomen dat, als 

het weer het toelaat, vier tot zes oud-musicalspelers 

nu aan het gooien zijn op de baan die dankzij Hans 

Bots weer in goede staat verkeert. We doen maar 

wat en kennen amper de regels, maar hebben veel 

plezier met elkaar. Nu kun je niet met meer dan 

zes mensen op dezelfde tijd spelen, dus heeft het 

voor ons geen zin mensen op de woensdagavon-

den hiervoor uit te nodigen, maar het zou heel leuk 

zijn als zich meer groepjes vormen. Bij het gemis 

van de Franse camping, kan dit vakantiegevoel pri-

ma opgeroepen worden op de jeu de boules baan in 

Vreeland. Veel plezier toegewenst. 

Iedereen kan weer deelnemen aan activiteiten en rond-

leidingen van Natuurmonumenten in de Vechtplassen. 

Vrijwillige vaargidsen, fortengidsen en boswachters 

laten je graag de mooiste plekjes van de Vechtplassen 

zien. In verband met het Corona-virus gebeurt dit in 

kleine groepjes, dus wacht niet te lang met het boeken 

van de tickets!

Heel veel ontdekkingstochten
Onze mooie omgeving biedt veel variatie. Ga bijvoor-

beeld mee op een vaartocht door een doolhof aan pet-

gaten, slootjes en weidse plassen in de Ankeveense Plas-

sen (8 augustus) of Botshol (5 en 12 augustus). Ontdek 

samen met één van onze fortengidsen de geheimen van 

Fort Waver-Amstel (30 augustus), Fort Nieuwersluis 

(16 augustus), Fort bij Nigtevecht (16 augustus), Fort 

bij Abcoude (9 augustus) of Fort Kijkuit (2 augustus). 

Tickets boeken
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/activiteitenvecht-

plassen2020 en boek jouw tickets voor de activiteiten en 

rondleidingen van Natuurmonumenten in de Vecht-

plassen. 

Ga op pad door de gevari-
eerde natuur van het Vecht-
plassengebied

Dankzij een royale bijdrage van STAG Fonds 

Stichtse Vecht, Stichting de Huisarmen van 

Vreeland en ondersteuning door de Diaconie 

komt voor de inwoners van Vreeland in de loop 

van augustus een elektrische duofiets beschikbaar. 

Op deze fiets zit je naast elkaar en het stevige frame 

en de dubbele wielen achter zorgen voor een sta-

biele en comfortabele zit.

Wanneer zelfstandig fietsen, om wat voor reden 

dan ook, niet meer tot de mogelijkheden behoort 

is de duofiets een geweldige mogelijkheid er toch 

op uit te trekken. Even naar de markt van Loenen, 

naar de winkels in Nederhorst den Berg, op vrijdag 

naar Breukelen voor de markt, een rondje Loenen 

omdat dat zo mooi is, rondje Loosdrecht en verzin 

het verder maar! We zijn dus op zoek naar fiet-

sers: wie wil met enige regelmaat een plaatsgenoot 

meenemen en wie wil, op afspraak, op deze manier 

een frisse neus halen? Eerst even uitproberen is 

uiteraard mogelijk! Opgeven en meer informatie: 

Duofiets in Vreeland bijna een feit!

Vervolg van pagina 1

Er werd besloten de vrouwen en kinderen eerst in 

veiligheid te brengen en ze toe te laten tot de basis, 

de mannen bleven achter. Binnen de basis heerste 

volledige chaos en paniek. Duizenden jongens en 

mannen sloegen op de vlucht en werden buiten de 

enclave in vijandelijk gebied vermoord. Er vond in 

de dagen daarna een genocide plaats waarbij ruim 

8.000 jongens en mannen werden vermoord.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de grootse gen-

ocide in Europa na de tweede wereldoorlog zich 

voltrok. 

Journalist Coen Verbraak interviewde voor de 

indrukwekkende driedelige documentaireserie 

‘Srebrenica, de machteloze missie van Dutchbat’ 

25 Dutchbatters over de val van Srebrenica in 1995. 

Liesbeth is één van de geïnterviewden. Tijdens 

deze serie wordt pijnlijk duidelijk hoe vreselijk mis 

het daar is gegaan en 

wat de impact hiervan 

op de rest van hun le-

ven is geweest. 

