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Van de redactie
‘Bloei’ is het thema van deze Vreelandbode. Hoe toepas-
selijk in deze weken, waar de bloesem en bloemen uit de 
takken en grond schieten, nu de verlate winterkou min 
of meer uit de lucht is.  U kunt meegenieten bij het be-
kijken van de fraaie bloei-foto’s die binnenkwamen voor 
de maandelijkse fotowedstrijd. Niet met echte maar met 
gehaakte bloemen die overal opduiken maakt het Bloe-
menvrouwtje veel mensen onverwacht blij. U leest de 
achtergronden van dit sympathieke initiatief. Bloeiend is 
de markt in oud goud, zoals u ziet in de rubriek Bedrij-
vigheid. En de cultuursector bloeit weer op! Eindelijk zijn 
er weer live lezingen en concerten in zicht. Ook de markt 
voor nieuwbouwhuizen bloeide sterk de laatste tijd. Van-
daar weer Nieuwe Buren uit de nieuwe wijk Vecht en Veld. 
Veel aandacht in deze Vreelandbode voor ontluikende 
plannen voor zonnevelden. De Dorpsraad praat u bij en 
een bewonersinitiatief vertelt over hun voorstel tot het sa-
mengaan in lokale energie coöperaties. Verder aandacht 
in Vroeger en Nu voor het net verschenen boek met hon-
derden oude prentbriefkaarten van de Vechtstreek en we 
kijken terug op de digitale Dodenherdenking en op Ko-
ningsdag. Helaas ging deze dag niet met de gebruikelijke 
festiviteiten door, maar het mooie weer, buurtinitiatieven 
en de leuke fiets- en wandelpuzzeltocht maakten veel goed. 
Samen met onze gebruikelijke columns en ander nieuws 
bieden we u hopelijk weer een interessante en b(l)oeiende 
Vreelandbode. Ondertussen dromen wij allen van warm 
zomerweer. Ha! Dat wordt dus het thema van volgende 
maand! Droom zacht en veel leesplezier!
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Er kwamen prachtige foto’s binnen voor het the-
ma van de maand: Bloei! Opvallend veel macro 
opnames, waarin de tere schoonheid van bloesem 

en bloemen extra naar voren kwam. De winnaar 
van deze maand is Judith de Veer met haar foto 
van dotterbloemen. Een eervolle vermelding gaat 

naar Ray Lisman voor zijn schitterende 
macrofoto’s van dotters en fluitekruid 
langs de Nigtevechtseweg. De inge-
zonden foto’s vindt u verspreid door 
deze Vreelandbode. Het thema van de 
volgende maand is: DROMEN. Waar 
droomt u van, als straks de corona-
maatregelen versoepeld worden? Of 
als school straks klaar is? Of als u met 
pensioen gaat? Of wil jij je nachtmerrie 
creatief verbeelden? 
Alles kan, verzin het maar! Wij zien 
graag uw droom verbeeld in een mooie 
foto via info@vreelandbode.nl.

Ondanks de zware storm is het 3 mei 
gelukt de opgeknapte windvaan en de 
haan weer keurig netjes op de toren-
spits van de Grote kerk te bevestigen. 
Hiermee werd de restauratie van de 
torenspits afgerond. De leien op het 
dak zijn waar nodig vervangen en de 
windvaan en haan zijn opnieuw ver-
guld. De steigers die wekenlang om 
de kerktoren geplaatst waren konden 
langzaam weer afgebroken worden, de 
klus is geklaard. De haan vangt weer 
elke straal zon en schittert over het 
hele dorp.

Kerk verguld met restauratie

Boslaan, Karel Kammeijer

Komen er windmolens of zonnevelden in de om-
geving van Vreeland? Het is een vraag die regel-
matig aan de Dorpsraad wordt gesteld. Hoewel 
er concreet geen plannen zijn, zijn er voor zonne-
velden in onze directe omgeving al wel gebieden 
geselecteerd die eventueel tot de aanleg van zon-
nepanelen kunnen leiden. Vandaar dat we u graag 
kort willen bijpraten. 

In de Vreelandbode van oktober vorig jaar is uit-
gebreid ingegaan op de mogelijkheid dat er wind-
molens in aangrenzende gemeenten komen. De 
gemeente Stichtse Vecht is daar te-
gen, maar aangrenzende gemeenten 
zijn hier wel serieus naar aan het kij-
ken. Over zonnevelden is de gemeente 
Stichtse Vecht wel positief. Op basis 
van de zogenoemde vastgestelde kan-
senkaart is de polder Garsten (kijkend 
vanaf de Singel gelegen halverwege de Spoorlaan 
en langs de Kanaaldijk Oost) als meest kansrijke 
gebied voor zonnevelden aangewezen. De beschre-
ven voorwaarden voor dit gebied zijn nog vrij alge-
meen en het vraagt om meer toelichting aan welke 
voorwaarden een eventuele aanleg nu exact moet 
voldoen.  

Inspraak 
Op de aanwijzing van die potentiele locaties is 

geen inspraak meer mogelijk. Dit is pas het geval 
als er een initiatief wordt gestart om ook daad-
werkelijk zonnevelden aan te leggen. Naast deze 
participatie wordt de aanvraag aan allerlei criteria 
getoetst. Het is dan ook mogelijk voor bedrijven 
en inwoners in het gebied om lokaal als mede-in-
vesteerder te participeren. De Dorpsraad wil de 
komende tijd in afstemming met andere Dorps-
raden bespreken hoe tegen deze aangewezen ge-
bieden aangekeken wordt. En met de gemeente in 
gesprek gaan over de laatste stand van zaken en 
eventuele plannen. Mede daarom horen we graag 

of omwonenden van de polder Gar-
sten (Spoorlaan, Oost-Kanaaldijk, De 
Singel) al deel hebben uitgemaakt van 
het proces en wat Vreelanders vinden 
van het (deels) ontwikkelen van de 
polder tot zonneveld.

Achtergrond keuze zonnevelden
De gemeente Stichtse Vecht zal komende jaren 
inzetten op zonne-energie als duurzame energie-
bron. In het collegeprogramma is afgesproken dat 
windenergie geen optie is. Het betekent dat in eer-
ste instantie ingezet wordt op bijvoorbeeld zonne-
panelen op daken en gevels en op onbenutte terrei-
nen in bebouwd gebied. Indien dit niet toereikend 
is zal worden gekeken naar landbouw- en natuur-
gronden.           Lees verder op pagina 3

Het Perfecte Vreelandse Plaatje: Bloei

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Polder Garsten als zonneveld?

Bert de Haan met de vergulde haan
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Colofon

Agenda
23-24 mei Pinksteren
25 mei Ophaaldag PMD-afval
26 mei Taxatiedag oud goud, Dorpshuis, 
 13.00-17.00 uur
27 mei Literaire livestream Joris Luyendijk-  
 Lamyae Aharouay, Kunst aan de Dijk
Vanaf 1 juni Ophalen eclipsbril i.v.m. 
 zonsverduistering, Dagwinkel
3 juni Ophaaldag GFT-afval
10 juni  Vanaf 11.18 uur zonsverduistering
19 juni  Ophaaldag papier en karton
20 juni  Muziekfestival aan de Vecht  

23 mei Pinksteren, ds. Rineke van Ginkel
30 mei ds. Casper van Dorp
6 juni Inger van Nes
13 juni ds. Rineke van Ginkel
20 juni ds. G.H. Arnoldus
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
tel.: 0294-231310
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.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 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
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.: 0294-231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234750 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

Foto's: Corry de Veer

Bloei!

Tien dagen ertussen!
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

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

Polder Garsten als zonneveld?

