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Directe busverbinding Vreeland – Loenen?
Hoeveel behoefte is er aan een directe busverbinding tussen Vreeland en Loenen? Dat probeert de
Dorpsraad op dit moment uit te zoeken en we horen graag uw mening!
De Dorpsraad zet zich al langere tijd in om beter en
regelmatiger openbaar vervoer tussen Vreeland en
omliggende kernen te realiseren. Helemaal nu er steeds meer voorzieningen
uit het dorp vertrekken en mensen ook
voor zorg zoals de huisarts en de fysiotherapeut afhankelijk zijn van Loenen,
is een rechtstreekse, regelmatige en
betrouwbare verbinding in onze ogen
essentieel. Nu moet je als je vanuit Vreeland naar
Loenen wil overstappen in Kerklaan en daar wachten op een andere bus die je naar het einde van de
straat rijdt. Reistijd: 1 uur voor een stuk van 3,7 kilometer. Dat kan en moet beter.
Op dit moment wordt er erg weinig gebruik gemaakt van de Buurtbus. Soms slechts enkele pas-

sagiers op een dag. Het kan natuurlijk zijn dat de
behoefte niet zo groot is, maar het kan ook te maken hebben met de slechte verbinding. Als de verbinding er niet is kan er ook geen gebruik van worden gemaakt, dus op basis van het gebruik op dit
moment is het lastig voor ons om conclusies trekken. Meerdere (vrijwillige) chauffeurs hebben zich
al positief uitgelaten ten aanzien van een
directe route van Vreeland naar Loenen.
Om te weten of er ook genoeg draagvlak
is onder de Vreelanders willen we nu in
kaart brengen hoe groot de behoefte is
aan zo’n directe verbinding.
Vandaar de volgende vraag: heeft u behoefte aan een bus direct naar Loenen centrum?
Rechtstreeks, regelmatig en betrouwbaar? Ondersteunt u dit plan? Dan horen we erg graag uw reactie zodat we de volgende stap kunnen zetten in het
beter bereikbaar maken van Vreeland. Hoe meer
reacties, hoe steviger we aan de slag kunnen. Mail
ons: info@dorpsraadvreeland.nl.

Bericht
van de
Dorpsraad

’Vreeland moet zich hier weer thuis gaan voelen’

In het januarinummer schreven we al over de grootse plannen van het Dorpshuisbestuur. Bij de verkiezingen in maart was alles nog bij het oude, maar als
je er nu drie weken later binnenkomt, geloof je je
ogen niet. Christel van Rooij vertelt: “Er is hier door
veel vrijwilligers ontzettend hard gewerkt, waarvoor
we ze zeker willen bedanken. Vooral ook bedanken
wij Daalhuizen Schilderwerken dat een belangrijk
deel van de kosten van de verf heeft gesponsord.”
Christel gaat verder: “We wilden de foyer ombouwen tot een huiskamer voor Vreeland,, waarbijj we de

Beheerder Lucy en het bestuur zijn hard bezig
met de nieuwe inrichting van het Dorpshuis.
kleuren en materialen uit de Vreelandse omgeving
naar binnen wilden halen. Ruw hout, riet, aardkleuren op de muren. Het oude meubilair hebben we
weggehaald en vervangen door ruwhouten tafels. Er
is een grote leestafel bij gekomen en een gezellige
zithoek. Er komen ook nog boekenkasten bij en wat
extra planten. Jong en oud Vreeland moet zich hier
weer thuis gaan
voelen. Vervolgg opp p.
g
p3

Lekker Lente bij ‘Het perfecte Vreelandse Plaatje’
U moet allemaal de groeten h
hebben
ebbe
bben van
lammetje 42592. Zij woont met haar zeven broers en zusjes aan de Nigtevechtseweg. U vindt nog meer heerlijke lente-inzendingen door de Vreelandbode
heen. Doet u de komende maand ook
mee? Het thema voor mei is: BLOEI.
Een bloeiende bloesem? Een bloeiende
carrière? Een bloeiend bedrijf?
Roept u maar! Wij zien de creatieve
inzendingen met plezier tegemoet via
info@vreelandbode.nl.

Ruiterstraat 5, Karel Kammeijer

Van de redactie

Lekker Lente!

Misschien leest u deze gevarieerde Vreelandbode wel buiten in het zonnetje, in de tuin of op een van de terrassen
van de lokale horeca? Hoe dan ook, het is lente en dat is
op diverse manieren ‘lekker’ te vieren! Een stel uilskuikens
doet dat in een duiventil met een maaltje halfverteerde andere vogels. Wij kunnen er gelukkig vermakelijk én smakelijker ‘Eropuit tijdens Koningsdag’ met het programma
dat het Oranjecomité heeft georganiseerd. Tja, de brugwachter krijgt het langzamerhand wat drukker. Maar, eerlijk is eerlijk, het was wel een stormachtig begin van het
voorjaar. Ds. Rineke van Ginkel beschrijft de lente als een
‘herstart van het leven’. Voor Dennis en Albert heeft dat
een extra diepe lading. Hun huis op de Ruiterstraat staat
te koop en binnenkort verlaten deze kleurrijke heren ons
dorp. Ook de mannen van de fysiotherapie draaien, met
pijn in het hart, de praktijkdeur op 1 juni definitief op slot.
Het Dorpshuis er is er juist weer helemaal klaar voor om
iedereen te ontvangen en Jippe van der Velde geeft in zijn
column een frisse jonge blik op de uitslag van de afgelopen verkiezingen. In deze rijkgevulde Vreelandbode ook
weer een vrolijke Kidsredactie en interviews met dorpsgenoot Fransje van der Mandt, nieuwe buurman Jeroen en
de bewoners van de voormalige buitenplaats Wittesteijn.
En mocht het weer (weer) eventjes niet zo lenteachtig zijn
dan is het feel good boek dat Marlies Cordia beschrijft een
extra aanrader. Geniet kortom lekker op eigen wijze van
deze eigenwijze lente met deze Vreelandbode!
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Agenda
22 april
26 april
27 april
4 mei

Ophaaldag GFT afval & papier en karton
Ophaaldag PMD afval
Koningsdag met fotopuzzeltocht
Dodenherdenking – 19.00 uur
lancering filmpje
5 mei
Bevrijdingsdag
6 mei
Ophaaldag GFT afval
12/13 mei Suikerfeest
15 mei Ophaaldag papier en karton
20 mei Ophaaldag GFT afval

Kerkdiensten
25 april
2 mei
9 mei
13 mei

ds. Richtsje Abma
ds. Rineke van Ginkel
Fred Flantua
ds. Rineke van Ginkel, 9.00 uur,
Hemelvaartsdag
16 mei Christiaan Boers
23 mei ds. Rineke van Ginkel, Pinksteren
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te
volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Lekker Lente..?

Foto: Liedeke Dierdorp
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
Huisartspraktijk Loenen
Keizer Ottolaan 11
3632 BV Loenen aan de Vecht
tel.: 231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.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. 0645406022 Marjolein Ophoff
www.verloskundigewijdemeren-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.: 234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 233395
e-mail: info@csvridderhof.nl
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 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. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022
b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak
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‘Vreeland moet zich hier weer thuis gaan voelen’
Vervolg van p. 1
Het Dorpshuis is een
plek waar alles moet
kunnen. We hebben
heel veel ideeën en staan
natuurlijk ook open
voor suggesties van
onze dorpsbewoners.”
Lucy Versloot, die het Scan de QRcode om bij
Dorpshuis gaat behe- te dragen aan een nieuw
ren, vult haar aan: “De koffieapparaat
Buurtkamer komt terug
op dinsdagmorgen, maar ook op donderdagmorgen tijdens de markt is iedereen van harte welkom.
Ik ben een crowdfundingcampagne gestart op getfunded.nl ‘Koffiemachine dorpshuis Vreeland’

voor een goed espressoapparaat, zodat we dan ook
een lekkere espresso, cappuccino of latte macchiato kunnen serveren. Ik hoop dat veel Vreelanders
daaraan gul mee willen werken.”

Flexwerkplekken in het Dorpshuis
Nieuw zijn ook de vier flexwerkplekken – keurig op
anderhalve meter – die in de tuinkamer zijn gekomen. Daar kan ook met maximaal acht man worden
vergaderd. In de aangrenzende patiotuin en elders in
het Dorphsui is genoeg plek om bijvoorbeeld even
apart te telefoneren. Lucy: “We leven in een tijd van
thuiswerken, maar niet ieders huis is daar geschikt
voor. Daarom zijn we nu met voorlopig vier plekken
gestart. Ongestoord werken, geen afleiding van kinderen of bezoek en toch contact met anderen. En ik
kom je persoonlijk je koffie of lunch brengen.”

Eropuit tijdens Koningsdag!
Waar vorig jaar Koningsdag niet door ging willen wij, als Oranje Comité Vreeland, ondanks
alle corona-maatregelen dit jaar, toch proberen
wat er wel mogelijk is om de verjaardag van de
Koning te vieren.
Met de huidige maatregelen, o.a. het verbod op
evenementen, hebben wij in goed overleg met de
Gemeente Stichtse Vecht en met samenwerking
van de Historische Kring besloten om een Oranje foto-puzzel fietstocht te
organiseren!

