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Brug Bergseweg open voor voetgangers

Kerkplein, Karel Kammeijer

Van de redactie
In overleg met de ontwikkelaar is besloten de
brug aan de Bergseweg in Vreeland open te stellen
voor voetgangers en voetgangers met fiets aan de
hand. Er zijn hekken aan beide zijden van de brug
geplaatst die alleen ruimte bieden om de brug lopend te passeren.
Deze korte termijnoplossing biedt ruimte voor
het werken aan een structurele oplossing voor de
brug en het geschil tussen gemeente en ontwikkelaar. De ontwikkelaar en de gemeente zijn inmiddels in goed overleg met elkaar en de gemeente
heeft juridische vervolgstappen opgeschort.
Ondertussen vraagt de gemeente wel een vergun-

ning aan voor de aanleg van een tijdelijk fietspad
langs de haven. De aanleg daarvan vindt alleen
plaats wanneer er onvoldoende zicht is op een
structurele oplossing.
De brug vormt onderdeel van het woonproject
Vecht en Veld in Vreeland en is eigendom van de
ontwikkelaar. Bij de oplevering van de brug bleek
deze door de steilte niet te voldoen aan de geldende richtlijnen, waarna de gemeente de brug heeft
afgesloten voor alle verkeer. Nader onderzoek
heeft duidelijk gemaakt dat de landelijke regelgeving geen eisen stelt aan de hellingsgraad van een
brug als het om voetgangers gaat.

Save the date: 4 september Dorpsfeest 2021!
Vol spanning heeft de dorpsfeestcommissie de
laatste weken de versoepelingen van de coronaregels gevolgd en we gaan ervoor: het dorpsfeest
gaat door!
Op 4 september is het feest in de tent bij het
Dorpshuis, en op 5 september kan iedereen live de
Formule 1 races komen kijken, op groot scherm,
ook in de tent natuurlijk!

Een droom van
een winnaar
De winnende foto van de maandelijkse
fotowedstrijd ‘Het perfecte Vreelandse
plaatje’ is deze maand Jet van Fastenhout
geworden. Het thema ‘dromen’ heeft
zij verbeeld met deze dromerige zonsopgang gezien vanaf de Spoorlaan.
“Dromen over nog veel meer van dit
soort mooie ochtenden. Met of zonder
Corona. De zonsopgang is voor mij altijd het mooiste moment van de dag”, aldus Jet. Kijk op pagina10 voor weer een
heel ander soort droomfoto.
Het thema van de volgende maand is
'Grenzeloos'. Denk: vakantie over de
grens, grenzeloos genieten of grenzeloos verliefd….. Laat je inspiratie de
vrije, onbegrensde loop! Wij zien de
creatieve inzendingen met plezier tegemoet via info@vreelandbode.nl.

Wil je ons team komen versterken? We zoeken
een enthousiaste dorpsgenoot, die wil helpen bij
de voorbereidingen de komende maanden en op
de dag zelf. En liefst ook de taken van de penningmeester erbij wil nemen. Ben je creatief en
praktisch, kun je sjouwen en vind je dat allemaal
nog leuk ook? Neem contact op met Margot 0650278375 of Vincent 06-42846913.