Liesbeth over haar 

deelname aan de se-

rie: “Ik wil graag dat 

Nederland weet wat 

daar is gebeurd. Deze 

genocide mag nooit 

vergeten worden 

en moet meer aan-

dacht krijgen in de 

Nederlandse geschie-

denis- en maatschappijleerlessen.” 

Vijf jaar geleden is Liesbeth met haar man Hans 

de Jong (ook een Dutchbatter) en kinderen terug 

geweest naar Srebrenica wat voor hen, met dank 

aan de luchtigheid van de kinderen, een helende 

en emotionele reis was. Momenteel volgt Liesbeth 

de opleiding tot Paardencoach waarmee zij straks 

andere veteranen, zowel met als zonder PTSS, wil 

helpen met het verwerken van hun oorlogstrauma.

De serie ‘Srebrenica, de machteloze missie van 

Dutchbat’ werd uitgezonden op 6, 7 en 8 juli op 

NPO2 en is via npostart.nl terug te zien. In die-

zelfde week verschenen er ook interviews met 

Liesbeth in het Parool en in de Linda.Liesbeth (tweede van rechts) op 19-jarige leeftijd.

Reinko Abels en Ciska van Leusden met mailadres 

duofietsvreeland@gmail.com of 06 - 576 37 199.

Wie fietst er straks op de plek van Ciska?
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Kort nieuws

Zelfs mensen die achter de schermen werken komen 

onverwacht op het wereldwijde web terecht! Hans 

Duran, hoofd van de ENG-afdeling van United (ca-

meraregistraties voor tv, internet en bedrijfsleven) en 

al jaren ook actief in Vreeland als vrijwilliger bij van 

alles wat met beeld en geluid te maken heeft, werd 

aan het werk ‘gesnapt’ tijdens de opnames van Tussen 

Kunst en Kitsch, waar hij antiek- en zilverexpert Emile 

Aardewerk een microfoon opspeldde. Deze postte op 

Facebook foto’s van de opnamedag, waaronder deze. 

Het is even goed kijken, maar achter het mondkapje 

herkennen we onze dorpsgenoot.

Marktconcerten in Breukelen
Gaat u wel eens naar de markt in Breukelen? Dan is 

dit misschien een leuke tip: deze zomer zijn er elke 

vrijdag van 12.45 tot 13.15 uur gratis orgelconcerten 

in de Hervormde Kerk. Loop gewoon eens binnen in 

deze schitterende kerk, neem plaats en geniet van de 

klanken van het recent gerestaureerde Bätzorgel. 

Vreelanders in de pers
Hans Duran

“Mijn vader zei altijd dat het goed is om na een jaar 
of tien wat anders te gaan doen.” Een wijze raad 
die onze collega Renee ter harte nam toen ze na 
ruim tien jaar Vreelandbode besloot om afscheid 
te nemen. Een enorm gemis voor ons als redactie 
maar ook voor ‘de Bode’. Maar Renee stopt niet 
met verhalen vertellen en herinneringen vereeu-
wigen, want dat is waar haar hart ligt. En precies 
daarover gaat ons gesprek als zij mij ontvangt op 
de Boslaan in haar werkkamer met uitzicht op de 
weelderig begroeide overtuin en de Vecht. Dat al-
leen al is een bron van inspiratie.

Tante Kit
Terwijl ik geniet van het uitzicht en rondkijk in 

haar werkkamer vertelt Renee over de schilderijen 

die her en der hangen en staan. “Er komen steeds 

dingen bij, uit het huis van mijn ouders of andere 

familieleden. En alles krijgt vanzelf een bestem-

ming, ook de werken die op de grond staan, elk 

met een eigen verhaal.” Een van de schilderijen 

die nog op de grond staat kreeg ze van haar tan-

te Kit, het jongste zusje van haar moeder, die drie 

jaar geleden heel ziek werd. Renee vroeg haar toen 

om elke dag een verhaaltje te schrijven over haar 

herinneringen aan vroeger. En dat deed ze. Steeds 

als tante Kit zat te wachten op de thuiszorg typte ze 

een verhaaltje op haar telefoon. En dat hield haar 

overeind in die zware periode. 