Ayurveda & Ontspanning Massage Praktijk 
Ontspanning voor Body&Mind

0651736677 – Vreeland
Ayurvedamassage.vreeland@gmail.com

Een eenzame jonge wolvin die vanuit de uitge-
strekte natuur van Mecklenburg Vorpommern 
westwaarts trekt en de wereld van de mensen te-
genkomt. Een delicaat, helderblauw vlindertje dat 
in zijn bestaan wordt bedreigd. De teloorgang van 
eeuwoude dierenrassen, een netwerk van onder-
grondse schimmels die bomen met elkaar laten 
communiceren. Een botanische pigmententuin, 
ecologische corridors als de groene aderen van 
Europa. Het zijn onderwerpen van unieke foto-
projecten van zes jonge Nederlandse kunstenaars, 
die bij elkaar werden gebracht door Diane van 
der Marel binnen haar stichting MIAP: Message 
in a Photo. In al deze verhalen, die samen te zien 
zijn op het platform The Future of Nature, staat 
de ontmoeting tussen mens, landschap, dier en 
plant centraal. Die ontmoetingen roepen vragen 
op, prikkelen de nieuwsgierigheid, veranderen 
wellicht het perspectief van de toeschouwer. Dat 
is precies wat Diane voor ogen had toen zij acht 
jaar geleden MIAP oprichtte: nieuwe gesprekken 
aanzwengelen door middel van het ondersteunen 
van fotografen. De tijd is er volgens haar meer dan 
rijp voor. Diane: “Hoe gaan wij ons verhouden tot 
de natuur? Vinden we dat wij de baas zijn, of gaan 
we samenwerken? Welke perspectieven heb je 
daarvoor nodig? Ik zie dat kunstenaars dit soort 
thema’s op een andere manier benaderen dan we-
tenschappers, bedrijven en NGO’s. Kunstenaars 
spreken met hun visuele verhalen de verbeelding 
aan. De kijker wordt geprikkeld om mee te den-
ken.” De dromerige foto’s van wilde paarden in 
een weids Europees landschap, afgewisseld met 
het asfalt van een snelweg of een barrière van 
prikkeldraad die op The Future of Nature te zien 
zijn, staan mijlenver af van een droog beleidsstuk 
over nut en noodzaak van ecologische corridors. 
Zij roepen met enkele beelden vragen op die de 
kijker aanzet tot nadenken over de impact van de 
vergroting van de mobiliteit van de mens ten op-
zichte van de natuurlijke wereld. Dat is de kracht 
van visuele verhalen. 
Diane zag vanuit haar werk bij stichtingen als War 
Child en het door haarzelf opgerichte goededoe-
len.nl de enorme potentie van die kracht. En tege-
lijkertijd ondervond zij zelf als fotograaf hoe lastig 
het voor beginnende kunstenaars kan zijn om aan 
het werk te komen. Met MIAP wil zij een deel van 
die kloof dichten. Diane: “Ik vind dat kunstenaars 
te weinig gezien worden en te weinig worden ge-
waardeerd.” De stichting geeft jaarlijks een sti-
pendium uit aan jonge fotografen om binnen een 
specifiek thema verhalen te vertellen over actuele, 
sociale onderwerpen. Op dit moment is het thema 
natuur, eerdere thema’s waren voedsel en water. 
Door een platform als The Future of Nature en 
events rondom nieuw werk van de fotografen, 
biedt MIAP meer dan alleen financiële ondersteu-
ning. Diane: “Deze mensen maken waanzinnig 

Vervolg van pagina 1 Bericht van de Dorpsraad
Op 15 december vorig jaar is het Beleidskader 
Zonnevelden Stichtse Vecht vastgesteld door de 
gemeenteraad. Onderdeel ervan is de aangewezen 
ruimte voor zonnevelden langs en tussen de harde 
assen van de rijksweg A2, het spoor en het kanaal, 
zoals de polder Garsten: 
https://zonneveldenstichtsevecht.nl/polder-garsten/
Noot van de redactie: Zie de ingezonden brief op p. 4 over 
het onderwerp zonnevelden en energie coöperaties.

Busverbinding Vreeland-Loenen
Na onze oproep in de vorige Vreelandbode over 
een mogelijk directe busverbinding naar het cen-
trum van Loenen aan de Vecht hebben we al een 
aantal reacties mogen ontvangen. Veel dank daar-
voor! Maar hoe meer reacties hoe beter, dus: heeft 
u behoefte aan een bus die u zonder overstap en 
extra reistijd naar Loenen brengt voor boodschap-
pen, zorg, of andere zaken, dan horen we het graag! 
Info@dorpsraadvreeland.nl. 

gaaf werk. Ik wil ze tools geven om dat beter te 
vermarkten en moedig ze aan om niet alleen hun 
eigen netwerk beter in te zetten, maar ook gebruik 
te maken van elkaars netwerken.”  
De vervlechting van kunst, activisme en zakelijk-
heid is in Diane’s eigen loopbaan zichtbaar als een 
verbindende draad. Na een jeugd die zij deels in 
het buitenland doorbracht, ging ze naar Nyenro-
de, studeerde daarna Internationale Betrekkin-
gen, en deed een opleiding aan de fotoacademie. 
“Ik vind mezelf moeilijk definieerbaar, maar ik 
ben vaak een aanjager en ik kan goed verbinden. 
Het maakt mij niet zoveel uit wie iemand is, het 
is veel interessanter wat iemand te melden heeft.” 
De thema’s die Diane via MIAP ter discussie stelt 
fascineren haar ook in haar eigen levensomge-
ving. Biodiversiteit, het vermeende verschil tussen 
kruid en onkruid, diepgewortelde ideeën over het 
cultuurhistorisch landschap van de Vechtstreek 
dat een zekere omgang met de natuurlijke om-
geving voorschrijft. “Als een hovenier zevenblad 
ziet, wordt hij helemaal gek, maar zevenblad kan 
je gewoon eten. Het bevat heel veel vitamine C! 
En al die buxushaagjes, rododendrons en horten-
sia’s. Het zijn allemaal planten die hier ‘horen’, 
maar wat betekent dat voor de biodiversiteit? En 
bovendien, de leukste tuinen zijn tuinen die half 
zijn verwilderd.” 
In haar eigen tuin is Diane bezig met de aanleg 
van een voedselbos. De zwarte aarde ligt er nog 
kaal bij, maar over een paar maanden zal hier een 
overdaad van eetbare gewassen groeien. En niet in 
keurige rijen de uien, de wortels en de pompoenen 
bij elkaar, maar wilder en rommeliger. Hoe het er 
precies uit zal zien weet Diane nog niet, maar ie-
dere stap legt ze vast als onderdeel van haar eigen 
nieuwe fotoproject. 

C.W.
www.futureofnature.nl
www.dianevandermarel.com

Hart & Ziel
Interview met Diane van der Marel over MIAP

Foto: Marijn Bax

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 
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WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Cursusproject Loenen heeft nog geen definitieve 
beslissing genomen over seizoen 2021-2022.

Via de nieuwsbrief houden wij u 
waar mogelijk op de hoogte.

Als de maatregelen het toelaten, 
zal er wel een cursus 'Zomeryoga' komen.

Yoga deelnemers worden hiervan 
via de mail op de hoogte gehouden.

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Nieuw prentbriefkaarten-
boek over de Vechtstreek
Eindredacteur van de Vreelandbode, Juliette Jon-
ker, overhandigde op 28 april samen met co-auteur 
Edward Munnig Schmidt hun nieuwste boek aan 
de commissaris van de Koning in Utrecht, Hans 
Oosters en aan onze burgemeester van Stichtse 
Vecht, Ap Reinders. Het prachtige boek ‘Thuis 
heb ik nog een ansichtkaart, prentbriefkaarten uit 
de Vechtstreek uit de collectie Lisman 1900-1925’ 

Beste Vreelanders. Dit stuk gaat over de ener-
gietransitie. Een onderwerp dat bij verschil-
lende mensen heel verschillende en soms ook 
emotionele reacties losmaakt. Landelijk zijn er 
het Energieakkoord en de Klimaatwet. Elke pro-
vincie heeft een regionale energiestrategie (RES) 
waaraan o.a. de gemeentes uitvoering moeten 
geven. Elke gemeente moet bovendien voor het 
eind van 2021 een transitievoorstel presenteren:  
hoe gaan we ‘van het gas af’?

Duurzame energie opwekken met windturbines 
en zonneweides brengt veel teweeg. Op veel plek-
ken is hier groeiende weerstand tegen. Windtur-
bines worden met de jaren steeds groter en vallen 
veel meer op. Zonneweides nemen soms stukken 
landbouwgrond in beslag,  voelen als een ‘zee’ van 
panelen en onduidelijk is nog de impact op de 
kwaliteit van de ondergrond en het oppervlakte-
water.
De gemeentelijke doelstellingen hebben conse-
quenties voor Vreeland. De gemeente Stichtse 
Vecht wil 0,2 terawattuur duurzame energie op-
wekken. Hiervoor is een gebied tussen de 150 en 
200 hectare zonneweide nodig. In de beleidsvisie 
‘Zonnevelden geven energie’ is een omvangrijk 
gebied in de gemeente aangewezen als ontwikkel-
gebied voor zonneweides. Voor Vreeland is het 
weidegebied ten noorden van de N201, vanaf het 
Amsterdam Rijnkanaal tot halverwege de BP en 
omhoog tot aan de fietsbrug bij Nigtevecht aan-
gewezen.
Ontwikkelaars van grote zonnevelden vinden 
deze werkwijze fijn. Schaalgrootte betekent lage 
prijzen voor de ontwikkeling. Zonnevelden krij-
gen (in afnemende mate) een zgn. SDE++ sub-
sidie die wij allen via onze gas/elektrarekening 
opbrengen. Uiteraard worden dergelijke grote 
projecten belastingtechnisch geoptimaliseerd. 
Met grondeigenaren wordt bekeken wat de mi-
nimale huurprijs voor een vierkante meter is, die 
doorgaans vaak hoger is dan wat een agrariër met 
zijn reguliere bedrijfsvoering opbrengt. Zo stuurt 
een ontwikkelaar op maximaal financieel ren-