Zijn de meeste dromen nou bedrog of geven ze juist
moed en aansporing ambities te verwezenlijken? Slapend of wakker mijmerend, iedereen droomt uiteindelijk zijn eigen dromen.
Deze Vreelandbode is rijkelijk gevuld met dromen in de
meest brede zin des woords. Charlotte Le Conge Kleijn
vertelt bijvoorbeeld hoe ze haar droom lééft en Shirley en
Paul Fagel doen dat het hele jaar rond sinds ze in ‘het liefste dorp van Nederland’ zijn neergestreken. Kay van der
Kooi kijkt, als mede- initiatiefnemer voor De Vreelandse
Energie Coöperatie en na de nachtmerrie die zijn gezin
een aantal jaren geleden is overkomen, vol goede moed
uit naar een betere toekomst samen.
Ook Corinne van Vugt beleefde eerder een nare droom
en zet zich nu, samen met Vreelander Kevin Klawer, in
voor Stichting Hartekind. En konden we er tot voor kort
niet nog alleen maar van dromen om er simpelweg op
uit te gaan en een terrasje te pakken? Terwijl de een zijn
koffer al heeft gepakt geniet de ander er dichter bij huis
van wat we eindelijk weer meer mogen. De Brugwachter
hoeft in ieder geval niet meer te dagdromen nu de zon
eindelijk volop schijnt. En er is uiteraard ook veel nieuws,
zoals over Sven Fremeijer die als kersverse voorzitter van
de bedrijfsvereniging barst van de plannen. En jawel,
het dorpsfeest kan zoals het er nu uitziet, eindelijk weer
doorgaan! Geniet van deze Vreelandbode en blijf je dromen dromen!
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Slotzicht tennis voor beginners en
halfgevorderden. Meld je aan voor
les in augustus en september.
Bel 0644706098.
Hartelijke Groeten,
Dominique

Agenda
22 juni
24 juni

Ophaaldag PMD-afval
Opening tentoonstelling RHCVV,
‘Met een koffer vol naar Brooklyn’
24 juni
Ophaaldag papier en karton
26 juni
Rondleiding Park Loenersloot
1 juli
Ophaaldag GFT-afval
vanaf 2 juli Reizende kunsttentoonstelling
Kunstronde Fort Nigtevecht
12 juli
Zomerbingo, Dorpshuis, 14.00 uur
15 juli
Ophaaldag GFT-afval
17 juli
Ophaaldag papier en karton
4 sept.
Dorpsfeest
Elke dinsdag en donderdag 10.00-11.30 uur:
Koffie in het Dorpshuis bij de
Buurtkamer en tijdens de markt

Kerkdiensten
20 juni Ds. G.H. Arnoldus
27 juni Dhr. Jonker, Westbroek
4 juli
Ds. Rineke van Ginkel
11 juli Fred Flantua
18 juli Ds. Willemijn Jonkers
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te
volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Vechtzooitjes
Na ons eerste studiejaar thuis en via zoom te hebben gevolgd, zoeken wij (Isabel Sakkers, Michelle
Frazer) een appartement in Amsterdam: twee
slaapkamers, badkamer, woonkamer/keuken.
Rond de €1400 per maand.
Weet jij iets, of ken je iemand die ons kan helpen? Wij horen het graag! Contact: Isabel,
0620029936, sakkersisabel@gmail.com.
Bedankt lieve mensen!
Voor al die bloemen, kaarten en belletjes.
Het was hartverwarmend.
Greetje
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

Colofon

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/aVechtoever 1,
3633 XP Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Juliette Jonker.
Redactie: Pauline van der Hoeden,
Juliette Jonker, Astrid Fremeijer, Connie Lohuis,
Margot Sedelaar, Myrthe Buitenhuis,
Wietske Tammes en Carien Westerveld.
Met medewerking van:
Karel Kammeijer, Jippe van der Velden,
Marlies Cordia en Rineke van Ginkel.
Advertenties: Kiki Molewijk:
info@vreelandbode.nl
Administratie: Monique Driessen (penn.).
Website: Wietske Tammes.
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk
5 juli inleveren via info@vreelandbode.nl.
De volgende Vreelandbode komt uit op 15 juli.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing
De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te plaatsen, zonder opgaaf van
redenen. Zie www.vreelandbode.nl voor ons Redactiestatuut.

Belangrijke telefoonnummers en adressen
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
T-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
Thuiszorgstudent, Particuliere thuiszorg
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl
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
tTel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.0017.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3

* Mondhygiëniste

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022
b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Bestuur Bedrijfsvereniging. V.l.n.r.: Caroline Berends (secretaris), Sven Fremeijer (voorzitter) en Aloys Hageman (penningmeester).