Feitenverzamelaar versus verhalenverteller
Dat het vertellen van verhalen zo troostend kan 

zijn en op veel manieren toepasbaar, is wel de 

rode draad door Renee haar leven en werd haar 

met de paplepel ingegoten. De 63-jarige Renee is 

de oudste en enige dochter uit een gezin van vier 

kinderen. Haar vader Rien was een Zeeuwse boe-

renzoon uit Hulst die dierengeneeskunde studeer-

de in Utrecht. Daar ontmoette hij haar moeder 

Lily die werd geboren in een Jappenkamp en tot 

haar 12e in Nederlands-Indië woonde. “Mijn ou-

ders hebben een fantastisch leven gehad samen. 

Zij startten heel sober, in een kleine huurflat met 

de waslijn door de woonkamer en waren gelukkig 

met weinig. Mijn vader was een feitenverzamelaar 

en legde alles vast. Mijn moeder was een verhalen-

verteller en vertelde vaak spannende verhalen over 

haar leven in het kamp.”

Het creatieve proces 
Nadat zij opgroeide in Nijmegen ging Renee in 

Leiden studeren (Duitse taal- en letterkunde) waar 

ze haar man Erik Jan leerde kennen. 29 jaar gele-

den verhuisde het jonge paar naar Vreeland en gaf 

Renee 10 jaar lang Duitse literatuur en tekstbegrip 

op Broklede. Daar wist zij haar leerlingen met ver-

halen in het Duits al te boeien voor een taal die niet 

bij iedere puber even populair is. Toen de kinde-

ren kwamen - tweeling Meike en Martijn (nu 26) 

en Stephanie (nu 24) – deed ze vertaalwerk vanuit 

huis. Intussen volgde ze ook een schrijfcursus waar 

ze korte verhalen leerde schrijven. “Dat vind ik het 

leukste om te doen” glimlacht Renee, “dat creatie-

ve proces waarbij je het helemaal zelf mag bepalen 

en waardoor je soms ook jezelf verrast. Ik vind het 

heel bevredigend om personages te verzinnen met 

een eigen gezicht en motivaties.”

De technieken die ze leerde tijdens haar schrijf-

cursus kwamen haar goed van pas bij het schrijven 

voor de Vreelandbode. “In het begin vond ik het 

echt wel een uitdaging om voor de Bode te schrij-

ven, dan was ik bang dat er niks uit mijn pen zou 

komen. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd” ver-

telt ze. Renee kijkt dan ook met veel plezier terug 

op haar tijd in de redactie van de Vreelandbode. 

“Ik heb zoveel geleerd en mensen ontmoet die ik 

anders nooit ontmoet zou hebben. Onverwachte 

gesprekken, die soms heel diep gingen. Heel mooi 

om te doen. En we hebben met de redactie ook zo 

ontzettend veel lol gehad!”

Volgend hoofdstuk
En nu begint Renee dus aan een volgend hoofd-

stuk: het optekenen van haar familiegeschiedenis, 

samen met haar broers. “Het is voor mij ook een 

manier van verwerken, foto’s kijken, het archief 

opruimen en herinneringen ophalen. Ik ben dan 

ook blij dat er een schatkist aan verhalen is vast-

gelegd in fotoboeken, briefwisselingen, lezingen, 

maar ook in de familiekroniek die mijn vader heeft 

geschreven.” Na het overlijden van haar vader stel-

de Renee met haar broers al een mooi boek samen 

over zijn leven. En nu hun moeder inmiddels ook 

is overleden willen zij graag een boek maken over 

haar leven. “We hebben veel materiaal, dus dat zal 

een dik boek worden”, zegt Renee lachend. 

“Ik kan beter luisteren als ik toastjes smeer”
Als ik op de fiets stap heeft Renee nog een vraag 

aan mij: of ik vanaf nu de toastjes wil smeren. Dat 

was steevast haar ding tijdens de redactievergade-

ringen. Natuurlijk wil ik dat. We zullen je missen 

Renee! Dank voor al jouw mooie bijdrages aan de 

Vreelandbode. Het zou zomaar kunnen dat we jou 

nog wel eens terugzien als gastredacteur.          A.F.