dement. Doorgaans worden omwonenden niet 
of slecht betrokken bij deze projecten. Voor hen 
rest slechts nog een bezwaarprocedure. Hierdoor 
krijgt zo’n project een opgelegd karakter.
Het kan ook anders. Tegenwoordig koop je een 
windturbine of een zonnepaneel voor minder dan 
10% van de prijs van 10 jaar geleden. Dat betekent 
dat je ook projecten kan ontwikkelen die welis-
waar duurder zijn maar beter passen in het lokale 
landschap. Meerdere kleine zonne-projecten op 
plekken waar dubbel ruimtegebruik mogelijk is; 
carports op parkeerplaatsen, of zonnedaken op 
gemeentelijke- en bedrijfspanden. Ook windtur-
bines hoeven niet noodzakelijk honderden meters 
hoog te zijn, er zijn turbines die wél passen in een 
landelijke omgeving zoals de EAZ turbine die te 
bezichtigen is aan de Mijndensedijk, net buiten 
Loenen aan de Vecht. 
Een gemiddelde belegger zal niet happig zijn op 
kleine projecten die landschappelijk goed worden 
ingepast, die geven veel minder financieel rende-
ment. Voor een energiecoöperatie van omwonen-
den, een bundeling van individueel opgewekte 
energie, is dat anders. Energiecoöperaties zijn 
door heel Nederland succesvol in het ontwikke-
len van wind- en zonneprojecten. In sommige ge-
meenten en provincies mag een zonneweide zelfs 
niet meer worden ontwikkeld zonder dat daar 
een lokale energiecoöperatie bij betrokken is. Een 
goede landschappelijke inpassing komt dan cen-
traal te staan. Daarnaast worden de opbrengsten 
van dergelijke projecten veel meer lokaal genoten. 
Ze vloeien terug naar de leden of worden (deels) 
gebruikt voor investeringen in publieke voor-
zieningen zoals speeltuinen, het opknappen van 
dorpshuizen, kerken en andere zaken.
De bal ligt nu bij ons. Door ons te organiseren 
krijgen we grip op de energietransitie in onze di-
recte omgeving. Als we niets doen krijgen we de 
transitie opgelegd. Wij willen graag met Vreelan-
ders in gesprek over dit onderwerp. Dat kan via 
energietransitievreeland@gmail.com. We zien 
vooruit naar jullie reacties!

Jeroen, Reinko en Kay

Lezers schrijven: Energietransitie

geeft in verschillende thema’s sfeerbeelden van 
het leven in onze regio aan het begin van de 20ste 
eeuw, toegelicht met 400 prentbriefkaarten. In het 
tweede deel van het boek maakt de lezer een reis 
over de Vecht van Utrecht tot Muiden, en over de 
Angstel en het Gein. Alle dorpen, buitenplaatsen, 
boerderijen en wegen langs deze schitterende route 
komen uitgebreid in woord en beeld aan bod. En 
natuurlijk is er ruim aandacht voor Vreeland. Het 
boek (hardcover, 256 pagina’s) is voor € 24,95 te 
koop onder meer bij de Dagwinkel en bij Van Kra-
lingen in Breukelen. 
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LUNCH!!
Boek nu je tafel 

voor een heerlijke lunch 
op het terras: 

3 gangen menu du chef á 49.50

Donderdag tot en met zondag

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Een tweede Koningsdag zonder de traditionele 
feestelijkheden, maar toch was het een heerlijke 
dag, mede door het fantastische weer. Een be-
langrijke traditie die wél doorging was het spelen 
van het Wilhelmus door de blazers van OrVeO. 
Doordat de kerktoren in de steigers stond, kon-
den zij op meerdere verdiepingen hun muziek 
ten gehore brengen. Het schalde door het hele 
dorp, geweldig! Het Oranjecomité had in sa-
menwerking met de Historische Kring een puz-
zelfiets- en wandeltocht georganiseerd die door 
zo’n 150 mensen is gevolgd. Onderweg konden 
de deelnemers gratis een ijsje halen bij De Willi-
gen en bij Ko-ijs, een geste die zeer gewaardeerd 
werd. De oplossing van de zin die bij elkaar ge-
puzzeld moest worden was:
Geniet van deze leuke oranje koningsdag!
(Voor de wandelaars alleen de laatste 13 tekens) 

In het dorp hadden sommige kinderen een 
winkeltje gemaakt waar zij hun zelfgebakken 
koekjes en taart verkochten, buren zaten gezel-

lig koffie te drinken in de zon – natuurlijk met 
een overheerlijke oranje tompouce - of hadden 
kinderspelen georganiseerd en er werd volop 
gevaren en geborreld. Al met al een mooie dag, 
al kijkt iedereen reikhalzend uit naar volgend 
jaar, waarin hopelijk de beroemde Vreelandse 
Koningsdag in volle glorie en saamhorigheid ge-
vierd kan worden. 

Zonnige Koningsdag
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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

 
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 

Het is weer weer voor de duofiets!
Zonnetje en hogere temperaturen en niet zo mo-
biel als je zou willen: maak dan een afspraak voor 
een ritje op de duofiets! Een rondje Loenen, even 
het Spoorlaantje op en neer of juist een lange rit 
naar Abcoude over de fietsbrug: het kan allemaal 
met de elektrische en comfortabele duofiets. We 

zitten naast elkaar, met een kunststof scherm tus-
sen de stoelen en de fiets is zeer stevig en stabiel. 
Klaar voor een fietstochtje of liever eerst een klein 
proefritje door het dorp? Het kan allemaal. Mail 
naar duofietsvreeland@gmail.com en ga er lekker 
op uit!

Linda Achterkamp (49) en Wilfred Schraa (52) 
zijn - met hun twee katten - net voor de piek in 
de huizenmarkt verhuisd van Amsterdam naar 
Vreeland. Januari 2020 konden ze een huis huren 
op het Sluisje. Januari dit jaar konden ze eindelijk 
hun nieuwe huis aan de Singel betrekken. Ja, op 
de plek waar ooit de EVAB garage stond. Wilfred: 
“De bouw heeft best lang geduurd, 
dus het was top dat we al in Vree-
land woonden. Zo konden we de 
bouw ook goed in de gaten houden. 
En konden we al genieten van het 
dorp en de omgeving.”

Linda en Wilfred werden vooral ge-
triggerd door de enorme tuin van 
250 m2, die inmiddels is ingezaaid 
met weidemengsel. Hans Puik, de 
ecologische hovenier uit Hilversum, 
heeft hen geholpen. Linda: “We wil-
len met de tuin het natuurlijk even-
wicht bewaren. Nu is er nog weinig 
te zien, dus we zijn heel benieuwd 
wat het eindresultaat wordt.”

Lekker dicht bij Amsterdam
Linda: “We kenden Vreeland al 
toen we nog in Amsterdam woon-
den. We gingen namelijk vaak van-
uit Hilversum een rondje fietsen of 
wandelen en kwamen dan Vreeland 
tegen. Eigenlijk hadden we geen idee 
dat het dorp zo dicht bij Amsterdam 
ligt. Toen we de bouwplannen tegenkwamen, was 
er nog één huis te koop. Dus we hebben niet lang 
geaarzeld. Amsterdam werd na 25 jaar te druk. Zo-
dra we het besluit hadden genomen, ben ik gelijk 
de Vreelandbode gaan lezen. Zo kwam ik er ook 
achter dat je bij Vega Carry aan de Nigtevechtse-
weg heerlijke vegetarische buurtmaaltijden kunt 
bestellen. Dat doen we nu elke week.” 

Studeren in Groningen
Linda en Wilfred kennen elkaar uit hun studietijd 
in Groningen. Wilfred studeerde economie en Lin-
da maatschappelijk werk. Inmiddels werkt Wilfred 
alweer 25 jaar bij ING als risicomanager. Hij ver-
telt: “De laatste tijd werk ik vanuit huis. En deels zal 
dat na corona ook wel zo blijven.” Linda vervolgt: 
“Voordeel van Vreeland is ook dat Wilfred op de 
fiets naar zijn werk in Amsterdam Zuidoost kan.” 
Zelf werkt Linda als begeleider in een kleinschali-
ge woonvorm voor mensen met een verstandelij-

ke beperking. “Het is een boerderij nabij Utrecht. 
Een fijne plek met een boomgaard, een moestuin 
en dieren. Voorheen werkte ik bij de kinderbe-
scherming. Maar door alle bezuinigingen stond het 
kind niet meer centraal. In de woongroep werken 
we met een vast team en iedere bewoner krijgt de 
aandacht die hij/zij verdient.”

Fietsen en wandelen
Wilfred en Linda zijn sportief en maken bijzonde-
re vakanties. Zoals met de fiets naar Rome. Maar 
ook – in delen – wandelen ze nu het langste pad 
van Nederland, namelijk het Roots Natuurpad 
van maar liefst 456 km, van Delfzijl naar Goirle.  
Wilfred loopt regelmatig hard en is vorig jaar lid 
geworden van GAC in Hilversum. Hij heeft ook 
een opvouwbare kano gekocht om lekker op de 
Vecht te varen. Linda: “De afgelopen jaren hebben 
we al meerdere lange afstandswandelpaden gelo-
pen, zoals het Pieterpad. Al fietsend en wandelend 
komen we op onverwachte plekken. Deze zomer 
plannen we ook weer een fietsvakantie.” Tot slot 
zijn Wilfred en Linda blij dat de rust op het stukje 
Singel eindelijk is teruggekeerd. Wilfred: “Voor 
alle andere bewoners bij ons aan de overkant was 
het ook vervelend.  Die waren er ook wel klaar 
mee. Met alle buren hebben we hun met Kerst een 
cadeautje gegeven.”