Wat houdt dit in:
De route gaat van Vreeland
-Nigtevecht-Gein-Baambrugge-Loenersloot-Loenen
a/d Vecht naar Vreeland. De
fietstocht is ongeveer 26 km.
lang en er is een kortere fietstocht van 8 km. die ook te
wandelen is. De bedoeling is
dat elk huishouden op zijn
eigen tijd deze fietstocht gaat
fietsen of wandelen.
De route kan zowel links- als
rechtsom gevolgd worden
en je kunt op elk willekeurig
punt beginnen.
Kijk op www.koningsdagvreeland.nl
Tijdens de prachtige route, die voor velen echt
verrassende weggetjes zal hebben, zoek je de op
de kaart bij de aangegeven plekken welke foto
hier gemaakt is. De letter van de foto plaats je op
het bijbehorende cijfer in de puzzelzin.
Voor verdere uitleg, puzzelfoto’s en de zelf uit
te printen routekaart zie onze website: koningsdagvreeland.nl en voor een indruk van de route scan de QR-code alvast! Door op ‘legenda’ te

klikken zie je welke kleur
ballonnetje met welk cijfer correspondeert.

Ook aan de innerlijke
mens is gedacht.
Online is bij Mevr. Daalder een Oranje borrel-pakket voor onderweg te bestellen, zie mevrdaalder.nl voor meer info. Ook zal ijssalon KO
open zijn met hun eigengemaakte smaaksensaties. Voor de fietsers is onderweg een gratis ijsje te halen bij
De Willigen, de wandelaren
komen onderweg ook een verrassing tegen.
Het beknopte programma op
Koningsdag 2021 zal zijn:
6.19 uur: Vanaf dit tijdstip
mag iedereen in Nederland het
rood-wit-blauw hijsen.
Laten we in heel Vreeland de
vlag wapperen.
10.00 uur: Muziek klinkt door
Vreeland en iedereen zingt vanaf eigen huis het Wilhelmus, uit
volle borst, mee.
10.30 uur: Start Oranje foto-puzzel fietstocht. U
kunt de puzzeltocht ophalen bij het Dorpshuis
en bij de Dagwinkel (tegelijk met uw Oranjegebak!). De route kunt u ook thuis uitprinten.
Wij hopen dat velen gaan fietsen of wandelen en
natuurlijk dat volgend jaar Koningsdag weer in
ouderwetse stijl zal zijn.
Namens het Oranje Comité wensen wij iedereen een leuke dag toe, ga vooral genieten van de
mooie route, het puzzelplezier en elkaar!

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Ayurveda & Ontspanning Massage Praktijk
Ontspanning voor Body&Mind
0651736677 – Vreeland
Ayurvedamassage.vreeland@gmail.com

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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Wordt Vreeland steeds rechtser?

Het stemgedrag van Vreelanders bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart j.l.

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment
ooit: de oudere consument
bEdgar Keehnen www.greyocean.nl

De opkomst in het Dorpshuis om te stemmen lag
dit jaar met 77,9 procent zo’n 10 procent lager dan
in 2017. Wellicht heeft dit toch met corona te maken én met de mogelijkheid om per post te stemmen. Misschien ook had een aantal kwetsbaren al
op maandag of dinsdag in Loenen gestemd. Hoe
dan ook: van de 1501 kiesgerechtigde Vreelanders
gingen er 1169 naar het Dorpshuis. Daar kregen
ze een stembiljet zo groot als een tafelkleed en een
door Karin van Dis ontsmet rood potlood, dat we
na afloop weer moesten inleveren. Jaja, onze gemeente let op de kleintjes. Wat betreft ons stemgedrag zijn er kleine veranderingen. Ook al vanwege
het groeiende aantal partijen. Nog steeds zijn de
VVD (326), D66 (266) en het CDA (120) de grootste partijen. Daarin is niets veranderd. Groen Links
en nieuwkomer Volt liggen dicht bij elkaar met
dit jaar respectievelijk 59 en 52 stemmen. In 2017
haalde Groen Links nog 88 stemmen. Ook de Partij
voor de Dieren kreeg iets minder stemmen namelijk 49 dit jaar tegen 51 in 2017.

Rechts
De PVV is – met een vierde plek – gestegen van
65 stemmen in 2017 naar 77 stemmen dit jaar. Dat
geldt overigens ook voor Forum voor Democratie
dat fors steeg van 26 naar nu 48 stemmers.
Christelijk en sociaal
Christen Unie en SGP waren in 2017 allebei goed
voor 18 stemmen. Dit jaar daalde de Christen Unie
naar 11 en steeg de SGP naar 21. De PvdA was in
2017 nog goed voor 61 stemmen. Daar bleven er
dit jaar maar 27 van over. De SP was goed voor 36
stemmen.
Nieuwkomers
De nieuwkomers vielen bij een aantal Vreelanders
ook goed in de smaak. Volt noemden we al met 52,
maar ook JA21 deed het niet slecht met 36 stemmen en BBB was gelijk al goed voor 16 stemmen.
BIJ1 scoorde er 7, Splinter 6, 50Plus 4 en de Piraten
Partij 2. Net als in 2017 kreeg Denk weer 1 stem.

Gemeente geeft cursus ‘Politiek actief’
De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente
moet gebeuren en houdt toezicht op het college van
Burgemeester en Wethouders. Raadsleden nemen
belangrijke beslissingen over belangrijke zaken
die alle inwoners aangaat, van bouwplannen tot
windmolens, van afvalinzameling tot sportvoorzieningen. Voor wie hier meer over wil weten, of misschien zelf actief wil worden in de gemeentepolitiek, organiseert de griffie van de gemeente Stichtse
Vecht vanaf mei 2021 de cursus ‘Politiek Actief’. In
deze gratis digitale cursus leer je hoe de gemeentelijke politiek werkt. In drie donderdagmiddagen
of -avonden leer je meer over de gemeente, maak
je kennis met raadsleden, krijg je les in debatteren
en leer je hoe je invloed kunt uitoefenen. Met deze
cursus kun je verkennen of de (lokale) politiek misschien wel iets voor jou is.

Data
De cursus start op donderdag 20 mei 2021 en bestaat uit drie digitale bijeenkomsten. Je kunt je aanmelden voor de middag- of avondcursus. Deelname aan de cursus is gratis. Er wordt gevraagd om
bij alle drie bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Mocht je vragen hebben dan kun je contact op-

De nieuwe Raadszaal in Breukelen.
nemen met de griffie van de gemeente Stichtse
Vecht griffie@stichtsevecht.nl.

Aanmelden
Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht kunnen
zich tot en met 10 mei 2021 aanmelden via het aanmeldformulier https://chkmkt.com/politiekactief.
Per cursus zijn er 15 plaatsen beschikbaar.
Tip: Elke Raadsvergadering wordt live uitgezonden
door RTV Stichtse Vecht in het programma ‘Rondom de
Raad’. Om de communicatie hierover te volgen, zie o.a.
via de Facebookpagina RTV Stichtse Vecht.

Activiteiten Bedrijfsvereniging gaan niet door

Cursusproject Loenen heeft alle cursussen,
workshops en rondleidingen voor de rest
van het seizoen geannuleerd.
Wij hebben ons best gedaan alle deelnemers
hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen.
We proberen de geannuleerde cursussen in het
volgend seizoen weer in programma op te nemen.
Graag tot dan!

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Geen paaseieren zoeken dit jaar voor alle Vreelandse kinderen en geen leden- en partnerbijeenkomst…. Door de geldende maatregelen kon en
kan de Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland helaas ook dit jaar niet haar jaarlijkse activiteiten organiseren. “De activiteiten die namens de
Bedrijfsvereniging worden georganiseerd, hebben
een enorm dorpsbelang en zorgen voor sociale
verbinding. Iets wat we nu ook allemaal enorm
missen. Het Dorpsfeest is begin september gepland, natuurlijk onder voorbehoud, maar wat
zou het mooi zijn om daarmee, na de zomervakantie, de Coronatijd af te sluiten. Een start te
laten zijn voor weer een actieve vereniging met
enthousiaste leden en interessante bijeenkomsten.
Want dat doel streven we nog steeds na! Het organiserend comité is al plannen aan het smeden!”
aldus secretaris Caroline Berends.
Helaas kon het jaarlijkse paaseieren zoeken
dit jaar niet doorgaan.
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Hart en Ziel
Agnes de Ruiter en Willem Groeneveld
Op de plek waar de Vecht een scherpe bocht
maakt, net na de Nes, precies tussen Vreeland en
Nigtevecht in, ligt de voormalige buitenplaats Wittesteijn: een charmant boerenhuis met schuur en
bijgebouwen, omringd door haagjes en imposante
wilgen, te midden van een prachtige, oude boomgaard met knoestige appel- en perenbomen. “Het
is allemaal hoogstamfruit, zo’n 250 bomen, tientallen verschillende oud-Hollandse rassen. Sommige
bomen zijn wel honderd jaar oud.” Aan het woord
is Willem Groeneveld, die hier drie jaar geleden
kwam wonen met zijn vrouw Agnes, hond Coco,
een dozijn kippen en hun kleine kudde schapen
die inmiddels bijna veertig beesten telt. De karakteristieke Suffolk schapen, herkenbaar aan hun
donkere kop en café-latte kleurige vacht, grazen
gemoedelijk tussen de stammetjes van de fruitbomen. Terwijl de zon achter de wolken tevoorschijn
komt, waardoor de wereld plots wat lente-achtiger lijkt, kijken we gedrieën naar de takken van de
fruitbomen, hopend een eerste bloeiende bloesem
te ontdekken. Maar tevergeefs, de knoppen zitten
nog dicht. “Je bent eigenlijk net te vroeg,” zegt Agnes lachend. “Vorig jaar stond rond Pasen alles al
in bloei.”