Renee Bink
Een schatkist aan verhalen

Fort Uitermeer is altijd een aanrader als doel van een 

fiets- of vaartocht. Een prachtig torenfort met het leu-

ke restaurant Uit&Meer erbij met een groot terras aan 

de Vecht. Deze zomer vindt er ook een Summer For-

tival plaats: elke woensdag en zondag kun je naar dit 

kleinschalige festival op het fortterrein met kraampjes 

en activiteiten zoals de kleinste escaperoom van Ne-

derland, boogschieten op ballonnen of het fortkanon 

afschieten. In ieder tijdsblok worden maximaal 100 

mensen toegelaten, zodat het niet te druk wordt en de 

1,5 meter gegarandeerd kan worden. Kaartjes kun je 

online boeken op shop.fortevenementen.nl.

Zomertip: Summer Fortival
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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

Ze was nog maar net afgestudeerd als predikant, 
toen haar oog min of meer toevallig op een vacature 
viel voor een baan in Zuid-Afrika. “Ik was eigenlijk 
van plan om na mijn studie een paar maanden vrij 
te nemen en keek af en toe een beetje ter oriëntatie 
naar vacatures. 

Op de website van Kerk in Actie – de vroegere zen-

dingsorganisatie van de Protestantse Kerk – zag 

ik een baan in Zuid-Afrika. Ik besloot te sollicite-

ren, niet direct met de verwachting dat ik het zou 

worden, maar wel met de al langer aanwezige wens 

om een tijd in het buitenland te wonen en te wer-

ken. Tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd voor 

en gesprek en een paar maanden later zaten we in 

Stellenbosch. Het was toen januari 2017.” 

Interessse in het snijvlak 
van geloof en maatschappij
Aan het woord is Rineke van Ginkel, de predikante 

die op 7 juni haar intrede deed in de Protestantse 

Gemeente Vreeland. Sinds begin mei woont ze sa-

men met haar man Patrick aan het Maartenplein na 

een verblijf van ruim drie jaar in Zuid-Afrika waar 

zij in de town-ships in de omgeving van Kaapstad 

projecten opzette en begeleidde in lokale kerkge-

meenschappen. Rineke is geïnteresseerd in het snij-

vlak van geloof en maatschappij en werkte met een 

methode waarin mensen zelf het gereedschap krij-

gen aangereikt waarmee zij het geloof en de Bijbel 

kunnen inzetten om iets te doen aan de problemen 

waarmee zij in hun dagelijks leven te maken krij-

gen, zoals werkloosheid, bendegeweld en (seksueel) 

misbruik. Daarmee wordt een verbinding gemaakt 

tussen tekst en context. Rineke: “In Zuid Afrika re-

aliseerde ik mij meer dan ooit dat alleen al het feit 

dat ik in Nederland in relatieve welvaart en zonder 

zorgen ben opgegroeid heel erg bepalend is voor 

de manier waarop ik in het leven sta en de manier 

waarop ik de Bijbel lees. In Zuid-Afrika is die con-

text weer heel anders. Daarom denk ik dat iedereen 

die de Bijbel leest, anderen nodig heeft om het per-

spectief te verbreden.” 

Haar eigen weg
Rineke groeide op in Maartensdijk in een groot en 

warm gezin. Ze ging naar de school met de Bijbel 

en fietste in haar tienerjaren iedere dag 17 kilome-

ter naar de Reformatorische middelbare school in 

Amersfoort, waar zij het VWO deed. Over haar or-

thodoxe achtergrond vertelt zij dat zij die niet als 

last heeft ervaren. Al koos zij later, in haar volwassen 

leven geleidelijk aan een andere richting. Rineke: 

“Mijn ouders wilden het allerbeste voor hun kinde-

ren en waren in hun traditie ruimdenkend. In mijn 

keuze voor een andere weg wilde ik datgene wat ik 

van mijn ouders heb meegekregen ook niet zomaar 

afschrijven. Door gesprekken met mijn stagebege-

leider realiseerde ik mij dat ik sommige aspecten 

van mijn opvoeding kon laten gaan en tegelijkertijd 

in dankbaarheid mee kan nemen wat ik heb geleerd. 