Linda Achterkamp en Wilfred Schraa
“De rust op de Singel is eindelijk wedergekeerd”

 door Pauline van der Hoeden
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In ‘t Web in Loenen is Sander er klaar voor. Van-
middag kan iedereen zijn ‘oud goud’ laten taxeren.  
“Veel mensen hebben oude sieraden liggen die ze 
niet meer dragen, bijvoorbeeld uit een erfenis. Het 
kunnen ook munten zijn, of bestek. Als je wilt we-
ten hoeveel het goud waard is, kan ik het taxeren 
en eventueel kopen. Natuurlijk zit er vaak ook een 
emotionele waarde aan het sieraad, maar wanneer 
mensen eenmaal besloten hebben om het te laten 
taxeren, zijn ze vaak verrast door de hoge waarde 
van het goud. Dat kan hen over de streep helpen 
om het te verkopen.” Tijdens de taxatie bepaalt 
Sander de zuiverheid van het goud en de waarde 
ervan. Want het goud bestaat meestal uit een lege-
ring van goud, zilver en koper, soms met palladium 
of nikkel. “Dat is om de hardheid en de kleur van 
het goud te beïnvloeden: 24 karaats goud wil zeg-
gen dat het 100% goud is, dat is te zacht om er sie-
raden van te maken. Door er een ander edelmetaal 
aan toe te voegen wordt het minder kwetsbaar. Met 
koper erin wordt het rood goud, met palladium wit 
goud. Dat kan dan 8 of 14 karaats zijn, dus het be-
vat een lager percentage goud.” 

Na de verkoop smelt Sander het om tot baartjes, 
kleine goudstaven. Deze gaan dan naar een analist 
die onderzoekt welke metalen erin zitten. Het ma-
teriaal wordt gesplitst, en de teruggewonnen edel-
metalen worden opnieuw gebruikt. “Goud is het 
oudste gerecyclede materiaal ter wereld!”
Sander heeft de opleiding tot goudsmid gevolgd in 
Amsterdam. Hij werkte daarna twaalf jaar bij Drijf-
hout, een bedrijf in Amsterdam dat onder andere 
gereedschap verkoopt aan juweliers en goudsme-
den. Hij hield zich daar de latere jaren ook bezig 
met in- en verkoop van edelmetalen zoals goud 

en zilver. Vervolgens is hij met een collega voor 
zichzelf begonnen als handelaar. Hij koopt in van 
particulieren en tandartsen. “Niet iedereen wil zijn 
gouden kroon zelf houden, dus dan verkoopt de 
tandarts het aan een handelaar. De inkoop door 
tandartsen neemt af doordat er steeds meer kunst-
stof kronen worden gebruikt.”

Ook gouden tientjes, of zilveren rijksdaalders kunt 
u laten taxeren. “Veelal bepaalt de metaalwaarde de 
waarde van de munt. Zilver levert aardig wat op, 
goud nog meer”, vertelt Sander. “Alleen zeldzame 
munten zijn nóg meer waard dan de goud- of zil-
verprijs. Bijvoorbeeld een misdruk, of een munt 
uit een jaar dat er weinig munten werden geslagen. 
Maar van bijvoorbeeld een ‘Wilhelmientje met 
hangend haar’ zijn heel veel reproducties gemaakt 
van een lager goudgehalte. Deze zijn nog steeds 
rond de 140 euro waard, maar dat is aanzienlijk 
minder dan de metaalwaarde van een echt gouden 
tientje.”

In coronatijd heeft het taxeren voor particulieren 
stilgelegen, maar nu probeert hij het weer in gang 
te zetten. Zoals vandaag in 't Web. Er druppelen 
al mensen binnen die graag hun goud willen laten 
zien. Sander koopt niet alles op: “als het een sieraad 
of ander voorwerp is waarvan ik denk dat het op 
een veiling meer opbrengt dan zeg ik dat en help ik 
om een goed veilingadres te vinden.” De komende 
tijd zijn er taxatiedagen door heel Stichtse Vecht, 
Ronde Venen en Aalsmeer. 
Kijk op www.oud-goud-inkoop.nl/taxatie-dagen 
voor meer informatie. Op 26 mei is Sander weer 
in het Vreelandse Dorpshuis, van 13.00-17.00 uur.                      

M.S.

Bedrijvigheid
Sander Schippers: 
Bloeiende handel 
in oud goud

Beste Vreelanders, Zoals jullie misschien horen 
veroorzaakt de Vreelandbrug (N201) opnieuw 
hinderlijke geluidsoverlast bij het passeren van 
zowel personenwagens als vrachtwagens. Veel 
dorpsgenoten herkennen het al jarenlang aanwe-
zige klapperende en dreunende geluid van deze 
brug. Vele meldingen bij de Provincie Utrecht 
hebben nog niet tot een oplossing geleid. We zijn 
nu een petitie gestart om deze structurele geluids-
hinder op de agenda te krijgen van de gemeente 
Stichtse Vecht om zo kenbaar te maken aan de 
Provincie Utrecht dat dit het toelaatbare over-
schrijdt. Door middel van een deur aan deur-ac-
tie zijn er inmiddels meer dan honderd petities 
ondertekend door bewoners uit het hele dorp. 

Petitie gemist? U kunt deze alsnog ondertekenen 
via diverse Facebookgroepen, zoals Vreeland en 
Vreeland vroeger en nu. Dank voor uw steun, wij 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Denise de Bie en Ivar Koren

Lezers schrijven: Petitie geluidsoverlast Vreelandbrug

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV

VV

VV

Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdb
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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

Kidsredactie
Jammer genoeg is de mei-vakantie alweer voorbij. 
Maar om nog een beetje na te genieten hebben we 
een collage gemaakt van de mooiste vakantiekiek-
jes die jullie naar de Kidsredactie stuurden. Wat 
een boel leuke foto’s zeg!  

Bloei!

Foto: Edmond Pasman

Waterpret

Rosalie en Betty hebben al heerlijk 
gedobberd op de Vecht.

Zelf getimmerde hut

Daan (11) en Thom (10) timmerden hun 
eigen hut van 100% recycled materiaal 
dat ze bij elkaar verzamelden met hulp 

van allemaal Vreelanders.

Wat een wind!

Fien (10) heeft met haar vader 
gevliegerd op het Texelse strand.

Renesse

Julia (10) en Sofie (8) hebben genoten in Renesse.

Het zwemseizoen is geopend

Kalle, James, Seb en Alex verklaarden het 
zwemseizoen op de Vecht officieel voor geopend.

Skateboarden

Stoere Tahnee volgde haar 
eerste skateboard les.

Windsurfen

Lotta had haar eerste windsurfles in Zeeland.

Op de plas

Sem (5) en Nikki (2) gingen varen op de plas.

Een gat in de lucht

Rufus (groep 5) viert meivakantie 
en springt een gat in de lucht.

Stormbaan

Daan (11) maakte met scoutinggroep 
Athabascaneen eigen stormbaan.

Eerste zwemles

Thanee (7) en Phie (5) kregen tijdens 
de meivakantie hun 1e zwemles.
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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 maan-

dag zijn wij gesloten.

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

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

Op naar een 
mooie zomer, 

versoepelingen 
en flaneerhaar!.

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

Kurhaus

Seb en Alexander voor het 
Kurhaus in Scheveningen.

Renesse

Julia (10) en Sofie (8) hebben genoten in Renesse.

Skateboarden

Stoere Tahnee volgde haar 
eerste skateboard les.

Strandhuisje in Zandvoort

Niene (6) en Guusje (4) gingen naar 
hun strandhuisje in Zandvoort.

Terschelling

Noor (10), Fien (8) en Teije (bijna 6) 
op het Terschellingse strand.

Volendam

Otis en Nine schommelden er 
vrolijk op los in Volendam.

Wow wat een vis!

Robin (8) viste een enorme vis 
uit de Texelse zee.

Surfdudes

Fien, Lieve, Robin, Lena, Emmi en Mija hebben gesurfd op Texel.

Stormbaan

Daan (11) maakte met scoutinggroep 
Athabascaneen eigen stormbaan.

In galop op 
het strand

Jet (12) ging met paard Rosa in galop 
op het strand van Schiermonnikoog.
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Bloemenvrouwtje en haar Vergeet-Mij-Nietjes
De mysterieuze briefjes met een prachtig gehaakt 
Vergeet-Mij-Niet-bloemetje erop zijn al op diver-
se plekken in Vreeland gesignaleerd, zoals aan de 
Van Leerbrug, op het IJsvogelpad maar ook in een 
struik aan de Singel. Sommige hangen er een paar 
dagen en zijn dan opeens verdwenen, andere dui-
ken dan weer op een nieuwe plek op.  

Wie is toch dit ‘Bloemenvrouwtje’ dat via deze lieve 
briefjes oproept haar een email te sturen waarmee ze je een adres geeft om een kaartje naar toe te sturen? 
Een bericht namens de redactie levert de volgende dag al een hartverwarmende email van haar op:

“Wat ontzettend leuk dat je me een berichtje stuurt, dat maakt mijn dag dan weer mooi!