Omdat de zon alweer snel verdwijnt, gaan we naar
binnen en vertellen Agnes en Willem in de keuken
met thee, paaseitjes en koekjes over het bijzondere
cultureel erfgoed dat zij onder hun beheer hebben:
hun hoogstamboomgaard. Willem: “Kijk, die appels en peren vielen natuurlijk in grote aantallen
van de boom, waarbij veel verloren raakte. Toen
zijn we gaan onderzoeken waar je dat kunt verwerken. In Nederland kan je overal naar toe rijden
om fruit te laten persen, maar dat is met de zes- a
zevenduizend kilo appels en peren die wij oogsten
onhandig. Bovendien: als fruit raapt, verzamelt en
perst heb je heerlijk sap, maar wat doe je met duizenden liters appelsap? Of met 800 drieliter pakken
perensap? Dat kun je met z’n tweeën niet op.” Het

antwoord kwam toen een bevriende ontwerper
voorstelde om een merk voor hen te maken, met
een logo. In diezelfde fase klopten ze aan bij Provincie Utrecht voor een lokaal voedselinitiatief.
Daardoor kwamen Agnes en Willem in een traject waarin zij een merk en een bedrijfje konden
ontwikkelen: Vechtstreek Fruit, een coöperatieve
samenwerking van mensen met - het liefst - een
hoogstamboomgaard. Willem: “Ons doel is om
mensen met elkaar te verbinden om samen op te
trekken in het verwerken van hun oogst.”
Afgelopen september ging Vechtstreek Fruit officieel van start. Agnes en Willem lieten een pers
komen en organiseerden een ‘persdag’ voor eenieder die zijn of haar appel-of perenoogst wilde laten
persen. In verband met corona en logistiek – zoals
de benodigde krachtstroom – stonde de pers bij
Kaasboerderij de Willigen, een paar honderd meter verderop. De dag was een groot succes: er werd
ruim vierduizend liter sap geperst, afkomstig van
de oogst van zo’n 20 deelnemers. Van gezinnen
met kinderen die met twee Albert Heijn tassen – de
oogst van die ene appelboom in hun achtertuin –
langskwamen, tot eigenaren van boomgaarden die
honderden kilo’s kwamen persen.
Agnes: “Na afloop hebben we ons
merk Omoono sap gelanceerd en
een tasting gehouden in de boomgaard, met allerlei hapjes en drankjes met appel en peer. We hadden
onder andere Arjan Meeuwsen van
Elegast Cider uitgenodigd. Zij maken WildCider van een deel van
onze appels en stoofperen.”
Nu is de fase aangebroken dat
Vechtstreek Fruit echt van de grond
moet komen. Agnes en Willem hopen op animo van collega-boomgaardeigenaren om zich aan te sluiten bij de coöperatie en krijgen hulp
uit verschillende hoeken. Zo werken er drie studentes van de Hoge
Agrarische School voor food design
& marketing verder aan de ontwikkeling van het merk, de smaakontwikkeling en de promotie. En bij het
onderhoud van de bomen krijgen ze
hulp van enthousiaste vrijwilligers.
Samen met de schapen en hun drukke banen – Agnes is fysiotherapeut en Willem is culinair fotograaf
– vraagt de boomgaard veel tijd. “Na drie jaar realiseer ik me dat er veel meer aan vast zit dan een
paar appeltjes plukken,” zegt Agnes vrolijk. “Maar
de beesten, het snoeien en oogsten zorgen juist ook
voor ontspanning.” Willem: “Als je in de stad wil
wonen met een koffietentje om de hoek, dan moet
je dit niet doen. Maar wij vinden het heerlijk om
buiten te zijn.” Aan het eind van het gesprek heffen
we het glas voor een kleine tasting die alle koffietentjes in de stad in het niet doet verdwijnen, want
wat dacht u van Peren-cider en Eau de Vie van peren uit eigen tuin?!
C.W.

TAKE AWAY
In het weekend genieten van Dé Oesterproeverij to go?
12 Gillardeau oesters met een culinaire topping € 75,per luxe box
Thuis uit eten? Geniet op vrijdag of zaterdag
van ons 6 gangen menu du chef.
Gemakkelijk te bereiden, alleen in de oven.
Prijs per persoon € 95,- inclusief huisgemaakt
zuurdesem broodje!
Bestellen via info@nederlanden.nl
Alle informatie vind je op onze website.
Blijf gezond en blijf genieten, en petit comité
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

Nieuwe buurman

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

Jeroen

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
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

Een aantal maanden heeft Jeroen Doorman naar
een betaalbaar koophuis gezocht, in zijn vertrouwde omgeving Maarssenbroek, maar ook daarbuiten. De zoektocht was niet zo makkelijk, bij verschillende makelaars had hij de zoekopdracht uitstaan en hij stond bij enkele nieuwbouwprojecten
ingeschreven. Maar helaas, hij werd uitgeloot of de
prijs was te hoog…
Jeroen (42 jaar) is altijd honkvast geweest. Hij is
geboren en getogen in Maarssenbroek, samen met
zijn ouders en oudere zus. In zijn jeugd kon hij altijd
naar de basisschool en daarna naar de middelbare
school lopen. Na de middelbare school heeft Jeroen
meerdere baantjes gehad, onder andere in de auto-

branche. Via zijn zus werd hij geattendeerd op een
baan bij Pi Company, een HR-specialist voor onder
andere online tooling en assessments. Het bedrijf
zat in het begin van zijn loopbaan nog in Maarssen,
maar later verhuisden ze naar Papendorp. Twaalf
jaar na zijn indiensttreding is Jeroen nog altijd blij
met zijn baan als technische software ondersteuner
bij de helpdesk.
Jeroens wens voor een eigen koophuis werd steeds
groter en eind 2018 kwam het verlossende woord:
een van de appartementen in het grote pand aan
de Singel, op het terrein van de voormalige EVABgarage, kwam opnieuw in de verkoop. Een koop
onder de voorwaarde dat een sociale huurwoning
in Stichtse Vecht zou worden achtergelaten. Jeroen
voldeed aan alle voorwaarden, in februari 2019
werd het koopcontract getekend en eind december
heeft hij na 42 jaar Maarssenbroek verruild voor
Vreeland!
De eerste maanden in Vreeland zijn hem goed
bevallen. Jeroen: “Het is wel een verschil met
Maarssenbroek. Van omgeven door beton naar de
vogels en de natuur. Men is hier vriendelijk en benaderbaar, er wordt op straat gegroet, dat is leuk!
Voorlopig heb ik nog geen heimwee!”
In zijn vrije tijd gaat Jeroen graag voor dag en dauw
een rondje rennen door deze mooie omgeving,
kookt hij voor zijn vriendin in zijn nieuwe keuken
of zit hij achter zijn PC om aan projecten te werken voor zijn eigen bedrijf FS Video Productions.
Onder deze naam maakt hij onder andere promotievideo’s voor bedrijven waarbij hij gebruik maakt
van Microsoft Flight Simulator, een computerprogramma die natuurgetrouwe en een gedetailleerde
weergaven van werkelijke vluchten simuleert.
Ook Jeroen werkt nu veel thuis en kijkt er erg naar
uit dat de sportscholen weer opengaan, festivals
weer kunnen plaatsvinden en vakanties naar het
buitenland weer mogen. Jeroens vriendin is al vaak
op bezoek geweest, wie weet verruilt zij NoordHolland ook voor Vreeland!