Nieuwe voorzitter bedrijfsvereniging
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland heeft
een nieuwe voorzitter! Sven Fremeijer (48) heeft
mooie plannen voor de toekomst om de vereniging uit te breiden, nieuwe bijeenkomsten te gaan
organiseren en de netwerkfunctie te versterken.
“Want hoe leuk is het als je 'zaken' kunt doen met
dorpsgenoten!” De bedrijfsvereniging maakt veel
dorpsactiviteiten mogelijk, zoals de sinterklaasintocht, het paaseieren zoeken, de kerstverlichting
in het dorp en draagt bij aan dorpsfeesten. Belangrijk dus voor de saamhorigheid en leefbaar-

heid van Vreeland. Eigenlijk zou iedere ZZP-er
lid moeten worden. “We zullen we de komende
maand actief flyeren en dorpsgenoten gaan aanspreken om ook lid te worden van onze mooie
vereniging. Met als doel het dorp te verenigen op
zakelijk gebied, elkaar te versterken en weten te
vinden”, aldus de nieuwe energieke voorzitter,
zelf eigenaar van The Accelerationgroup Recruitment BV, gevestigd in de Breedstraat.
Voor wie nu al meer informatie wil, bekijk de
website www.ondernemendvreeland.nl.

Nieuws van de Sterren van Vreeland
De Buurtkamer is weer open!

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld zijn we
op dinsdag 8 juni weer gestart met de Buurtkamer
in ons Dorpshuis. Lucy, de nieuwe beheerder en
de vrijwilligers zijn blij u weer te kunnen ontvangen. De buurtkamer is geopend iedere dinsdag van
10.00 uur tot 12.00 uur. De corona-richtlijnen van
het RIVM worden nog steeds in acht genomen: de
1,5 meter afstand houden we er nog even in. Ook
op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur tijdens de markt kunt u in het Dorpshuis terecht voor
een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom.

Vervoer naar Loenen
Ook binnen de groep buurtkamerbezoekers worden ernstige zorgen geuit over het gebrek aan ver-

voer naar Loenen. Het ontbreken van de huisarts
en fysiotherapeut (met fitnessruimte) in ons eigen
dorp is voor mensen zonder vervoer nu een echt
probleem. Er hebben al een paar oproepen in de
Vreelandbode gestaan om steun te werven voor
een vorm van vervoer, bij voorkeur een busverbinding. Daar zijn wel reacties op gekomen, maar nog
niet voldoende.
Wilt u alsnog een reactie sturen?
Mail dan naar: info@dorpsraadvreeland.nl. Ook
ligt er bij de Dagwinkel een handtekeningenlijst in
de winkel, zodat iedereen die dat wil daar kan tekenen. Zo krijgen we een beter zicht op de noodzaak
en mogelijkheid tot het herstel van de directe busverbinding van Vreeland naar Loenen.

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

Wilt u adverteren in de
Vreelandbode? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Hart & Ziel:
Charlotte le Conge Kleyn

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

Hoe komt een advocaat en bedrijfsjurist ertoe
om het roer helemaal om te gooien? Charlotte
(35) heeft het gedaan en is er heel erg blij mee!
“Wat mijn droom is? Ik ben heel tevreden en
gelukkig met mijn gezin, mijn bezigheden,
mijn huis en we zijn allemaal gezond. Ik leef
mijn droom!”
De laatste vijf jaar werkte Charlotte bij Endemol
als bedrijfsjurist. Daarvoor had ze gewerkt als advocaat. Intensieve banen, waarbij ze om de werkdruk beter aan te kunnen was begonnen met yoga.
Toen ze Willem ontmoette, wilden ze allebei graag
een groot gezin. Dat dat zó snel zou kunnen gaan
wist ze niet. Inmiddels hebben ze vier zoontjes: James (5), Julius (3) en de tweeling Oliver en Charly
(2). Binnen 3,5 jaar hadden ze hun grote gezin!
Yoga bleek intussen zo prettig en inspirerend, dat
ze besloot om haar werk te combineren met een
vierjarige yoga-opleiding in Naarden. Inmiddels is
dat uitgegroeid tot haar droom, haar passie en nu
ook haar werk. Ze heeft diverse andere opleidingen gedaan, van het een kwam het ander. Vanaf
de zomer van 2020 gaf ze yogalessen op Slotzicht
en in de Kippenschuur. “Ik hoefde geen reclame
te maken, steeds meer vrouwen meldden zich aan
om mee te doen”. In december 2020 heeft ze de opleiding ‘mindful parenting’ afgerond: “dat is geen