Tof hè, dat de Vergeet-Me-Nietjes ook in Vreeland vrolijk wapperen. Voor zo ver ik weet zijn er 
drie geweldig lieve en enthousiaste dames aan het haken voor het initiatief van Het Bloemenvrouwtje. 
De eerste die in Vreeland aanhaakte, ken ik wel persoonlijk. Vroeger kwamen we met de kinders 
lammetjes kijken op de boerderij.

Fantastisch dat je een ‘stukje’ aandacht wilt schenken aan ons gekke vrolijke project. 
Je mag me er alles over vragen en anoniem ben ik al lang niet meer…
Ik ben begonnen in maart 2020, toen de eerste intelligente lockdown van start ging. 
Mijn vader woonde toen in een zorginstelling en bezoek was daar niet meer gewenst. 
‘Vrouw en kind van’, vielen ook onder de categorie bezoek. Mijn vader hechtte erg aan 
onze aanwezigheid en ik voorzag flinke problemen in de vorm van eenzaamheid. 
Door het Vergeet-Mij-Nietje te haken, het buiten te hangen voorzien van een briefje probeerde 
ik hem post te bezorgen. Dat lukte goed! 1 op de 3 bloemetjes zorgde voor een reactie en dus post.
Het Bloemenvrouwtje is dus uit privé omstandigheden ontstaan. 
Inmiddels is mijn gekke idee door velen omarmd en run ik een ware bloemenwinkel.
Er zijn meer dan 200 dames aangehaakt en zijn er ook nog die niet haken maar wel ophangen.
De Vergeet-Me-Nietjes wapperen door heel NL.
Er komen gemiddeld zo'n 50 á 60 berichten per dag binnen via FB Instagram en mail. 
Het meeste daarvan zijn vragen om een adres zodat er een kaartje gepost gaat worden.
Veel he!!! Gelukkig heb ik voor het beantwoorden van al berichtjes, hulp van een lieve vriendin.

Het Bloemenvrouwtje staat voor verbinden. Contact in een tijd waarin dat ontzettend ingewikkeld is. 
Een glimlach brengen, spontaan en onverwacht aan of door iemand die je niet kent.
De blijdschap van de haakster -> in het vrolijke Vergeet-Me-Nietje -> spontane vinder -> 
post naar iemand die eenzaam is.

Wat er nog meer spontaan ontstaan is?
Mensen met een burnout die nu een doel hebben voor een wandeling, want ze gaan bloemetjes 
ophangen. Dames die chronisch ziek zijn en al ruim een jaar thuis zitten maar nu een bijdrage 
leveren aan de blijdschap van een ander door bloemetjes te haken. Een invulling van de lege 
dag voor mensen waar de dagbesteding is weggevallen door alle maatregelen.

Hoe lang we er nog mee door gaan? Zo lang er vraag blijft. 
Liefs van "Het Bloemenvrouwtje"
Ook een kaartje sturen via Het Bloemenvrouwtje maar geen briefje gevonden? 
Kijk op Facebook of Instagram of stuur een email aan bloemenvrouwtje2020@gmail.com. 

Bloei!

Foto: Jan Willem Jonker

Afgelopen weekend is een bijzondere openlucht-
tentoonstelling gestart op Fort Maarsseveen 
in het kader van het 25-jarig jubileum van de 
KunstRonde Vecht & Plassen. Het lustrum wordt 
bijzonder gevierd! Niet alleen is er de gebruikelijke 
KunstRonde (dit jaar weer het derde weekend van 
september) met het werk van de leden op allerlei 
locaties in het Vecht & Plassengebied, ook is de 
net geopende expositie in de open lucht te zien. 
Natuurlijk is hier ook het werk van de Vreelandse 
kunstenaars Karel Kammeijer, Dieuwer Elema en 
Maarten Vlam te bewonderen. Op een serie grote 
fotoborden wordt het werk van de leden op een 
kwalitatief hoogstaande manier tentoongesteld 
zodat een uniek samenspel van landschap, ge-
schiedenis en kunst ontstaat. Zonder twijfel wordt 
een wandeling langs deze tentoonstelling op een 
van de forten een bijzondere ervaring. 

Deze speciale expositie zal rondreizen langs drie 
monumentale forten van de Hollandse Waterlinie: 
Fort Maarsseveen (tot eind juni), Fort Nigtevecht 
(2 juli-half augustus) en Fort Nieuwersluis (27 au-
gustus- eind september). 
De tentoonstelling op Fort Maarsseveen is iedere 
dag open van 10.00-16.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.kunstronde.nl. 

KunstRonde Vecht en Plassen 25 jaar!

“Om je dag een beetje op te fleuren”… 
“Misschien wil jij ook iemands dag 
een beetje kleur geven?”
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Vreelanders in de pers

Het orgel uit de Grote kerk

Het fraaie Knipscheerorgel uit de Grote Kerk wordt 
volledig gerestaureerd. Van het hele proces worden 
foto’s gemaakt en zelfs een documentaire! De Gooi en 
Eemlander schonk op 6 mei weer aandacht aan deze 
bijzondere restauratie, die plaatsvindt bij de firma El-
bertse te Soest. Maar liefst zeven mensen werken aan 
dit traject, ze vernieuwen de orgelkast en nemen de 
700 orgelpijpen onder handen. Het orgel wordt met 
een register uitgebreid zodat de klank weer gaat wor-
den zoals die bij de bouw in 1852 geklonken heeft. 
Ook worden de blaasbalgen vernieuwd. Dit zijn exac-
te replica’s van de balgen uit Muiden. Dat waren na-
melijk de balgen uit Vreeland, die na een restauratie 
waren afgedankt en in Muiden werden hergebruikt. 
In de kerk wordt het orgelbalkon aangepast zodat er 
meer ruimte komt voor de orgelstemmer en voor het 
onderhoud van het orgel. Een uniek project, dat voor 
de helft gefinancierd wordt uit het Parelfonds van de 
Provincie Utrecht en deels door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Deze steun is echter niet genoeg om het 
project volledig af te ronden. De fondsenwerving gaat 
dus tijdens de restauratie volop door.

In de laatste week van de vakantie, dinsdag 24 tot en 
met vrijdag 27 augustus, is het weer zover: We gaan 
Hutten bouwen! Huttenbouw 2021 zal, net zoals in 
2020, in aangepaste vorm doorgang vinden. Hierbij 
zullen de geldende Corona maatregelen in acht wor-
den genomen. Al meer dan 30 jaar een traditie waar 
heel Vreeland van kan genieten. De boerderij van de 
familie Van der Pauw zal dit jaar worden omgetoverd 
in een “Spookstad”. Bouw je eigen spookhuis of grie-
zelkasteel, het kan allemaal!
De voorbereidingen zijn in volle gang; houten pallets 
worden verzameld, creatieve activiteiten worden be-
dacht, de catering wordt geregeld, de kinderen van 
groep 5 t/m 8 worden benaderd en inschrijven kan tot 
18 juni. 
Voor deze week kunnen we timmerhulpen goed ge-
bruiken, dus ben je ouder dan 17 jaar en wil je ko-
men helpen met timmeren of andere activiteiten; je 
bent van harte welkom! Meld je aan bij Tim van Rees: 
0652559284.

Ongeveer 14 jaar geleden riep het avontuur 
Tom en Marit, twee voormalige collega’s 
van een jong en dynamisch consultancybu-
reau. Ze wilden een aantal jaar in het bui-
tenland leven. Verschillende wereldsteden 
passeerden de revue en uiteindelijk kozen 
ze voor het avontuur in het bruisende en 
internationale Dubai, waar ook Toms zus 
woonde. Wel zo gemakkelijk voor hun 
ouders… Tom's huis in Breda verhuurden 
ze, Marit verkocht haar appartement in 
Amsterdam en in januari 2008 vertrokken 
ze naar Dubai, één van de zeven Verenigde 
Arabische Emiraten.
Voor het internationale werk van Tom bij 
Renoir Consulting kwam de verhuizing 
naar Dubai goed uit, het land lag logistiek 
mooi in het midden. Marit regelde de eer-
ste maanden de verhuizing en vond daarna 
een leuke baan als HR-manager bij een lo-
kale uitgeverij. Later ging ze aan de slag als 
HR-manager bij een privékliniek en startte ze een 
werving en selectiebedrijf voor verpleegkundigen 
en artsen. Het leven in Dubai was comfortabel, vrij 
en leerzaam. Hun nieuwe vrienden kwamen van 
over de hele wereld en ze maakten kennis met vele 
verschillende culturen, feesten en tradities. Tijdens 
de dertien jaar dat ze in Dubai woonden, bleef het 
contact met familie in vrienden in Nederland warm 
en vierden ze samen met hen de liefde tijdens hun 
huwelijksfeest in juni 2012 in Overveen. In 2015 
werd hun oudste dochter Mila geboren en in 2017 
kwam zusje Elin . 
Het Coronavirus kreeg begin 2020 ook Dubai in 
z’n greep kreeg en heel snel ging alles volledig op 
slot. Iedereen moest binnen blijven en boodschap-
pen doen mocht pas na aanmelding via een speciale 
app. Verkeerscamera’s registreerden alle nummer-
borden en zo werd in een korte maar heftige perio-
de het aantal besmettingen teruggedrongen. 
In mei gingen Tom, Marit, Mila en Elin voor een 
sterfgeval naar Nederland en omdat ze Dubai 
niet terug in mochten, zijn ze tot augustus geble-
ven. Geen probleem, zowel de school van Mila als 