Lezers schrijven: Frank Savelkouls en Peter Hobbelink
Lieve patiënten, cliënten en alle andere inwoners van Vreeland
Wellicht heeft u het al vernomen en misschien ook
niet. De praktijk Fysiotherapie Vreeland gaat stoppen. Met ingang van 1 juni 2021 zullen wij de deur
definitief achter ons dicht doen en een hele mooie
periode afsluiten. Wij verheugen ons op het begin
van ons leven als ‘pensionado’, maar naarmate het
einde van ons werkzame leven dichterbij komt,
merken we dat afscheid nemen van de patiënten,
het werk en de collega’s ons moeite kost.
We hebben meer dan 20 jaar samengewerkt in
Vreeland waarbij we velen van u hebben leren
kennen. Jaren waarin u uw zorgen, uw leed en ook
uw vreugde en successen met ons heeft gedeeld.
De vele bijzondere maar ook de heel gewone ontmoetingen zullen ons bijblijven. Met grote voldoening zien we terug op de vele gezellige, leerzame en inspirerende momenten die ons werk in
de praktijk, het contact met patiënten en collega’s
hebben opgeleverd.
Tijdens onze loopbaan hebben wij de opkomst en
de groei van de fysiotherapie meegemaakt. Het
is een onmisbaar en stabiel onderdeel binnen de
eerstelijns gezondheidszorg geworden. Daarom
hadden wij ook bijzonder graag een opvolger gevonden voor onze praktijk, die een belangrijk onderdeel van het sociale leven in Vreeland vormt,
om deze belangrijke werkzaamheden voort te zetten. Het is ons niet gelukt en dit heeft het nodige
hartzeer opgeleverd, maar C’est la Vie.
De jaren na het werkzame leven worden wel in-

actieve jaren genoemd. Wij hopen echter dat ons
de gezondheid wordt gegeven die nodig is om in
de toekomst vooral actief te blijven met familie,
vrienden, hobby’s en vakantie.
Voordat het zover is, zijn er nog een paar dingen
te regelen. Met ingang van 1 mei zullen wij nieuwe patiënten doorverwijzen naar de collega’s in
de omgeving. Patiënten die bij ons onder behandeling zijn zullen wij, met uw toestemming, gaan
overdragen aan een van de praktijken in de omgeving. U kunt uw keuze, uit onderstaande lijst van
collega’s, hiervoor kenbaar maken.
Daarnaast zal er in mei een open dag worden
georganiseerd, waarbij we de inventaris van de
praktijk aanbieden. Een datum hiervoor zal nog
geprikt worden, dus houdt de website en het publicatiebord op de voordeur in de gaten.
Wij wensen u een gezond en lang leven toe zonder
veel klachten.
Het ga u allen goed! Wij zullen u missen.
Opties van praktijken waar u terecht kunt, vanaf
1 juni 2021:
- MATCH 14 in Loenen aan de Vecht
www.match14.nl
- Fysiotherapie Practicum Nederhorst
www.fysiotherapienederhorstdenberg.nl
- Fysiotherapie FysioHolland in Loenen aan de Vecht
of Baambrugge www.fysioholland.nl
- Fysiotherapie Vechtstreek
https://vechtstreekfysiotherapie.nl/
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Bedrijvigheid
Olga van Oeffelen (59):
“De muzieklessen
gaan ondanks Corona
gewoon door”

Voor drukwerk dat
communiceert

Olga van Oeffelen woont alweer ruim drie
jaar met haar twaalfjarige dochter Ella aan
de Lindengracht in Vreeland. Ze adverteert
in de Vreelandbode onder de naam De Muziekjuf. We spreken haar op een wat kille
lentedag. Haar hond Lulu is mee en dartelt
vrolijk door het huis. Olga is goedgemutst.
Ondanks Corona heeft ze het superdruk
met muzieklessen. Ze vertelt: “Ik heb zelfs
een wachtlijst!”

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

We gaan even terug in de tijd. Olga is geboren in Den Helder maar woonde ook in
Drachten en Winschoten. Na de middelbare school ging ze naar het conservatorium,
eerst in Utrecht en later Amsterdam. De
liefde voor muziek heeft ze van haar vader
die zowel jazzpianist als muziekleraar was én onderwijzer op een basisschool.

Wereldwijd optreden
Olga: “Ik ben op mijn 14e al met een vooropleiding gestart voor het conservatorium. Daar had ik
als hoofdvak cello en als bijvak piano. Tijdens en
na mijn studie speelde ik onder andere in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Brabants
Orkest en reisde ik met het Cello Octet Conjunto
Iberico de hele wereld over. Ook ging ik regelmatig met Helmut Lotti op tournee. Toen ik mijn
dochter kreeg paste dat werk niet meer en ben ik
meer les gaan geven.”

“Mama, hier gaan we wonen”
Muziekles in Vreeland
Olga kende Vreeland al wel. “Ik was er een keer
doorheen gereden toen ik van mijn toenmalige
woonplaats Amsterdam naar Hilversum ging. Ik
vond het een supergezellig dorpje. Toen het huis
aan de Lindengracht te koop kwam, heb ik niet

geaarzeld. Ella, die toen nog op de Vrije School
in Amsterdam zat, was ook gelijk enthousiast en
zei ‘mama hier gaan we wonen’.” Inmiddels geeft
Olga cello-, piano-, AMV- en keyboardles in
Vreeland, Amsterdam en Almere. In totaal heeft
zo zo’n zestig leerlingen. “Muziekles geven is mijn
tweede passie. Sinds maart vorig jaar geef ik ook
online les. Het was even wennen, maar inmiddels
gaat het supergoed. Ik hoop eind dit jaar ook weer
met de leerlingen op te kunnen treden.”

Toekomstplannen
Voorlopig blijft Olga nog lekker doorgaan met De
Muziekjuf. Ella zit inmiddels op het Comenius
College in Hilversum. Olga: “In de toekomst zou
ik best graag een B&B in Frankrijk beginnen. Met
mijn eerste man heb ik een paar jaar bij Toulouse gewoond. Een andere droom is mijn huis uitbreiden met een muziekstudio. En misschien pak
ik nog wel een studie op. Ik heb genoeg dromen.
Maar één ding is zeker: ik zal ook altijd muziekles
blijven geven.” Dan tot slot lachend met een ondeugende blik: “Ja. Misschien wel met een partner. Maar daar vertel ik nog niets over!”
C.L.

Help elkaar in Stichtse Vecht
Er zijn in onze gemeente diverse vrijwillige organisaties actief die laagdrempelige en praktische hulp
kunnen bieden aan inwoners in een kwetsbare situatie. Op organisatorisch gebied gaan zij samenwerken onder een nieuwe koepelorganisatie: Help
Elkaar Stichtse Vecht.

ting Help Elkaar Stichtse Vecht kunnen deze
vrijwilligersorganisaties blijven draaien zonder
bestuurlijke druk en via de stichting worden ze
voortaan gezamenlijk vertegenwoordigd.

Op dit moment ondersteunt Help Elkaar Stichtse
Vecht als koepelstichting drie lokale vrijwilligersorganisaties met in totaal honderd vrijwilligers.
Allereerst de digitale helpdesk HiP Helpt Stichtse
Vecht met twee helpdeskmedewerkers en veertig
hulpbieders. Hiernaast de hulpdienst Graag Gedaan, die draait met een eigen coördinator en ook
zo’n veertig vrijwilligers in het bestand heeft staan.

Vrijwillige praktische hulp in Vreeland nodig?
Vreelanders die een hulpvraag hebben kunnen het
beste terecht bij Graag Gedaan, en wel op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9 en 10
uur. Dit kan telefonisch op 0346-263800 of bij het
fysieke loket in het Heijcop te Breukelen. Op dinsdag en donderdag is de HiP Helpt-helpdesk van 9
tot 17 uur telefonisch bereikbaar op 0346-700200.
En 24/7 kan een hulpvraag worden aangemeld
op hiphelpt.nl/stichtsevecht.

Graag Gedaan werkt analoog en sluit haar matches
vooral vanuit een fysiek loket. Tenslotte neemt
Stichting Help Elkaar SV binnenkort het bestuur
van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht over.
Dankzij de professionele ondersteuning van Stich-

Zelf een helpende hand bieden?
Wie zelf graag eenvoudige hulp in eigen dorp wil
geven, b.v. begeleiding naar een arts, een kopje koffie drinken of een wandeling maken, kan zich aanmelden via 0346-700200.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Kidsredactie
Deze maand zijn de kinderen van CSV Ridderhof
weer druk in de weer geweest met allerlei leuke
activiteiten. Zo hebben jullie natuurlijk Pasen
gevierd en vanalles daarvoor geknutseld en opgevoerd, maar de kleuters zijn ook druk geweest
met het thema Tuincentrum. En de kinderen van
groep 7 knutselden hele mooie glas in lood ramen.
Kijk maar eens naar alle mooie voorbeelden.

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

Kuikentje lief kuikentje; waar kom jij vandaan?
Uit het ei gekropen, die is kapotgegaan
Kuikentje lief kuikentje; waar ga jij naar toe?
Zie je daar die kip, dat is mijn moe
Kuikentje lief kuikentje; waar slaap jij vannacht
Onder mama’s vleugeltje, daar is het warm en zacht

Ilay, groep 1/2

Hugo v B, groep 1/2

Sem, groep 1/2

Glas in lood
Ook in groep 7 is er
flink geknutseld.
Glas in lood ramen
hebben ze gemaakt.

Rosalie, groep 1/2

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

Anna, groep 7

Kla
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Thema “het tuincentrum”
De kleuters in groep 1 en 2 hebben de afgelopen
weken gewerkt aan het onderwerp “het tuincentrum”. Ze hebben geknutseld, geplakt en gekleid.
Maar ze hebben ook hun eigen zaadjes in een
doorzichtig zakje geplant en met eigen ogen kunnen zien hoe een plantje uit een zaadje groeit.

asje, groep 7

Teije, groep 1/2

Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
Hugo, groep 1/2

Jurre, groep 1/2

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

Isabel, groep 1/2

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

Isabella en Lena, groep 7

Dames - Herenkapsalon

Wij willen Thea
bedanken voor alle
jaren en sterkte wensen.
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

Houd
Vreeland
mooi!
Fien, groep 7

Noor M, groep 7

Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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* 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

SNACKS & SUSHI

;  Ł

10% Korting

Online Bestellen via

https://www.happyfood.nl/locatie/nederhorst-den-berg/
BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Nieuw uit de sushi hoek:
Speciale familie box

Van €58,60 nu voor €50!
bestel met code happyfood nu €45
Maki (16 stuks)
Sake • Kappa • Avocado • Kani
Uramaki (40 stuks)
Crazy salmon • California
Chicken • Tempura ebi •
Spicy tuna

10% korting op alle bestellingen met
code happyfood
Geldig tot 31mei. Niet i.c.m. andere acties.