opvoedmethode, maar je leert er bewust te worden
van de stress die je zelf ervaart en de reacties die
dat veroorzaakt in het contact met je kind. Dat bewustzijn zorgt ervoor dat je niet op de automatische piloot impulsief reageert, maar veel meer rust
in jezelf voelt. Daardoor breng je ook meer rust in
het gezin zodat iedereen zich er beter bij voelt.”
In januari 2021 heeft ze definitief haar werk bij
Endemol gestopt. En onlangs heeft ze haar website
gelanceerd, www.mindfulparenting.nl! Vol trots
vertelt ze: “mijn aanbod bestaat uit drie pijlers:
yogalessen, coaching en mindful parenting. Er
zijn modules, online lessen die je thuis kunt doen
en oefenen. De yoga kan in een groep maar ook
individueel gevolgd worden, en ik kan ook zwangerschapsyoga geven. De coaching is individueel.
Ik richt me vooral op moeders, maar vaders zijn
ook welkom. Alles draait om bewust ouderschap.”
Haar motivatie voor deze ommezwaai in haar leven is duidelijk: “Ons drukke gezin kan ik beter
aan met yoga en andere technieken en inzichten
die ik geleerd heb. Ik vind het fijn om mijn kennis
en ervaring over te brengen aan andere ouders,
die natuurlijk tegen dezelfde dingen aanlopen. Op
deze manier kan ik dicht bij mezelf blijven, voor
mij is er nu een goed evenwicht tussen energie
krijgen en energie geven.”
M.S.

Inspiratie voor de duofiets

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.

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Onze Vreelandse duofiets wordt door zoveel verschillende mensen gebruikt! We zetten wat ritjes
op een rijtje, wellicht doe je zo een goed idee op.
• Een jongeman woont sinds kort in Vreeland en
wil de omgeving aan zijn moeder laten zien. Zij
is, door een gebroken enkel, nu niet in staat zelf
op een fiets te stappen. Door de duofiets te gebruiken hebben ze een heerlijke ochtend in de
omgeving doorgebracht.
• Een oudere heer wil graag zijn overleden makkers op onze begraafplaats bezoeken. Met rollator blijkt dit voor hem niet te doen. Met de elektrische duofiets is het een fluitje van een cent.
Dierbaar en memorabel ritje!
• Een jongedame kan even, door een operatie, niet
wandelen of zelfstandig fietsen. Door de duofiets kan ze, met vriendin, toch even gezellig koffie drinken in Loenen.
• Een oudere moeder durft niet meer zelfstandig
te fietsen, terwijl dat vier jaar geleden nog dagelijkse kost was. Hoe fijn is het wanneer je dan op
de duofiets wordt meegenomen door je dochter,