het werk van Tom was online en vanuit huis. Die 
maanden in Nederland vervroegden de beslissing 
om terug te keren naar Nederland en in september 
namen ze in Dubai afscheid van hun vrienden, huis 
en de stad. Van september tot mei woonden ze in 
Brabant. Mila ging daar naar groep 2, Marit vond 
een tijdelijke baan als HR-manager bij een consul-
tancybureau en Tom startte, naast zijn baan bij Re-
noir Consulting, met twee vrienden “The Collec-
tables”, een online veiling voor bijzondere auto’s. 
Tijdens hun zoektocht naar een geschikte woon-
plaats viel hun oog op het nog te bouwen herenhuis 
in Vecht en Veld. Gelukkig was er tegenover hun 
nieuwe huis een huurhuis beschikbaar dus konden 
ze op 1 mei al naar Vreeland verhuizen. De hele 
familie Verkooijen is blij dat ze in Vreeland zijn 
komen wonen. Vecht en Veld is een hele fijne en 
kinderrijke buurt en de eerste contacten met nieu-
we klasgenoten voor de meisjes zijn al gelegd. Mila 
en Elin kijken erg uit naar hun eerste schooldag bij 
CSV Ridderhof en peuterspeelzaal Vechtkroost en 
Tom en Marit kunnen niet wachten om hun nieu-
we woonplaats beter te leren kennen.                 W.T.

Nieuwe buren familie Verkooijen

Huttenbouw 2021: Spookstad

Geen moment in de kerk, stille tocht of krans-
legging met vele dorpsgenoten. Voor de tweede 
maal vond er dit jaar geen traditionele dodenher-
denking plaats. Het 4 mei comité maakte wel een 
filmpje, dat iets voor 20.00 uur online werd gezet. 
Het werd gefilmd en geproduceerd door Vreelan-
der Bart Zeldenrijk. 

Gefilmd was er op het kerkhof, waar kinderen van 
groep 7 verteld werd over de Vreelandse gevalle-
nen die hier liggen. Hierna maakten de kinderen 
de graven schoon en plantten hier rood-wit-blau-
we plantjes. Vervolgens droegen Jet, Marie, Ba-

bette en Lena gedichten voor in de muziektent. 
Na The last Post, bij het monument gespeeld door 
trompettist Raymond van de Burg, droeg Kees 
Hellingwerf een gedicht voor. Tot slot speelden 
de blazers van OrVeO het Wilhelmus in de kerk. 
Het filmpje van Bart is te vinden op Youtube: Bart 
Zeldenrijk. 
Ook RTV Stichtse Vecht schonk, in samenwerking 
met de Var, aandacht aan de Vreelandse dodenher-
denking in een compilatiefilmpje van de herden-
king in alle kernen van de gemeente. Gefilmd was 
de kranslegging bij het oorlogsmonument door 
wethouder Maarten van Dijk en Kees Hulsman van 
het 4 mei comité. Dit had al op een eerder moment 
plaatsgevonden. Hopelijk kunnen wij volgend jaar 
weer in alle vrijheid samenkomen voor deze nutti-
ge, noodzakelijke en indrukwekkende herdenking. 

Digitale Dodenherdenking
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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
Qualified in financial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de financiële chaos?

Voor vakkundig en professioneel financieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl 
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

“Voelt u zich gelukkig?” Die 
vraag zag ik op mijn compu-
terscherm verschijnen. Het 
duurde even voordat ik door-
had dat het om een reclame 
ging, namelijk voor een ver-
lengaanbod van ons abon-
nement op cyberbeveiliging. 
Het was een vraag in het rood, 

meer niet. Eronder stond ‘verleng uw beveiliging…’ 
enzovoort. Ik vermoed dat de keuze voor deze vraag 
iets te maken heeft met de ellende die hackers en vi-
russen kunnen aanrichten. Als je daarmee te maken 
krijgt, zul je je in elk geval niet gelukkig voelen. Of wel-
licht had ik het meer moeten lezen als: “Heb jij even 
geluk met dit aanbod!”. 

Misschien was de vraag ook wel bedoeld om mij be-
wust te maken van de kwetsbare aard van geluk (al 
betwijfel ik of antivirussoftware zo diepzinnig in-
steekt). Vaak is geluk immers gebaseerd op iets van 
voorbijgaande aard - voor je het weet is het over. Het 
zijn momenten waarop je je gelukkig voelt – het kan 
zo omslaan. 

Zoals Herman Finkers het zo mooi verwoord: 
Geluk dat is een klauwhamerkop
Je grijpt zijn steel en timmert erop
Maar als de kop er wat losjes op zit
Dan klapt het geluk op ’t gebit

Maar is geluk alleen maar een gevoel? Of zou het ook ge-
voel kunnen overstijgen, iets van een ‘staat van zijn’ kun-
nen zijn, permanent misschien wel? Ik heb niet de illusie 
daar in een paar woorden antwoord op te geven. Niet 
voor niks zijn er vele boeken, liedjes, gedichten, en wat 
al niet meer aan geluk gewijd. In de christelijke traditie 
bestaat een mooi woord voor geluk: welgelukzalig. Het 
is wat ouderwets, maar toch is het jammer dat dit soort 
woorden uit onze taal verdwijnen. Het is een woord dat 
de ultieme staat van geluk wil aangeven: een staat die 
blijvend is, niet onderhevig aan stemmingswisseling of 
andersoortige veranderingen binnen of buiten de mens. 
Hierbij is niet zozeer de vraag ‘voel je je gelukkig?’ van 
toepassing, maar ‘wéét je je gelukkig?’. Net een andere 
insteek, die wat minder nadruk legt op geluk als doel, en 
meer op geluk als basis.  Zo kan een willekeurige vraag 
van antivirussoftware je toch een tijd bezig houden… 
Veel geluk gewenst deze week en deze maand, en niet 
in het minst ook een gelukkig gevoel!  

Zonder geluk vaart niemand wel
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Het is al een tijdje stil in het dorp. Niet zozeer 
dat u geen geluid hoort, maar muzikale klan-
ken zoals met het brugconcert, sinterklaas en 
kerstavond zijn al een tijdje niet meer te horen 
in Vreeland. Gelukkig kwam daar op 27 april jl. 
verandering in. Een kleine afvaardiging van Or-
VeO speelde Koningsdagsmuziek vanaf de kerk-
toren, nou ja, de steiger tegen de kerk aan dan, 
alsof het een Koningsdag was als geen ander.
We weten natuurlijk allemaal wel beter. Geen 
ontbijt op het kerkplein, geen kinderspelen en 
geen waterspektakel, iets waar iedere Vreelander 
toch wel weer naar verlangt. Zo verlangen wij, de 
leden van OrVeO, ook weer naar de “normale 
tijden”. Muziek maken en onderdeel kunnen zijn 
van het "Vreelandse plaatje”. We hebben vorig 
jaar nog een paar maanden kunnen repeteren, 
maar sinds de lockdown van half december is dat 
ook niet meer mogelijk.
De online repetities die we hebben gehouden wa-
ren erg gezellig, maar samen repeteren met een 
scherm ertussen is een belemmering. 
Zodra de  maatregelen worden versoepeld  staat 
een buitenoptreden in Vreeland boven aan het 
lijstje van te ondernemen activiteiten. Of we er 
klaar voor zijn weten we niet, maar dat we er zin 
in hebben dat weten we zeker!

Steun OrVeO met de Anjeractie
Eind mei vindt  de jaarlijkse Anjeractie plaats, 
georganiseerd door het Prins Bernard Cultuur-

fonds. Normaal is 
dat met collectebus-
sen langs de deuren, 
echter in deze tijd 
doen we dat natuur-
lijk niet.  Leden van 
OrVeO, bekenden 
van u, kunnen u 
een  WhatsApp be-
richtje sturen met 
de vraag een kleine 
donatie over te ma-
ken aan het Cultuur-
fonds.  Een donatie 
die in zijn geheel aan 
OrVeO ten goede zal 
komen.  Dit is dus 
geen nepbericht,  het 
is  een bericht voor 
een vereniging die het 
enorm op prijs zou 
stellen als u  ons  op 
deze manier zou wil-
len steunen. Elk be-
drag is welkom, hoe 
klein of hoe groot ook. Wij waarderen uw steun 
en hopen u snel weer tijdens een van onze optre-
dens in Vreeland of daarbuiten tegen te komen.