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Lekker Lente

De winnaar van deze maand is geworden Jan Willem Jonker met een kleurrijke lentefoto.Wat een feest!

Fransje de Mandt-Noorduyn
door Pauline van der Hoeden

Soms verloopt een interview met een bijzondere Dorpsgenoot nét even anders dan van tevoren
bedacht. Met de lente in de bol lekker op de fiets
naar boerderij ‘Het Hemeltje’ van Fransje de
Mandt-Noorduyn (50) wordt een autorit in de stromende regen met vlagen van hagel en sneeuw. Bovendien woont Fransje niet ‘helemaal’ in Vreeland,
is zij niet zo Hollands als haar naam doet vermoeden
en komt ‘boerderijhondje’ Cesar zelfs uit China!
“Kom maar snel binnen, dan krijg je een kop thee!”
De fris ogende ex-expat, op kaplaarzen en met emmer in de hand, is noestig aan het werk in de tuin
en blijkbaar zelf niet bang voor een oer-Hollandse
bui. Na de warme begroeting op de met dappere
narcissen omlijste oprit gaan we snel naar binnen
in de verbouwde monumentale boerderij waar
Fransje met haar man Johan en drie zonen Peter
(17), Tom (15, foto) en Aadje (13) woont. In de
ruime deel, met uitzicht over de boomgaard, vertelt
ze hoe ze na diverse omzwervingen hier (weer) zijn
neergestreken.
Toen Fransje 8 jaar was vertrok het
gezin Noorduyn naar Engeland voor
het werk van haar vader. Fransje bleef
daar uiteindelijk ruim 20 jaar wonen
en belandde in de makelaardij waar ze
als contactpersoon voor internationale portefeuilles veel vanuit Engeland
moest reizen. In die periode werd overigens het eerste lijntje met Vreeland
gelegd want tijdens een zeiltocht met
vrienden ontmoette ze in 1996 de Engelse Kate die haar jaren later wist over
te halen hier in ons dorp te komen wonen. Maar de kennismaking van Fransje
met haar Johan, tijdens een werkbezoek
aan Amsterdam in 2002, zorgde voor de
ware oversteek terug naar Nederland.
Het kersverse paar settelden zich eerst
in onze hoofdstad en streken in 2007
neer in boerderij ‘Het Hemeltje’. Mede
dankzij Kate dus, die het jonge gezin attendeerde op deze omgeving en waarmee Fransje
nog altijd contact heeft gehouden.

Van Vreeland naar China
In 2009, na lang wachten op de benodigde vergunningen, start de grote verbouwing van de monumentale boerderij. De jongens gaan in Vreeland
naar school en Peuterspeelzaal. Fransje doet haar
boodschappen bij Aloys en de huisarts is dokter
Klever. Een jaar later is de verbouwing klaar en
ze zijn inmiddels aardig ingeburgerd in Vreeland.
Van boer/buurman Schoordijk krijgen ze rammen
en later schaapjes om het gras in de boomgaard kort
te houden. Het gezin leeft een op en top Hollands
leven! Totdat Johan zo’n vijf jaar later thuiskomt
met het voorstel om een aantal jaren voor zijn werk
naar de hoofdstad van China te gaan verhuizen.
“We hebben dit samen met het hele gezin openlijk
besproken voordat we dit ‘avontuur’ wilden aan-

gaan”, vertelt Fransje. “Ik maakte me in eerste instantie wel zorgen om de luchtvervuiling in Beijing,
vooral voor Aadje die toen pas 7 jaar was.” Met de
afspraak ‘als het niet goed gaat of als iemand van
ons echt eerder terug wil’ gingen ze. En het ging
goed, de boerderij werd tijdelijk verhuurd en het
gezin de Mandt woont vier jaren op een comfortabele compound ten noordwesten van de grote stad
Beijing. De jongens gaan er naar een internationale school en Fransje leert ABC, ofwel Algemeen
Beschaafde Chinees. Vlak voor vertrek terug naar
Nederland wordt een andere belofte aan de jongens waargemaakt en nemen ze in 2019 ‘Pekinees’
straathondje Cesar mee naar ‘Het Hemeltje’.

Terug op ‘Het Dijkje’
Fransje werkt inmiddels via de Ambachtsacademie Leermeesterstraject als leerling Lijstenmaker
bij ‘Arts of Le Cadre’ in Bussum. Hier heeft ze haar
creatieve kant ontdekt. “Ik vind dit zo leuk dat ik
er serieuze verdere stappen mee wil ondernemen!”

Ze schenkt een volgende kop thee en de ‘mannen
des huizes’ zijn inmiddels vrijwel allemaal langs geweest. Johan werkt wegens Corona vanuit huis en
zoekt zijn fietsbroek, Tom heeft een ‘online gymles’
en Peter en Aadje inspecteren ombeurten de ijskast.
De jongens zitten inmiddels alle drie op de International School Hilversum (ISH), de brug op de Bergseweg is nog altijd afgesloten en in Vreeland is dr.
Klever is geen huisarts meer. Bovendien staat deze
woning, net zoals drie andere aan de overkant, formeel in de gemeente Nederhorst den Berg. Tot ‘Het
Dijkje’ behoren echter, volgens de buurtbewoners
zelf, alle huizen aan de Vechtzijde, en vanuit Vreeland gerekend vanaf het eerste huis daarvan, alle woningen aan de overkant tot aan sluis ‘Het Hemeltje’.
Gelukkig wonen Fransje en haar gezin dus wel formeel op het Vreelandse dijkje waar ieder jaar een
buurt barbecue wordt georganiseerd. Dit jaar staat
deze overigens gepland bij de familie De Mandt!
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Vreelanders in de pers

Hemel boven Vreeland
Beste eindexamenkandidaten van Vreeland! Jaarlijks wordt de Nationale Sterrenkunde Olympiade
georganiseerd, een wedstrijd waarbij de beste scholieren van Nederland het tegen elkaar opnemen.
Dit jaar wordt de Olympiade door mij georganiseerd. Ik hoop na ruim een decennium “Hemel
boven Vreeland” dat er flink wat Vreelandse jeugd
een poging waagt om tot de finale door te dringen.
Kijk op www.sterrenkunde-olympiade.nl.

De vragen van de voorronde staan online. Let op,
ze zijn niet echt gemakkelijk, maar je hoeft ze ook
niet allemaal perfect op te lossen om mee te dingen naar een finale plaats. Insturen voor 13 mei.
De finale vindt plaats op 9, 10 en 11 juni. De drie
winnaars gaan naar huis met een prachtige Celestron Telescoop.
Heel veel succes!
Harold Linnartz

‘Vreeland beweegt’ heeft nieuws!

De familie Willig
In de Agraaf van 9 april jl. stond een twee pagina’s
groot artikel over de succesvolle recreatieve activiteiten van de familie Willig van Kaas- en IJsboerderij de
Willigen. De belangrijkste bron van inkomsten van dit
voormalige boerenbedrijf is nu -met 60%- de ontvangst
van recreanten en toeristen die hier boerenijs of andere
streekproducten in de boerderijwinkel komen kopen of
die komen overnachten in de B&B en groepsaccommodatie. Belangrijk voor de toeloop van recreanten was de
aanleg in 2007 van het Klompenpad en de opening van
de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. Gelukkig heeft de corona niet hele ernstige gevolgen gehad voor de omzet vanwege de vele passanten die
juist nu de frisse lucht opzochten.

voor de buiten beweegtoestellen. Betrokken partijen
rondom de locatie zijn over het algemeen positief en
veel seinen staan inmiddels op groen.”

‘Vreeland beweegt’ is vanaf nu herkenbaar aan een
eigen logo! Een logo geïnspireerd op de Vreelandse
-V-, bewegen voor iedereen uit Vreeland. Voor de
kleur is het blauw van onze eigen Vecht gekozen.
De kranten staan er vol van: bewegen is belangrijk!
De Nederlandse sportraad pleit zelfs voor een sportwet; iedere Nederlander heeft recht op sport en bewegen”, aldus Vincent Stapper, één van de initiatiefnemers van buitensporttoestellen in ons dorp.
Hij vervolgt: “Dit enthousiasme merken we ook zodra we met omwonenden van de verschillende locaties in Vreeland in gesprek gaan. Met alle voors en
tegens op een rij komt een plek midden in het dorp
steeds meer naar voren als onze favoriete locatie

Fondsenwerving
Afgelopen periode hebben Corine Winnik en Joke
Stapper de sportkleren aangetrokken en zijn gaan
sporten op verschillende buitensportlocaties.
Hieruit zijn weer nieuwe inzichten voortgekomen
welke worden meegenomen in de volgende stap.
Inmiddels is een externe partij bezig met het uitwerken van de plannen. Voorstellen wat betreft
verschillende toestellen worden naast elkaar gelegd, bewegingen geanalyseerd en knopen doorgehakt. Vincent Stapper: “Op korte termijn hopen
we de eerste uitwerking van het plan te ontvangen. Aan de hand van de gemaakte tekeningen en
begroting kunnen we vervolgens actief aan de slag
met de fondsenwerving.”