lekker stabiel en zonder veel inspanning, voor
een lunch in Abcoude?
De ritjes naar de markt van Loenen en Breukelen, tochtjes over de fietsbrug van Nigtevecht,
even een korte frisse neus halen door een rondje Loenen, een eenmalige fietstocht of een vaste wekelijkse afspraak: laat je inspireren en laat
het vooral weten wanneer je een afspraak wilt
voor een proefritje of meer informatie nodig
hebt: duofietsvreeland@gmail.com.
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Corinne van Vugt over Stichting Hartekind
Aan de buitenkant zie je niets,
maar jaarlijks treft een hartafwijking 1.500 kinderen in
Nederland en elke twee dagen overlijdt er een kind aan
de gevolgen van een hartafwijking. Dat maakt
een hartafwijking de meest voorkomende
doodsoorzaak bij kinderen tussen 0 en 15 jaar.
In de week van 5 juli tot 10 juli is de landelijke
collecteweek voor Stichting Hartekind en gaan
vrijwilligers de huizen langs, of houden zij een
digitale collecte. Dit jaar doen ook Vreelanders
Corinne van Vugt en Kevin Klawer mee met
deze landelijke actie. Ze gaan geld inzamelen
voor Stichting Hartekind, de stichting die zich
inzet voor kinderen met een hartafwijking.
Hun affiniteit met de stichting is niet zonder
reden, want hun oudste kind, Jack (5), werd geboren met een hartafwijking.
Corinne van Vugt vertelt op een zonnige vrijdagmorgen aan de keukentafel over de eerste
weken van Jacks leven. Dat ze geen idee hadden
dat hij een hartafwijking had, omdat er op de 20
weken-echo niets aan de hand leek te zijn. “Mijn
zwangerschapsverlof was net begonnen, toen
Jack met 37 weken in het OLVG werd geboren.
Al vrij snel na de bevalling werd duidelijk dat er
iets niet goed was. Jack werd een beetje blauw
en bleek een levensbedreigende longinfectie te
hebben die werd veroorzaakt doordat hij meconium in zijn longen had gekregen. Hij werd razendsnel naar het AMC gebracht, waar later die
avond bleek dat hij naast de longinfectie, ook
een hartafwijking had.”

“Die eerste week moest hij genezen
van zijn longinfectie en op krachten
komen. Pas daarna kon hij aan
zijn hart worden geopereerd.”
Wat het begin van een fijne kraamtijd had moeten zijn, werd voor Corinne en Kevin het begin
van angstige weken die hun zoontje op de IC van
het LUMC doorbracht. Kleine Jack lag aan tientallen slangen en pompjes. Corinne: “Die eerste
week moest hij genezen van zijn longinfectie en
op krachten komen. Pas daarna kon hij aan zijn
hart worden geopereerd.” Jacks afwijking heet de
transpositie van de grote vaten, wat inhoudt dat
de lichaamsslagader (aorta) en longslagader verkeerd om zitten, waardoor het zuurstofrijke bloed

weer terugkomt in de longen, zonder door het
lichaam te zijn geweest. Bovendien had hij ook
een probleem met zijn kransslagader. De openhartoperatie ging goed en nadat Jack vier weken
op de IC doorbracht, lag hij nog drie weken op de
afdeling om te revalideren.”
Corinne laat foto’s zien van haar kleine mannetje
met een groot litteken op zijn borstkas. “Het was
een pittige start en als moeder wist ik helemaal
niets van deze afwijking. Wat Stichting Hartekind
voor ouders als wij doen, is heel mooi. Zij richten
zich zowel op de medische als op de sociaal-emotionele kant van hartekinderen.” Door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten streeft Stichting Hartekind naar
de vergroting van overlevingskansen en de verbetering van de kwaliteit van leven. Overleven betekent vaak een leven met in meer of mindere mate
beperkingen. Zo zijn hartfalen, hartritmestoornissen en neurocognitieve stoornissen een groot
probleem voor hartekinderen. Maar liefst 50%
van de kinderen met een ernstige hartafwijking
heeft als gevolg van een slechte zuurstofvoorziening hersenschade opgelopen, waardoor problemen kunnen ontstaan op het gebied van leren,
concentratie, gedrag en psychische gezondheid.
Jack herstelde goed van zijn operatie en is een vrolijk jongetje met een prachtige bos donkere krullen, die niets liever doet dan met zijn vriendjes
spelen. Corinne: “Jaarlijks heeft Jack een checkup bij de kindercardioloog in het AMC. Dat blijft
altijd weer een spannend moment. Medisch gaat
het momenteel super goed met hem en ontwikkelt hij zich als een heerlijke energieke kleuter.”
Het geld dat Corinne en Kevin tijdens de collecteweek gaan ophalen, zal ten goede komen aan
vele onderzoeken die Stichting Hartekind ondersteunt en dat is heel hard nodig. (www.hartekind.
nl/onderzoeken)
Hoe de collecte precies gaat
plaatsvinden –
live langs de deuren, of alleen online – hangt nog
af van de corona-maatregelen.
U kunt sowieso
donateur worden, of een eenmalige donatie doen via één van
de QR codes, of via de digitale collectebus: https://
www.pifworld.com/nl/fundraisers/HhFAQxKoCec/jack-zeger-klawer.
C.W.