Enorm bedankt namens alle leden van OrVeO 
(Orkest Vecht en Omstreken)

Lezers schrijven: OrVeO en Corona

Kunst aan de Dijk maakt van de nood een deugd en 
organiseert op 27 mei een literaire livestream met 
niemand minder dan journalist en antropoloog Jo-
ris Luyendijk die geïnterviewd wordt door Lamyae 
Aharouay. 
Joris Luyendijk is gespecialiseerd in de Arabische 
en islamitische wereld en schrijft over politiek, re-
ligie en geschiedenis. Een aantal van zijn boeken 

is bekroond. Lamyae Aharouay is politiek ver-
slaggever bij NRC en host van de wekelijkse pod-
cast Haagse Zaken. Ze is side-kick geweest naast 
BNR-presentator Bas van Werven in het program-
ma ‘De Ochtendspits’ en werd bekend met haar 
werk als columnist bij NRC.
Datum: 27 mei, 20:00 uur. Aanmelden voor de 
livestream kan via www.kunstaandedijk.nl.

Kunst aan de Dijk Literaire livestream

Bloei!

Foto: Ray Lisman
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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

Ik vertrek… voor een jaar
Hester, Tanco, Pim en Gijs

De PKN gemeente Vreeland zet gedurende de zo-
merperiode haar kerkdeuren open op woensdag-
ochtend en zaterdagmiddag. Dit om de Vreelan-
ders maar ook de vele passanten de gelegenheid te 
geven om ons mooie kerkgebouw te bezichtigen.
Tevens is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken, om even stil te zijn of een gesprek te voeren 
met een van onze vrijwilligers.

De kerk is iedere woensdagochtend open van 10.00 
tot 12.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. 
Voor de zaterdagmiddag zoekt de kerk nog inwo-
ners die willen ondersteunen, bezoekers ontvangen 
en rondleiden.
Heeft U interesse neem dan contact op met Kees 
Hulsman: 06-30943985.

Kerk open op zaterdagmiddag

Twaalf jaar geleden reden Hester (49) en Tanco 
(49) ‘binnendoor’ vanaf vrienden in Loenen naar 
Amsterdam waar ze indertijd woonden op tjalk De 
Artis (gelegen achter Artis). Onderweg vielen hen 
bij De Nes al vier schepen op die daar zo prachtig 
lagen. En prompt stond twee weken later een van 
die schepen te koop. Dit kon geen toeval zijn, de 
twee besloten dan ook al snel om zich hier te vesti-
gen. Maar er was wel wat werk aan de winkel, want 
het was er één grote ravage. Het schip had dienst 
gedaan als werkplaats en in het ruim stond nog 
een vrachtwagen. Door de jaren heen hebben ze 
de boot stukje bij beetje opgeknapt, maar er waren 
ook nog wel wat klusjes blijven liggen. En nu moe-
ten in rap tempo de deuren voorzien worden van 
klinken en de badkamer van een bad want half juli 
vertrekken ze… voor een jaar, met zoons Pim (12) 
en Gijs (9) en hond Dulce (13).

“We hebben geen plan, geen schema. We varen 
straks bij IJmuiden naar buiten en dan kijken we 
hoe de wind staat” vertelt ervaren zeiler Tanco. 
Maar niet alleen de wind zal hun gids zijn, ook de 
Coronaregels in de verschillende Europese landen 
zijn uiteraard bepalend voor waar ze wel en niet 
naar toe kunnen. Zodra de kinderen zomervakan-
tie krijgen begint hun zeilavontuur waar ze al ge-
ruime tijd naar toe leven. Ze zochten al een tijdje 
naar een geschikte boot om mee door Europa te 
zeilen, toen ze Arthur twee jaar geleden in Frank-
rijk vonden. Het is een sterke aluminium zeilboot 

van 16,5 meter waarvan er maar één is op de hele 
wereld. De boot is ruim van binnen, met een bad-
kamer met douche, een praktisch keukentje, een 
ruim ‘woon’ gedeelte en voor iedereen een eigen 
slaapkamer. Er is ook voldoende plek om te wer-
ken en leren aan boord. Zo kan Tanco tijdens de 
reis twee dagen per week blijven werken als ICT-er 
en kan Hester de jongens thuisonderwijs geven. Zij 
willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, dus er 
worden ook nog wat zonnepanelen boven de kuip 
bevestigd. Hester zegt lachend: “we hebben echt 
ons huis bij ons en dat is het fijne, want ik heb best 
makkelijk heimwee.”

Ondanks het feit dat ze nog geen vastomlijnd reis-
schema hebben, zijn er wel wat specifieke wensen. 
Zo willen de jongens graag naar Schotland voor een 
trip met de Jacobite stoomtrein, beter bekend als 
de Hogwarts Express waarmee Harry Potter naar 
Zweinstein (Hogeschool voor Hekserij en Ho-
cus-Pocus) reisde. Maar ook Ierland, de Kanaalei-
landen, de D-day beaches van Normandië en Por-
tugal staan op het wensenlijstje. Maar ze zijn ook 
heel realistisch en zien wel hoe het loopt. “Het doel 
is vooral een jaar leuke dingen doen met elkaar, 
een jaar op avontuur, mensen ontmoeten en veel 
zien en leren” vertelt Tanco. “En als we het ergens 
naar ons zin hebben, blijven we langer. Bevalt het 
niet, dan gaan we weer door” voegt hij er praktisch 
aan toe. Hoe dan ook, het belooft een onvergetelijk 
avontuur te worden. En om een beetje op de hoog-
te blijven van hun avonturen vraag ik Pim en Gijs 
of ze misschien eens een reis-update willen sturen 
voor in de Kidsredactie. Dus we houden contact.
   A.F.                                                                     

Op een zonovergoten Koningsdag fiets ik naar 
misschien wel het mooiste plekje van Vreeland: 
het schip van Hester Horseling en haar weder-
helft Tanco in de Nes. Hun unieke stek biedt aan 
de ene kant een prachtig uitzicht over het water 
van de Nes en aan de andere kant een vergezicht 
over de weilanden. En toch gaan ze deze idylli-
sche plek een tijd verlaten voor een groot avon-
tuur. Daarover praat ik met hen in ’t zonnetje 
aan boord van zeilboot Arthur die nu nog langs-
zij ligt bij hun woonschip, maar waarmee ze bin-
nenkort over de Europese wateren gaan zeilen.

“We hebben geen plan, geen schema. 
We varen straks bij IJmuiden naar buiten 

en dan kijken we hoe de wind staat”
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Broodaanbieding
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

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

Pierlala
Sinds de Coronacrisis schieten zaailingen van de 
uitvaartbranche als paddenstoelen uit de grond. 
Ik zie steeds meer advertenties van begrafenison-
dernemers die serieus en betrokken in de lens kij-
ken. Waar het vroeger ging om de overledene een 
waardig afscheid te geven, is begraven of cremeren 
nu big business geworden met veel ‘empathie’ voor 
de nabestaanden. Helaas vaker met de intentie de 
kwetsbare nabestaanden een poot uit te draaien. 
Dat geldt natuurlijk niet voor alle begrafenisonder-
nemingen maar op het moment dat de rouwver-
zorger in de advertentie zijn gezicht laat zien, vind 
ik het ongemakkelijk worden.  

In Vreeland en in de dorpen om ons heen had 
vroeger ieder dorp had zijn eigen begrafenison-
dernemer. Het was een erebaan maar in een klein 
dorp zeker niet genoeg om een gezin van te on-
derhouden. Willem Mooij, jarenlang de vaste uit-
vaartverzorger van Loenen en Vreeland, had er een 
interieurwinkel naast wat inhield dat hij ook schil-
derde, behangde en tapijt legde. Jacob Pos, een zeer 
gerespecteerde Kortenhoever, inde rekeningen van 
de huisarts, was in de zomer dagloner bij  
boeren, schoenmaker, kapper, rijwielher-
steller, jager, visser, jachtopziener,  onder-
houder van het torenuurwerk én dood-
graver. 
Rond 1800 werd het verboden om hygi-
enische redenen de doden nog langer in 
en om de kerk te begraven. Loslopende 
varkens wroetten de grond dusdanig om 
dat de beenderen soms bloot kwamen te 
liggen. Vreeland kon het met z’n kleine 
inwoneraantal nog zo’n zeventig jaar uit-
stellen maar toen werd er ook buiten ons 
dorp tegenover korenmolen De Ruiter 
een stuk land aangekocht, de tegenwoor-
dige begraafplaats. Het lage muurtje rond 

onze monumentale kerk 
herinnert nog aan de 
oude begraafplaats. Naast 
de hoofdingang van zo’n 
oude kerk lag er vroeger 
vaak een rooster. Dat was 
niet alleen bedoeld om de 
varkens van het kerkhof te 
weren maar ook de duivel met zijn bokkenpoten. 
In die tijd zag elke begrafenis er hetzelfde uit: de 
begrafenisondernemer riep de droeve tijding straat 
na straat om. Op de dag van de ter aardebestelling 
liep hij voorop de lange stoet van dorpsgenoten 
van het huis van de overledene naar de kerk. En na 
de dienst van de kerk naar de begraafplaats. Daar 
kreeg de overledene de zegen en na wat schamele 
woorden zijn laatste rustplaats. De klokken luid-
den en meestal stonden de wieken van de molen 
in treurstand. Een ingetogen afscheid dat in zijn 
soberheid altijd weer indrukwekkend moet zijn 
geweest. 