Oud Goud voor koffie
Heb je nog goud of zilver waar je niets mee doet?
Sieraden, munten, of oude kronen? Op woensdag
28 april kun je het verkopen aan Sander Schippers. Daarvoor is hij van 13.00 tot 17.00 uur in het
Dorpshuis. En het zal je meevallen wat je ervoor terugkrijgt, want de goudprijs is de laatste tijd enorm
gestegen. Ook als je niet direct wilt verkopen, maar
toch benieuwd bent wat die broche of armband
van oma nu eigenlijk waard is, krijg je van hem een
gratis taxatie. En omdat Sander ook van lekkere
koffie houdt, stelt hij het volgende voor: als je een

deel van de opbrengst wilt doneren voor de crowdfundingactie om een goed espressoapparaat in het
dorpshuis mogelijk te maken, gaat hij die donaties
verdubbelen. Mooi gebaar, toch?
Je kunt Sander trouwens ook gouden of zilveren
voorwerpen of horloges ter reparatie aanbieden.
Hij maakt dan een inschatting van de kosten en
gaat in zijn atelier vervolgens voor je aan de slag
om ze weer als nieuw te maken. Afspreken met
Sander kan via 06-11132999 of via sander@oudgoud-inkoop.nl. En hij komt ook graag aan huis.

Brug Bergseweg bij RTV Utrecht
Afgelopen dinsdag zond RTV Utrecht een item uit
over de afgesloten brug in de Bergseweg. Enkele
dorpsbewoners werden geïnterviewd over de vraag
hoe deze situatie zo heeft kunnen ontstaan en vooral: hoe hij weer wordt opgelost. “Er is een ontwerp

ingediend dat al niet klopte, dat is vervolgens door
de gemeente goedgekeurd, wie is nu verantwoordelijk en waar is dit misgegaan?” vroeg de reporter. Er is nu een juridisch steekspel gaande, maar
volgens geïnterviewd raadslid Pim van Rossum zijn
beide partijen welwillend om
tot een -in ieder geval tijdelijkeoplossing te komen. Een nieuwe brug is eigenlijk de enige
echt goede oplossing, maar dat
is erg kostbaar. Feit is dat een
dag na de opnames gecommuniceerd werd via RTV Stichtse
Vecht dat de gemeente een formeel handhavingstraject heeft
ingezet. “Wij verwachten van
de ontwikkelaar dat hij binnen
drie maanden met een gedegen
oplossingsrichting komt”, aldus de gemeente.
Wordt vervolgd dus.

Digitale tentoonstelling
‘Archief als getuige van
de Tweede Wereldoorlog’
Rondom het herdenken en vieren van 76 jaar vrijheid in
Nederland organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in Breukelen een digitale tentoonstelling getiteld ‘Archief als getuige van de
Tweede Wereldoorlog’. De tentoonstelling bestaat uit
verschillende verhalen waarin, aan de hand van archiefstukken, thema’s uit de Tweede Wereldoorlog worden
toegelicht: collaboratie, dagelijks leven en verzet.
Het RHCVV vindt het belangrijk dat de verhalen over
de Tweede Wereldoorlog ook aan de toekomstige generaties doorverteld wordt, zodat het verhaal levend blijft.
Herdenken kan niet zonder herinneren. Daarvoor is
het nodig dat informatie over gebeurtenissen niet alleen
veilig wordt gesteld, maar ook dat de verhalen op een
toegankelijke manier worden verteld. Bekijk de online
tentoonstelling op de website van het RHCVV: www.
rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen. Hier zijn ook
nog andere boeiende webexposities te zien.

Adverteren?

Voor meer informatie en dorpsagenda,
kijk op:

www.vreelandbode.nl
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Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Herstart

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?

Van de week had ik een vriendin aan de telefoon die vol enthousiasme een betoog hield
over de lente als herstart van
het leven. Op het moment van
dat telefoongesprek zitten we
in een héél wisselvallige week:
net wanneer je denkt dat de
zon eindelijk standhoudt, is er
een moment later alweer sneeuw en hagel. Het voelt
steeds als een stap terug. Ik moest dus wel een beetje
lachen, om die herstart – de startmotor heeft blijkbaar
wat problemen dit jaar. Maar goed, het hoort ook wel
weer bij de Nederlandse april: je weet het nooit.
Ondanks dat het begin van het voorjaar dit jaar wat
scepsis oproept, is dat beeld van de lente als een herstart wel passend. Ik moest gelijk denken aan de tuin,
waarin je dat goed kunt zien. Als liefhebber van tuinieren vind ik het altijd fascinerend om mee te maken
hoe de tuin veerkracht toont in het voorjaar. Waar het
lijkt alsof de voorjaars- en zomerbloeiers van vorig jaar
nooit meer terugkomen, komt er in maart-april tóch
voorzichtig weer wat boven de grond, of aan de takken.
Ik ben eigenlijk wel iets te ongeduldig voor deze fase

van het tuinleven... Zo plantte ik mijn nieuwe bloembollen veel te vroeg deze maand. Ik werd om de tuin
geleid – of eigenlijk ín de tuin geleid – door die paar
prachtige zachte dagen. Ook ben ik ongeduldig met
zaadjes. Ik wil weten of het wel goed gaat, daar onder
de grond. Of er wel echt wat ontkiemt. Terwijl ik het
natuurlijk gewoon tijd moet geven, en vertrouwen. Té
veel zorg werkt juist averechts. Makkelijker gezegd dan
gedaan.
Het is net het echte leven. Soms moet je jezelf gewoon
tijd geven om een herstart te maken. Vaak moet er
een stap terug worden gedaan, om vervolgens weer
vooruit te kunnen. En nog vaker mag je gewoon tijd en
rust nemen, en vertrouwen hebben dat het wel goed
komt. Dat vraagt ook durf: even je werk laten liggen,
even ‘niks’ durven doen. Ondertussen gebeurt er dan
meer dan je denkt.
Ik vermoed trouwens dat mensen lichtkiemers zijn. Van
die zaadjes die licht nodig hebben om te ontkiemen en
die je dus ook niet met aarde moet bedekken. Daarom
dit, voor wie het – net als ik – deze traag-startende lente nodig heeft: áls de zon doorbreekt loop dan vooral
naar buiten, ga even in het licht staan. Hoofd omhoog,
ogen dicht. Neem de tijd. Alles komt goed.

Dodenherdenking 4 mei 2021
met bijzondere film
Ook dit jaar kunnen we, vanwege corona, geen
dodenherdenking organiseren op de wijze waarop
we dat gewoonlijk doen.
Maar ook in coronatijd willen we de herdenking
levend houden. Daarom hebben we een filmpje gemaakt dat u op 4 mei kunt zien op de Facebookpagina
van Vreeland, op het YouTube kanaal van Bart
Zeldenrijk, onze cineast, https://youtube.com/
channel/UCHP2QbjgB4HWIfrCIpo8YBg en ook
op RTV Stichtse Vecht, vanaf 19.00 uur. Daarin
ziet u onder meer hoe de leerlingen van groep 7
van CSV de Ridderhof op 31 maart onze oorlogsgraven hebben verzorgd (zie foto). We zijn heel blij
dat de school het belangrijk vindt om de leerlingen
op deze manier te betrekken bij de (Vreelandse)
oorlogsgeschiedenis.

Een digitale bloem
Bij de meer dan 4000 oorlogsmonumenten in
Nederland, dus óók bij ons monument aan het
Boerenlaantje, kunt u digitaal een bloem neerleggen. U kunt ook een persoonlijke boodschap achterlaten. Kijk voor beide op https://www.4en5mei.
nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen.
Vlagprotocol
Er is een aangepast vlagprotocol. U mag op 4 mei
van zonsopgang tot zonsondergang, dus de hele
dag, de vlag halfstok hangen.
Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland
na de Tweede Wereldoorlog betrokken was.
4 mei Comité Vreeland

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

In het kader van het landelijke project "Adopteer een monument" verzorgen de kinderen van groep 7 van de
CSV ieder jaar vlak voor 4 mei de oorlogsgraven op de Vreelandse begraafplaats. Foto: Bart Zeldenrijk.
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Ik vertrek (met pijn in het hart)…
Dennis & Albert Kampjes de Jong