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Op die 

manier kan ik mijn eigen weg gaan en staan voor 

waar ik in geloof, ook als dat anders is dan de tradi-

tie die mij heeft gevormd.” Als voorbeelden noemt 

zij de verschillen in opvattingen over vrouwelijke 

predikanten en de manier waarop binnen de ortho-

doxe kerk naar homoseksualiteit wordt gekeken. 

Voor Rineke is het heel belangrijk dat eenieder zich 

kan thuis voelen in de kerk. In haar pastorale werk 

wil zij mensen dan ook vanuit haar theologische ba-

sis de ruimte geven en tot hun recht laten komen, 

richting geven, zonder voor te schrijven. Bovendien 

wil zij er niet alleen zijn voor mensen die deel uit-

maken van de kerkgemeenschap, maar ook voor 

anderen in Vreeland die daar behoefte aan hebben. 

“Ik wil aandachtig leven in het dorp, met open ogen 

altijd de medemens zien, kijken wat er leeft en op-

merken of er ergens behoefte aan is waar nog geen 

invulling aan wordt gegeven.” 

Rineke hoopt dat ze ondanks de corona-tijd snel 

meer mensen kan leren kennen en deel kan nemen 

aan het gezellige dorpsleven waarin zoveel leuke ac-

tiviteiten worden georganiseerd. Het begin was in 

ieder geval veelbelovend en voelde heel verwelko-

mend. Met een grote glimlach op haar gezicht be-

sluit ze: “Er werden zoveel bloemen gebracht toen 

we hier net naartoe waren verhuisd, dat we niet ge-

noeg vazen hadden om ze in te zetten.”              C.W.

Rineke is in Vreeland aangesteld voor 50% (20 

uur per week). Haar vaste werkdagen zijn dins-

dag, woensdag en donderdagochtend. De andere 

helft van de week werkt ze aan promotieonder-

zoek. Gemiddeld is Rineke 1 keer per maand 

voorganger in de dienst op zondagochtend; 

wanneer dat het geval is, vervalt in de week voor-

afgaand aan de dienst de donderdagmorgen als 

werkdag. Een deel van haar werk bestaat uit het 

bieden van pastorale zorg. Vanwege haar part-

time aanstelling zal dit met name gericht zijn op 

crisissituaties, en begeleiding bij levensmomen-

ten (overlijden, trouwen, geboorte en doop, en-

zovoort). Bel of mail haar gerust: 0294-792645, 

predikant@pkn-vreeland.nl.

Hart & ziel
Rineke van Ginkel

 “Ik wil aandachtig leven in het dorp, 

met open ogen altijd de medemens zien, 

kijken wat er leeft en opmerken of er 

ergens behoefte aan is waar nog geen 

invulling aan wordt gegeven.” 
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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

Op dit moment is er een vrij zeldzaam hemelver-

schijnsel vanuit Vreeland te zien. Kijk je na mid-

dernacht naar het Noorden, dan kun je laag boven 

de horizon de komeet NEOWISE zien. Met het 

blote oog kun je al de karakteristieke staart zien. 

Deze kan wel 100 miljoen km. lang worden. Kijk 

je met een verrekijker of kleine telescoop, dan zijn 

komeet en staart helemaal goed te bewonderen. 

NEOWISE is zo’n 4.5 miljard jaar oud. Wil je de 

komeet zien, kijk dan de komende nachten; NEO-

WISE is hard op weg naar de zon en zal daarom 

niet heel lang aan de nachthemel zichtbaar zijn.

Zeer actuele Hemel boven Vreeland

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelij-
ke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collec-
tanten in Vreeland. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge 

mensen. Het is een ziekte van het centrale ze-

nuwstelsel waardoor verlammings- en uitvalsver-

schijnselen optreden. 

Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, 

ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maat-

regelen hebben we onze fondsenwervende evene-

menten moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor 

lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 

Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet 

doorgaan. Word collectant en haal geld op voor 

onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk 

en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog 

leuk ook.