LUNCHMENU
Woensdag, donderdag, vrijdag en zondag
zijn we open voor de lunch!
Kom lekker genieten!
3 gangen € 49,50 extra gerecht € 17,50
Uiteraard uit te breiden met de
oesterproeverij, charcuterie en/of
een selectie Hollandse kazen
Met een culinaire groet,
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging

Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd.
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Kay van der Kooi (41)
“Vreeland heeft baat bij een Energie Coöperatie”
door Connie Lohuis
In de mei-editie van de Vreelandbode stond een
‘Lezers Schrijven’ van Reinko, Jeroen en Kay. Het
ging over de energietransitie en het belang van inspraak van de Vreelanders bij dit proces. Maar wie
was nu die Kay? Tijd voor een kennismaking met
deze Vreelander die al weer sinds 2018 aan de Singel woont, samen met zijn dochtertje Lynne (4).
Bij binnenkomst zien we al meteen dat Kay van der
Kooi vele hobby’s heeft: wielrennen, zwemmen en
gitaarspelen. Lynne laat me gelijk weten dat haar juffrouw op CSV Ridderhof ook ‘Conny’ heet. De kleine meid is
open en spontaan en trekt zich later terug met de iPad. En ja, dat van die hobby’s klopt en daar kunnen we ook nog
schaatsen en SUP-pen aan toevoegen.
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

Lieve buren
Kay heeft een pittige periode achter de
rug. Toen hij samen met zijn vrouw
Paulien van Deutekom – de voormalige wereldkampioene allround schaatsen - in Vreeland kwam wonen, werd
kort daarna longkanker bij haar geconstateerd. Kay: “Paulien trof het lot van
agressieve en onbehandelbare longkanker. Het was een nachtmerrie. Ze overleed op 2 januari 2019. Alleenstaande
ouder zijn, in combinatie met werken
en tijd voor jezelf maken is ontzettend
zwaar. Daar kwam de Corona pandemie nog bij. Ik bouw stukje bij beetje
weer aan mijn nieuwe leven en mijn
nieuwe zelf. Ik ben trots op hoe ver Lynne en ik zijn gekomen. In deze moeilijke
periode zijn we ontzettend geholpen door onze buren, die we aanvankelijk maar nauwelijks kenden.
Ik ben daar heel dankbaar voor. Mede dankzij hen
heb ik af en toe de vrijheid om iets voor mezelf te
doen; een stuk fietsen of schaatsen op de Jaap Eden
baan in Amsterdam.”
Een betere wereld
Kay is geboren in Delfzijl en studeerde sociologie
en ontwikkelingsstudies in Groningen. Hij vertelt:
“Ik kom uit de meest mishandelde provincie. Na
mijn studie kwam ik op een gegeven moment bij
ING in Amsterdam terecht. Ik specialiseerde me
in bancair financieren en ging aan de slag met het
verstrekken van leningen die bijdroegen aan een
duurzame samenleving. Inmiddels ben ik relatiemanager energie en klimaat bij Triodos Bank, een
groene bank. Mijn werk is écht mijn ambitie. Ik
wil bijdragen aan een betere wereld voor mezelf én
voor Lynne.” We begrijpen nu de link met de oproep in de Vreelandbode.
De Vreelandse energie coöperatie
Kay vertelt er graag meer over. “Als we de energietransitie aan de overheid – de gemeentes en provincies – overlaten dan krijgen we grote velden met
zonnepanelen en flinke windparken. De transitie