Als ik op een doordeweekse avond langs ga bij
Dennis en Albert Kampjes de Jong op de Ruiterstraat word ik warm onthaald door twee vrolijk
kwispelende honden, Lodewijck en Napoleon.
Ook hun baasjes ontvangen mij allerhartelijkst
met een fles witte wijn. Het belooft een gezellig
interview te worden. Met een emotioneel randje
want de reden voor hun vertrek is een verdrietige.
Vorig jaar augustus kregen ze een telefoontje dat
het leven van de twee mannen in één keer overhoop gooide. Dennis zijn zus belde om te vertellen
dat haar man was verongelukt. Dennis en Albert
bedachten zich geen moment en besloten dat zij
voor hun ernstig zieke (schoon)zus en neefje (14)
en nichtje (13) zouden gaan zorgen. En nu, nog
geen jaar later, hebben ze een huis gekocht in
Ommen en staan op het punt om hun paleisje aan
de Ruiterstraat te verkopen. “Wij willen helemaal
niet weg uit Vreeland, maar echt helemaal niet!
Maar het spreekt voor zich dat we dit moesten
doen” vertelt Albert.
Dennis en Albert kwamen zes jaar geleden vanuit Amsterdam met twee kleine pups in Vreeland
wonen. En ze hadden het hier meteen naar hun
zin. “Het is ook zo’n mooi plaatsje en lekker strategisch gelegen. Het is hier echt leuk wonen.” zegt
Dennis. “Wij werden ook in no time in de Vreelandse gemeenschap opgenomen. Onze eerste
kerst vierden we al met Vreelanders in Frankrijk”
vult Albert lachend aan.
Toen de mannen het huis op de Ruiterstraat
kochten moest er nog heel wat aan verspijkerd
worden. Uiteindelijk hebben ze alleen de buitenmuren laten staan en de rest is helemaal naar hun
smaak en wensen verbouwd. Ook in de tuin waar
ze een sfeervolle jachtkamer aan het water creëerden met een stijlvol ingericht gastenverblijf. “We
wonen hier echt heerlijk” benadrukt Albert nog

eens. “We vonden een waanzinnig huis op een
waanzinnige plek in Ommen, maar wat we hier
hebben, zullen we daar denk ik niet zo snel vinden. Het is hier echt de combinatie van de locatie,
de diversiteit aan mensen in het dorp, maar natuurlijk ook wat we er zelf van maakten.”
En dat ze er hier wat van maakten, is zeker. Beide
heren waren actief in het Vreelandse dorpsleven.
Elk op hun eigen manier. Dennis is alweer drie
jaar secretaris van de Dorpsraad en Albert organiseerde een paar keer een bingoavond in Lokaal
Zuid en reed als koning op zijn paard door Vreeland tijdens Vreeland 750. Samen organiseerden
ze (straat)feesten en Vreeland is ook de plek waar
Albert in 2019 op de Van Leerbrug op de knieën
ging om zijn Dennis ten huwelijk te vragen.
De heren vertrekken dus met pijn in het hart uit
ons gezellige dorp om zich met hun (schoon)zus
en haar kinderen Wessel en Romy te settelen in
Ommen. En ook daar gaan ze het helemaal naar
hun zin maken. De bovenverdieping wordt ingericht voor de kinderen, met elk een eigen slaap- en
badkamer. Er komt een nieuwe keuken en Dennis
krijgt zijn lang gewenste ‘Hermès oranje’ werkkamer, zodat hij zijn werk als projectontwikkelaar in
zorgvastgoed vanuit huis kan voortzetten. Albert
werkt nu nog als facility & hospitality manager in
het WTC in Den Haag, maar zal straks meer gaan
freelancen en voor het gezin gaan zorgen. Daarnaast heeft hij in Ommen alle ruimte voor zijn
paard Côte D’or en zijn grote passie, jagen met
paarden achter de meute. Ze zien de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet. Maar, als het had
gekund, waren Dennis en Albert graag in Vreeland gebleven en hadden ze de familie hierheen gehaald. Helaas ging dat niet, maar ze blijven zeker
nog af en toe deze kant uit komen. Want ze zullen
Vreeland missen én gemist worden.
A.F.

MS collecteweek: collectanten gezocht
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke collecte van het Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in Vreeland. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)? Collecteren
kan huis-aan huis of online, thuis vanaf de bank.
Het kost maar twee uurtjes per jaar.
En het is nog leuk ook!

De opbrengst van de landelijke collecteweek is
van essentieel belang voor de 25.000 mensen met
MS in Nederland die iedere dag met een ziekte
moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt,
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen
optreden. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

Maandag t/m donderdag
(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60
5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4
Nederhorst den Berg

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

Lekker Lente

Foto: Stephanie Bink

‘Ilyas’ - Ernest van der Kwast
In een nieuw buurtje met chique huizen zijn Peter
Lindke en zijn vrouw Kee neergestreken. Met hun
twee zoontjes zijn ze ter kennismaking bij net zo’n
kakfamilie als zijzelf voor het eten uitgenodigd.
Het is van begin af duidelijk dat het tussen Peter
en Kee niet erg meer botert. Je begrijpt niet dat
ze nog bij elkaar zijn. Peter lijkt eerst zo’n licht
autistische hoofdfiguur als meestal in de romans
van Grunberg, zo’n persoon van wie je gillend
gek wordt en keihard van weg wilt rennen. Hij is
conservator in museum Boijmans van Beuningen
en wordt betrokken bij een portret dat ineens aan
Rembrandt wordt toegeschreven. Hij zelf ziet
dat helemaal niet zo, hij vindt het een waardeloos schilderij en nadat hij in een praatshow als
DWDD verklaard heeft dat de kraag van de geportretteerde zo plat als een pannenkoek is, wordt hij
door zijn directeur die juist die “Rembrandt” als
een fantastische publiekstrekker ziet, op staande
voet ontslagen. Zo komt onze Peter thuis te zitten,
terwijl de stemming daar al onder nul is. Hij zegt
niets tegen zijn vrouw over zijn ontslag dus moet
hij zijn thuiszitten verborgen houden. Zo leert hij
wel hun werkster kennen, Djemine, die hij op een
gegeven moment gaat helpen met haar perikelen
rondom haar huurwoning en subsidies die ze allemaal misloopt. Een overdonderend succes en
Djemine neemt op een gegeven moment spullen
van haar neefje mee, Ilyas, die tot over zijn oren in
de shit zit. Of hij het neefje ook zo goed kan helpen. Peter ziet dat in het begin niet zitten, maar het

goeddoen doet hem ook
goed en hij stemt tenslotte in. Hij vindt met moeite de sociale huurwoning
waar Ilyas rondhangt,
“een jongen met het gezicht van een gekwelde
dichter én bijna twintigduizend euro schuld”.
Ilyas is niet meteen gewonnen. Hij is wantrouwend, waarom zou je iemand zomaar helpen, iemand die je niet kent. Het
loopt allemaal wat minder soepel, maar de twee
groeien langzaam naar elkaar toe. Ze gaan samen
op meubeljacht om de lege etage wat aan te kleden. Ilyas foetert in straattaal, achter op de fiets
van Peter hangend. Ilyas krijgt een baantje als afwasser, omdat hij toch ergens mee moet beginnen.
Peter neemt Ilyas zelfs mee naar “zijn” museum,
om te laten zien waarvoor hij helemaal warmloopt,
de portretten die Rembrandt van zijn zoon Titus
heeft geschilderd. Eigenlijk het tegenovergestelde
van de relatie die Peter zelf heeft met zijn zoontjes,
al wordt die steeds beter. Peter wordt steeds zelfbewuster en het kan hem tenslotte helemaal niets
schelen als Kee erachter komt dat hij werkloos is.
Het is al met al een springerig, geestig feel good
boek, dat lekker weg leest, en je tevreden dichtslaat, ook al zijn de problemen thuis bij de Lindkes
nog helemaal niet opgelost.

Column door Jippe van der Velden

Corona-verkiezingsuitslag
van invloed op de jeugd
Met de verkiezingsuitslag achter de rug is het tijd
om te gaan formeren. Welke partijen vormen een
coalitie en gaan het land besturen?
Voor wie het even gemist hebben: De VVD van
Mark Rutte werd met afstand de grootste, gevolgd
door D66 (Sigrid Kaag) en de PVV (Geert Wilders).
Tel daar nog de winst van Thierry Baudet bij op,
die met FvD nu zes zetels meer telt. En de komst
van JA21 met drie gloednieuwe zetels in de kamer. Dan zou je kunnen spreken van een zege op
rechts.
Wie zich linkser indeelde zat al vanaf het begin
van de campagnes met zijn handen voor zijn
ogen. Zo verloor GroenLinks zes zetels, zakte de
SP er vijf en bleef de PvdA hun krappe negen zetels behouden.
Een kleine troost voor links is het alternatief op
fossiele brandstof, namelijk de energie van Mark
Rutte. Die is na drie kabinetten nog steeds niet
moe en stevent aan op het langste Nederlandse
premierschap ooit. Ook al zal links daar dan weer
niet content mee zijn.
De formatie, die nog niet erg soepel verloopt, is
van belang voor de plannen die gemaakt gaan
worden en de wetten die aangenomen zullen
worden. Als het CDA wil meeregeren met VVD
en D66, komen ze op 73 zetels en zijn er dus nog
3 te vullen voor een meerderheid in de Tweede
Kamer. Het is waarschijnlijk dat de keuze valt op