Meer informatie of aanmelden:  www.natio-

naalmsfonds.nl/collecteren.

Ontdek Fort Kijkuit

Dit jaar ging het altijd zo bijzondere Brugconcert 

van OrVeO door de coronamaatregelen niet door. 

Om de inwoners van Vreeland en Loenen toch te 

trakteren op muziek in de buitenlucht hebben drie 

blazers uit het orkest zaterdag 27 juni al spelend in 

een boot de Vecht heen en weer gevaren. Uit alle 

huizen en tuinen kwamen mensen naar het water 

toegestroomd om te genieten en in de dorpskernen 

lag de boot een tijdje stil voor een langer ‘concer-

tje’. Heel veel mensen werden onverwacht verrast 

door dit bijzondere initiatief en zongen of deinden 

gezellig mee op de vrolijke klanken. Dank aan de 

blazers! En laten we hopen dat volgend jaar het ech-

te Brugconcert als vanouds doorgang kan vinden! 

Muzikale vaartocht OrVeO

Collectanten gezocht in Vreeland

Zondag 2 augustus zal Fort Kijkuit weer haar deu-
ren openzetten voor publiek. Vrijwillige boswach-
ters van Natuurmonumenten staan dan klaar om 
u van alles te vertellen over het fort en de natuur 
in de Vechtplassen. Bezoek -natuurlijk op 1,5 me-
ter afstand- is mogelijk tussen 12.00 en 16.00 uur.

Markante pleisterplaats
Bezoekers kunnen op Fort Kijkuit een kijkje nemen 

in het kruithuis, waar een kleine expositie te zien 

is over herstelwerkzaamheden in het laagveen, het 

fort en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Of klim 

naar boven naar het uitzichtpunt en overzie de 

Wijde Blik, het Hilversums Kanaal, natuurgebied 

De Put en de Horstermeerpolder. 

Op pad met een fortengids
Wilt u meer weten over Fort Kijkuit? Ga dan mee 

met een rondleiding over het fort. De fortengids 

kan u alles vertellen over de boeiende geschiedenis 

van deze locatie. Leden van Natuurmonumenten 

mogen gratis mee met de rondleiding. Niet-leden 

betalen € 2,- per persoon.   Foto: Natuurmonumenten

De Buurtkamer gaat er van half juli tot half au-

gustus een maandje ‘tussenuit’. Dinsdag 14 juli is 

de laatste Buurtkamer voor de vakantie, dinsdag 

18 augustus begint de gezellige koffie-ochtend in 

het Dorpshuis weer. Iedereen is van harte welkom 

elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Buurtkamer-zomerreces
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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

Reizen in coronatijd

Van die mensen die naar Zweden gingen? Nee? 
Nou ze gingen niet. In dit geval gaat het over 
Annette Maas en Helge Slikker die met hun twee 
dochters deze zomer Zweden wilden verkennen. 
Annet: “We hadden de reis begin dit jaar al ge-
boekt. We zouden met de auto gaan én met de 
veerpont. Verder hadden we in Zweden al een 
aantal huisjes geboekt. Toen Covid-19 ons land 
binnenviel hadden we nog steeds alle vertrouwen 
dat onze vakantie door zou gaan. Vooral omdat 
Zweden steeds als geweldig voorbeeld werd ge-
noemd wat betreft de aanpak van het virus.” 

Maar het tij keerde. Inmiddels heeft Zweden code 

oranje gekregen en Rutte adviseert ons vooral niet 

naar het land van Wallander, Beck en The Bridge 

af te reizen. Annette vervolgt: “We zijn gelijk in de 

pen geklommen. Inmiddels hebben we vouchers 

voor de huisjes en voor de veerpont. Als het een 

beetje meezit ligt onze reis voor 2021 al klaar. Om 

deze zomer 6 weken met onze dochters thuis te 

zitten leek ons geen goed idee. Dus hebben we in 

Frankrijk een camping geboekt, inclusief een gro-

te tent. Volgens mij kan dat allemaal heel veilig, 

als je anderhalve meter respecteert en lekker vaak 

je handen wast!”