Tip: breng eens een bezoek aan de gereformeerde 
kerken van Vreeland, Loenen, Kortenhoef, Nieu-
wer ter Aa of Nigtevecht. Stuk voor stuk kerkjes 
van middeleeuwse oorsprong met grafstenen in de 
kerk en begraafplaatsen achter of in de nabijheid 
van de kerk. Mensen zijn daar met liefde begraven 
en de grafstenen vertellen verhalen. 

Column door Renee Bink

De dood is geen gemakkelijk ding 
en zeker niet als mensen te vroeg 

of plotseling overlijden.

Op donderdag 10 juni kunnen we vanuit Vree-
land (en de rest van Europa) een gedeeltelijke 
zonsverduistering bewonderen. Vanaf 11.18 uur 
schuift de maan voor de bovenste helft van de zon 
langs. Om 12.22 uur vindt de maximale verduiste-
ring plaats; op dat moment is net wat minder dan 
1/3 deel van de zon door de maan aan het zicht 
onttrokken (zie bijgevoegde figuur). Bij helder 
weer zal opvallen dat het iets donkerder wordt in 
Vreeland, alsof er een wat donkerder wolk voor 
de zon langstrekt. Je voelt het misschien ook een 
tikkeltje koeler worden. Kijk nu vooral ook naar 
de lichtvlekken die door de kleine openingen in 
het bladerdak van bomen op de bodem vallen. De 
kleine openingen tussen de bladeren werken als 
een soort camera obscura en vormen een afbeel-
ding van de zon (op haar kop). Tijdens een ge-
deeltelijke zonsverduistering hebben de vlekken 
de vorm van een halve maan. Mocht je toevallig 

in Noord-Canada of 
Groenland zitten, dan 
zie je een cirkelvormige 
eclips; de maan schuift 
wel helemaal voor de 
zon, maar bedekt haar 
niet helemaal omdat ze 
te ver van de Aarde af 
staat.  Om 13.31 uur is 
de verduistering alweer 
voorbij en moet je tot 
25 oktober 2022 wachten om vanuit Vreeland de 
volgende gedeeltelijke zonsverduistering te kun-
nen zien. 
LET OP: Kijk nooit direct in de zon (al helemaal 
niet met een telescoop of verrekijker). Gebruik al-
tijd een eclipsbril. Vanaf 1 juni kun je er een gratis 
ophalen bij Aloys in de Dagwinkel – met vriende-
lijke groeten van ondergetekende, Harold Linnartz.

Hemel boven Vreeland

Open vanaf Juli.
Sup to go mogelijk vanaf mei. 

Vreeland
Tel: 0630426776

info@sunnysidesup.nl
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Dit is een van de 29 bijzondere prentbriefkaarten 
van Vreeland die te vinden zijn in het nieuwe boek 
‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart, prentbriefkaar-
ten van de Vechtstreek uit de collectie Lisman, 
1900-1925’, dat ik samen met Edward Munnig 
Schmidt schreef. Aan de hand van zinnen van het 
lied ‘Het Dorp’ van Wim Zonneveld komen diverse 
thema’s aan de orde zoals transport, horeca, mid-
denstand, toerisme en technologische vooruitgang. 
Op deze foto van kruidenierswinkel van Scheep-
maker op de hoek Voorstraat-Breedstraat komen 
een aantal van de thema’s naar voren. Het is een 
van de 400 afgebeelde prentbriefkaarten die, samen 
met de teksten, een uniek beeld schetsen van het 
leven in onze regio nu honderd jaar geleden.

‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’
Dit hoofdstuk gaat over het fenomeen prentbrief-
kaarten. Vaak ansichtkaart genoemd, naar het 
Duitse Ansicht-karte. De eerste kaart verscheen in 
1870, en het fenomeen nam een enorme vlucht. In 
1903 werden er maar liefst 59 miljoen kaarten ver-
stuurd in Nederland met haar toen nog 5 miljoen 
inwoners. Een kaart was soms dezelfde dag, maar 
in ieder geval de volgende dag, al bij de ontvanger 
bezorgd. Soms werd er ook twee keer per dag ‘be-
steld’. Er waren tientallen uitgevers van kaarten, 
vaak ook lokaal. Deze kaart is door de grote druk-
kerij Nauta in Velzen gedrukt. Het nummer 1960 
lijkt misschien op een jaartal te duiden, maar was 
een herkenningsnummer voor de drukkerij zelf.

‘Een slagerij J van der Ven’
Dit hoofdstuk gaat over de middenstand. Tot aan 

het eind van de 19de eeuw bestonden er nog geen 
kruidenierswinkels. Veel levensmiddelen werden 
zelf (in)gemaakt, men kocht bij marskramers, 
rondreizende kooplieden, op markten of recht-
streeks bij de maker, de ambachtsman. Veel van 
deze ambachtslieden ventten ook langs de deur. 
Op deze foto zien we kruidenier Scheepmaker. Op 
de ramen en deur lezen we wat hier zoal te koop 
was: tabak, sigaren, koffie, flessen drank staan in de 
etalage. Verderop in de Voorstraat zien we een uit-
hangbord van het chocolademerk Cailler. Hier zat 
een bakker, later bakker Van de Bosch en Kok. Een 
paar deuren verder zat vroeger slagerij De Heus.

‘De nieuwe tijd net wat u zegt’
In het thema van de technische vooruitgang zien we 
op deze kaart rechts de elektriciteits/telefoonpaal. 
Eind 19de eeuw werd elektriciteit ingevoerd. Een 
ware revolutie in een tijd dat kamers verlicht wer-
den met petroleumlampen en machines op stoom 
werden voortgedreven. In Vreeland was in 1898 al 
elektriciteit beschikbaar, dit werd opgewekt door 
de zuivelfabriek Concordia (nu Greif). De elek-
triciteitspalen die overal verschenen werden vaak 
gecombineerd met het leiden van telefoondraden. 
Rond 1900 werd de telefoon geïntroduceerd. Die 
bleef nog lange tijd alleen bereikbaar voor de no-
tabelen. De meeste mensen moesten naar het Rijks 
Telegraafkantoor als zij wilden bellen. Zij moesten 
dan via een centrale een gesprek aanvragen. 

Een klein voorproefje van dit mooie boek dat van-
wege de succesvolle verkoop hopelijk binnenkort 
een tweede druk krijgt.       

door Juliette Jonker

Woensdag t/m zaterdag 
afhalen overheerlijke 

Indonesische gerechten

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Uit het boek ‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’…

Bloei!

Foto: Ray Lisman

Vroeger en Nu
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Vorige week was koningin Máxima te gast in het 
openluchttheater in Soest. Als erevoorzitter van 
de stichting Meer muziek in de Klas luisterde zij 
naar een concert dat gegeven werd door o.a. leer-
lingen van het Leerorkest Stichtse Vecht. 
Het orkest, waarin ook de Vreelandse Marie en 
Recella (beide 12) spelen, mocht de tango spelen. 
Hoe toepasselijk voor onze Argentijnse koningin! 
"Koningin Máxima vroeg of we op het podium bij 
haar kwamen spelen. Dus dat deden we. Het was 
echt super, we stonden zo'n twee meter bij haar van-

daan en nadat we klaar waren babbelden we nog 
wat. Het was echt super leuk!", aldus Recella. 
De stichting Méér Muziek in de Klas stelt zich ten 
doel om voor alle 1,4 miljoen basisscholieren struc-
tureel muziekonderwijs te regelen. Met het tekenen 
door heel veel scholen van een MuziekAkkoord 
op 16 juni a.s. weet ruim tachtig procent van alle 
kinderen in de provincie zich straks verzekerd van 
structureler muziekonderwijs. Het concert is op-
genomen voor het AVROTROS tv-programma 
’Koningin Máxima; een leven vol muziek. 

  Inschrijven voor de koop 
van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Aletta Dalhuisen fleurt de Lindengracht op met 
haar bloemenzee. Deze bloeiperiode is ze vrijwel 

dagelijks in haar overtuin in de weer, en dat is 
te zien!

Voor de 21ste keer ontving Wilco Berends een 
Michelinster voor de culinaire prestaties van hem 
en zijn team in de keuken van De Nederlanden. 
Ondanks de coronasluitingen zijn de inspecteurs 
van Michelin vóór en tussen de lockdowns door 

uit eten gegaan in de restaurants en daar zijn hun 
beoordelingen op gebaseerd. Nieuwe initiatieven 
van de restaurants zoals afhaalmenu’s, zijn niet 
meegeteld in de beoordelingen.
Een fantastisch resultaat, hartelijk gefeliciteerd!

Weer een Michelinster voor De Nederlanden

Vreelandse muzikantjes spelen voor Máxima

Aletta fleurt de Lindengracht op met bloemen

Bloei!

Foto: Jet Kegge (12 jaar)

Foto: Sander van Gilst

Bloei!

Foto: Jan Willem Jonker