ChristenUnie, dan blijft
de coalitie hetzelfde. Ook
zou het kunnen dat Volt
(Laurens Dassen) of JA21
(Joost Eerdmans) erbij komen.
Maar wat voor ons, de jeugd, belangrijke verbeteringen zullen zijn de komende jaren?
Het lenen. Zo wil elke partij, op de VVD na, het
leenstelsel afschaffen of aanpassen en terug naar
de basisbeurs. Zelfs de oppositie stemt hiermee in
dus de VVD zal moeten wijken, want die basisbeurs komt er geheid. Ook zullen ze de uitgaven
aan de kwaliteit van het onderwijs verruimen.
Wonen. Dit wordt door alle partijen gelukkig gezien als basisbehoefte, en dus zal er gewerkt worden aan een plan om meer huizen te bouwen en
onze kans op de woningmarkt te vergroten. De
kans dat studentenkamers op korte termijn goedkoper worden is klein, maar later een huis kunnen kopen als starter wordt realistischer.
Klimaat. Hier zal met een centraal-rechtse blik
naar gekeken worden. Kernenergie is dus nog
niet helemaal van de tafel en de uitstoot van CO2
moet beperkt worden. Als een partij als Volt de
coalitie haalt, zal de samenwerking van landen in
de Europese Unie verbeteren, dus ook in het behalen van klimaatdoelen.
Ook al stond Corona centraal waren het al met
al verkiezingen waar we hopelijk mee op vooruit
gaan.
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Vroeger en Nu
Vreelandse horeca - De Nederlanden

door Juliette Jonker
(Foto: Coll. Scheepmaker)

De Vreelandse horeca zet alle zeilen bij om in deze
coronatijd toch hun gasten te verwennen met lekker eten door diverse afhaalopties. Om de horeca
een hart onder de riem te steken staan drie Vroeger en Nu’s in het kader van de historie van de
Vreelandse horeca-monumenten. Na Mevr. Daalder en het Pannenkoekenhuis Noord-Brabant
komt nu De Nederlanden aan bod.
Schilderachtig is de ligging van De Nederlanden:
bij de Van Leerbrug, aan de Vecht. Maar meer
dan dat was de ligging van deze deels 17de-eeuwse herberg al eeuwenlang heel praktisch: op het
kruispunt van noord-zuid en oost-west lopende
transportroutes, zowel over water als over land, en
daardoor uitermate geschikt om als herberg en tussenstop voor reizigers te dienen. Er lag in de 17de
eeuw al een herberg bij de brug, die vermoedelijk in
het rampjaar 1672 is verwoest en niet lang daarna
weer is opgebouwd: het rechterdeel met de pilaren.
Zoals op de oude foto uit de jaren ’30 ook goed te
zien is, liep het jaagpad voor de herberg langs. Dit
was begin 17de eeuw langs de hele Vecht aangelegd
om het transport over water te versnellen. Over dit
pad liep het paard dat de trekschuit voorttrok, eeuwenlang het belangrijkste transportmiddel in het
waterrijke West Nederland. De herberg fungeerde als op- en afstapplaats voor de trekschuit, waar
mensen konden wachten, wat eten en drinken en
indien gewenst overnachten. In de 20ste eeuw werd
dit ook de halte voor de koets (later de omnibus)

die passagiers over de Spoorlaan van en naar station Loenen-Vreeland bracht. De koets kon door
de houten doorloopstal heen rijden om de weg te
vervolgen. Dat is het linkerdeel van het gebouw. De
staldeuren zijn op de oude foto nog te zien. In de
historiserende nieuwbouw uit 1946 herinneren de
openslaande deuren naar het terras aan die voormalige staldeuren.
Voor het restaurant en in de berm zijn elektriciteitspalen te zien. De weg was nog niet verhard, zo
te zien aan de duidelijk zichtbare wielsporen. Het
laatste huis aan het jaagpad was een bedrijfspand
waar lang een smid/wagenmaker zat, later het
kunstmestfabriekje van Moleveld en daarna een
fabriekje dat balatum (een soort vloerzeil) produceerde. Dit is na de oorlog afgebrand, waarna er
op die plek in 1951 drie huizen werden gebouwd,
destijds in de volksmond ook wel ‘de peperbussen’
genoemd. Opvallend is de muziektent aan het einde van de Spoorlaan. Deze is hier in 1925 geplaatst,
maar in 1945 overgebracht naar de huidige plek
aan de Lindengracht, omdat het Spoorlaantje teveel
als een trekgat fungeerde.

Woensdag t/m zaterdag
afhalen overheerlijke
Indonesische gerechten
Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen
of bel Lisette 06-20358925
Kerkstraat 5a Loenen

Marjolein Ophoff

Sinds 2013 staan de gelauwerde chef-kok Wilco
Berends met zijn vrouw Caroline aan het roer van
dit sterrenrestaurant. Op enthousiaste, creatieve
en professionele wijze weten zij steeds de gasten te
verrassen, de pers op een positieve manier te halen
en ook in deze zware coronatijd steeds nieuwe initiatieven te ontplooien. Chapeau!

Oproep
Longfonds zoekt collecte-organisator in Vreeland
In de week van 17 t/m 22 mei 2021 gaan tienduizenden
collectanten op pad voor Longfonds. De collecte staat
dit jaar in het teken van de gezondheid en bescherming
van jonge longen. Samen halen ze zo veel mogelijk geld
op voor baanbrekend onderzoek naar astma bij kinderen. En dat is heel hard nodig. Want astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland.
Geef je op als collecte-organisator
Voor de collecteweek van 17 t/m 22 mei is Longfonds
nog op zoek naar een collecte-organisator in Vreeland. Als collecte-organisator ben je een onmisbare
schakel, hét aanspreekpunt voor collectanten. Je kunt
je opgeven via longfonds.nl/collecte.
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Haven Vecht en Veld

Paaseieren zoeken op ’t Sluisje

Inschrijven voor de koop
van een ligplaats in de haven
Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl
Het traditionele paaseieren zoeken op Tweede
Paasdag ging dit jaar door de coronamaatregelen
niet door.

De kinderen van Het Sluisje maakten er die dag
hun eigen feestje van. Toch nog een beetje een
Vrolijke Pasen in het dorp!

Kindersymfonieorkest op tour
Op Tweede Paasdag verraste het
Kindersym-fonieorkest -met muzikantjes uit de hele gemeente Stichtse Vecht
en ook uit Vreeland- hun grootouders
op een tour door heel Nederland. Zij
reisden langs verzorgingshuizen om
hun grootouders en hun medebewoners
een bijzondere en muzikale Pasen te bezorgen. In Vreeland speelden zij aan de
Voorstraat (zie foto). RTV Stichtse Vecht
reisde met ze mee en heeft alle concerten
vastgelegd. Zij zijn via de website te zien. Bijgaand
een still uit de opname bij Het Kampje in Loenen.
Helaas was het niet zo’n mooi weer, maar met koude vingers brachten de kinderen warmte bij veel

senioren! Tegelijkertijd was dit een mooie gelegenheid te repeteren voor hun deelname aan het
Europees Muziekfestival voor de Jeugd op 1 mei in
België. Dit is te volgen via www.emj.be.

Nieuwe leien voor de torenspits

Lieve Thea..,
Haar-winkel was echt Jouw winkel
Maar ook 35 jaar lang Onze winkel!
Voor Vreeland betekent het noodgedwongen sluiten
van jouw winkel heel veel. Het briefje op de deur en
jouw bericht in de vorige Vreelandbode heeft ons allemaal geraakt.
Bovendien was jij sinds de eerste uitgave van de
Vreelandbode al onze vaste en trouwe adverteerder.
Nee, jij wilde nooit een interview of op andere manier
in de schijnwerper staan. Maar als er iets georganiseerd werd in of voor het dorp dan deed jij altijd gul
en spontaan mee.
Dank je wel Thea dat je het dorp zo lang hebt verrijkt
met jouw professionaliteit, gezelligheid en loyaliteit.
We gaan je enorm missen. Heel veel sterkte Thea!
Liefs van alle Vreelandbode ‘Bodettes’
Pauline, Juliette, Monique, Kiki, Astrid, Wietske,
Margot, Connie, Myrthe, Carien

De kerktoren is al een paar weken voorzien van hoge
steigers. Zo kunnen gespecialiseerde dakdekkers de
leien van de spits vervangen. Tijdens de tweejaarlijkse inspectie van de landelijke Monumentenwacht
was geconstateerd dat deze leien in slechte staat verkeerden en beter vastgemaakt moesten worden. Na
aanvraag en ontvangst voor monumentensubsidie
is onlangs begonnen met de uitvoering. Nu er toch
zo’n hoge steiger staat is besloten ook de haan -die
een beetje scheef staat- meteen van de toren af te
takelen, opnieuw te vergulden en over een week of
vier als sluitstuk van de restauratie weer op de toren
te plaatsen.

Uilskuikens op Vreedenhorst geringd
Drie uilskuikens zijn geboren in het nest dat de
bosuilen op Vreedenhorst aan de Bergseweg hadden gemaakt - notabene in de duiventil. Ieder jaar
worden de jonge uilen geringd, zodat ze later gevolgd kunnen worden. Eerst werden de toegangen
van de duiventil afgesloten, zodat de vogels niet
konden ontsnappen. Voorzichtig zijn zij uit het nest
gehaald, waar nog wat restanten van het diner van
de vorige dag lagen: veren van een merel, een duif
en een ekster. Hierna kregen zij
een ring om een poot, werden
zij gewogen en gemeten en vervolgens weer teruggezet in het
nest. Eigenaar Kees Beelaerts:
“Binnenkort gaan zij uitvliegen, maar de komende tijd zorgen de ouders nog voor ze, dus
dat wordt herrie in de bomen.
Maar dat is het zeker waard.”