En dan die mensen die naar Duitsland gingen…
Lucy Versloot wilde haar 59ste verjaardag in april 

niet thuis vieren met anderhalve meter afstand 

tussen de gasten. Samen met haar man Henk be-

sloot ze een huisje te huren in Duitsland. Lucy: 

“Een vriend van Henk heeft in de buurt van Win-

terberg onlangs een vakantiepark geopend. Die 

vriend vond het superleuk als wij een weekje kwa-

men en natuurlijk konden we een huisje huren. 

Vlak voor ons vertrek was het raak. Duitsland 

gooide de grenzen dicht. Super jammer, want het 

park ligt in een prachtige omgeving om te wan-

delen. Bovendien mochten we onze hond mee-

nemen. We verschuiven deze korte vakantie naar 

het voorjaar van 2021. Mijn verjaardag heb ik toch 

maar thuis gevierd met een klein gezelschap.” 

Deze zomer gaan Lucy en Henk naar Texel. Lucy 

vervolgt: “We hebben een leuk huisje, helemaal 

veilig. Het bijzondere is nu wel dat je op de boot 

naar Texel in je auto moet blijven zitten. We mo-

gen het dek niet op!”

Toch maar niet naar Wuhan
Het meest bizarre verhaal komt van Annebel van 

der Paauw: “Ik heb een Nederlandse vriend die 

met zijn vriendin uit Wuhan is getrouwd. Het 

feest voor familie en vrienden stond eind april in 

Wuhan gepland. We hadden een datum geprikt 

en wilden de reis gaan boeken. Na het feest zou-

den we met een aantal vrienden nog een reis door 

China gaan maken. Vlak voor het boeken – ergens 

in februari – keken we nog even naar het nieuws. 

En tja…..de rest is bekend.” Wat ook niet door-

gaat is de Vierdaagse in Nijmegen. En ook dat is 

een teleurstelling voor Annebel. Ze vertelt: “In no-

vember heb ik goede wandelschoenen gekocht en 

zijn we met een aantal Vreelandse vrienden gaan 

trainen. Onlangs hebben we nog 20 kilometer 

gewandeld. We waren met succes ingeschreven, 

want het is altijd afwachten of je mee mag doen. 

En natuurlijk hebben we een aanbetaling gedaan. 

Enfin, in ieder geval hebben we al wel van de orga-

nisatie gehoord dat we in 2021 mee mogen doen. 

Nu maar hopen dat dat doorgaat.” Annebel werkt 

als bouwkundig tekenaar bij een architectenbu-

reau in Amerongen. Van haar werk heeft ze nog 

twee weken vakantie tegoed in augustus. “Ach, 

hier is het ook mooi. We kunnen lekker varen op 

de Wijde Blik of misschien ga ik met mijn zus-

sen naar onze familie in Denemarken. De grenzen 

zijn weer open!”

Kennen jullie die mop….
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Vorige maand zag u een bijzondere foto van het 
Jaagpad, gezien in de richting van de vatenfabriek 
van Van Leer. Dit keer weer het jaagpad, maar nu 
gezien vanaf de Boterweg. Deze unieke foto werd 
door Corrie Zehenpfenning op de Vreeland Vroe-
ger en Nu Facebookpagina gepost. 

De sleepboot van de heer Van Dijke, vorige maand 

in de lengterichting te zien, zien we nu vanaf de 

zijkant. Daarnaast Klapstraat 13 in de steigers (het 

huis is toen opnieuw opgebouwd) en pakhuis De 

Bol met een aanbouw aan de noordkant. Op deze 

plek werd iets later het paadje aangelegd naar de 

Klapstraat toe. Maar wat natuurlijk het meest op-

vallend is, is de kerktoren zonder spits. Wat een 

onverwacht gezicht! De foto is genomen tussen 

1965 en 1969, toen een grootscheepse restauratie 

van de kerk plaats vond. 

Chappe installatie
Het was niet de eerste keer dat de toren zonder 

spits was. Rond 1810, toen Nederland onderdeel 

was van het Franse keizerrijk onder Napoleon, 

werd deze toren, net als alle kerktorens in het land, 

gevorderd door de staat. Zij konden zo als mili-

taire uitkijkpost dienen. Bij een paar torens werd 

de spits verwijderd, zodat een plat dak ontstond. 

Dat was ook in Vreeland het geval. Op dit platte 

dak werd een houten seininstallatie gezet, naar de 

uitvinders de ‘Chappe-telegraaf’ genoemd. Door 

houten latten in verschillende posities te zetten 

konden boodschappen overgeseind worden van 

toren naar toren. Zo kon een boodschap uit Parijs 

in een paar uur Amsterdam bereiken. Vreeland 

ontving boodschappen uit Westbroek en seinde 

ze door naar Ouderkerk aan de Amstel en vice 

versa. Nadat Nederland in 1813 een koninkrijk 

werd, werd de telegraaf snel vernietigd -weg met 

die herinneringen aan de overheersers- maar de 

toren kreeg voorlopig geen spits, daar was geen 

geld voor. Pas in 1837 is de spits weer herbouwd.

Kerktoren terug naar de kerk
Nog steeds is het zo dat bijna alle kerktorens in 

Nederland eigendom zijn van de burgerlijke ge-

meente en het schip van de kerkelijke gemeente. 

Vreeland is één van de weinige kerken waarbij het 

kerkbestuur -in 1896- het eigendom van de toren 

terug heeft gevraagd, zodat hele gebouw nu van 

de kerkgemeenschap is. Vrijwel geen enkele kerk 

heeft het eigendom van de toren terug proberen 

te krijgen, omdat hiermee ook het onderhoud van 

de toren weer ten laste van de kerkgemeenschap 

zou vallen. Wat in Vreeland dus inderdaad het 

geval is…

Ruim 700 jaar historie
De kerktoren dateert in zijn huidige gedaante gro-

tendeels uit de 17de eeuw. In het Rampjaar 1672 is 

de toren door de Fransen vernield (zij stalen ook 

de bronzen klok), wat in 1699 weer hersteld is, zo-

als op de hoek van de toren te lezen is. Het eerste 

kerkje op deze plek werd vermoedelijk al in de 

13de eeuw gebouwd, als kapel bij slot Vredelant. 

Dit kerkje is in de loop der eeuwen een paar keer 

verwoest en weer opgebouwd en uitgebreid. Bij 

de restauratie van de jaren ’60 zijn onder het koor 

nog 14de-eeuwse fundamenten gevonden. Kort-

om, de kerk is uniek een gebouw met een lang en 

roerig verleden! 

De kerktoren

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Vroeger en Nu
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Met een groeiend aantal jeugdleden, waren de jeugdclubkampi-

oenschappen van de tennisvereniging LTC Loenen eind juni be-

hoorlijk spannend!

In de categorieën Oranje, Groen en Geel vochten 47 kinderen, in 

zowel het enkel als het dubbelspel, voor de overwinning.

De Vreelandse kinderen Laura, Krijn, Mia, Anne, Emma en Yara 

vielen in de prijzen.

Goed gedaan toppers!

Op woensdag 1 juli, de dag dat de sportkantines 

weer open mochten, werd er een vriendschappe-

lijke tennisderby tussen Vreeland en Loenen ge-

houden. 

Alhoewel de twee dorpen op het voetbalveld 

wel aan elkaar gewaagd zijn, ging het op de ten-

nisbaan wat minder gelijk op. De 16 Vreelandse 

dames en heren speelden één gemengde en één 

ongemengde dubbel tegen Loenen. Enigszins af-

gedroogd maar met opgeheven hoofd feliciteerde 

Vreeland Loenen met de overwinning en er werd 

nog lang nagepraat. 

Bouw brug in de Bergseweg. Van 22 juni tot 31 juli
Bergseweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer

Fietsers en wandelaars worden omgeleid
 over de nieuwe dijk, Havenpad en Vecht en Veld

Vragen? Mail naar; info@vechtenveld.nl

Derby Vreeland – Loenen

Jeugdclubkampioenschappen

Jubilea bij OrVeO!

25 jaar

25 jaar

40 jaar

Bloemen, felicitaties en een oorkonde voor de jubi-
lerende muzikanten van OrVeO!