wordt op een schaal aangepakt die misschien wel
efficiënt is, maar vaak niet past bij de leefomgeving.
En zeker niet bij de prachtige Vechtstreek. Kijk, er
moet veel gebeuren. We hebben te maken met een
verlies aan biodiversiteit, veranderende weerspatronen en zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Dat moeten we ons aantrekken. Mijn
voorstel is dat we onderzoeken welke energietransitie bij onze omgeving past.”

Vreelanders! Verenigt u!
Kay gaat verder: “De eerste stap is dat we ons als
bewoners verenigen. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld een energiecoöperatie in het leven roepen. Eventueel samen met andere dorpen in de
gemeente. Dan worden de leden zelf eigenaar van
– liefst kleinere - velden met zonnepanelen. En
bijvoorbeeld van panelen op daken van stallen,
boerderijen en bedrijfspanden. We kunnen (kleine) windturbines plaatsen op locaties waar deze in
het landschap passen. Ik weet dat deze kleinschalige initiatieven – mits goed onderbouwd - gefinancierd kunnen worden.” Dan lachend: “Als bankier
weet ik er meer dan genoeg geld beschikbaar is – zie
de historisch lage rentes. Wat er vervolgens door
de coöperatie wordt terugverdiend, kan deels in
het dorp geïnvesteerd worden. Er zijn al dorpen
die dat doen en prachtige speeltuinen bouwen en
geweldige dorpsfeesten organiseren. Zij gaan in
overleg met de gemeente en provincie en leggen
hun plannen voor. Kijk, Stichtse Vecht heeft een
forse ambitie om duurzame energie op te wekken.
Dat is prima, maar dan wel graag op een manier
die bij deze prachtige omgeving past.” Wie meer
wil weten over Vreeland en energietransitie kan
een mailtje sturen naar energietransitievreeland@
gmail.com. Kay hoopt op veel positieve reacties.
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Erfgoedfestival in de regio biedt
uitgebreid programma

V
V
V

We mogen er weer op uit! Heel fijn dat er nu ook
al veel te doen is in de regio. De hele zomer zijn
er in onze omgeving allerlei bijzondere activiteiten te zien en te beleven in het kader van het Erfgoedfestival Gooi&Vecht, dat dit jaar in het teken
staat van grensverleggers, wereldverbeteraars en
uitvinders in de Gooi en Vechtstreek. Denk aan
Piet Mondriaan, Casparus van Houten, Frederik
van Eeden, Dudok, Rosa Spier of Mies Bouwman.
Maar liefst 17 musea, culturele instellingen en
tuinen werken samen in dit festival en vertellen
samen het hele verhaal van bijzondere mensen,
stromingen en plekken in de regio. Tentoonstellingen zijn bijvoorbeeld te zien in Singer Laren,
kasteelmuseum Sypesteyn in Loosdrecht, Beeld en
Geluid en Pinetum Blijdenstein in Hilversum. Er
zijn interessante thematische wandelingen uitgezet die ontsloten zijn via een nieuwe, innovatieve

Dunnebier Home
biedt een prachtige
collectie prints,
posters en
muurstickers
waarmee elke
ruimte eenvoudig
en smaakvol te
‘stylen’ is.

De ‘Hut van Mondriaan’ in Blaricum, waar Piet Mondriaan van 1915 tot 1918 schilderde, is ook te bezichtigen
tijdens het Erfgoedfestival.
app Spacetime Layers, die gratis te downloaden
is in elke appstore. Ook hedendaagse grensverleggers komen aan de orde, onder andere in een
virtual reality presentatie die in de zomer gaat
plaatsvinden. In diverse podcasts komen specialisten aan het woord over de bijzondere persoonlijkheden die binnen dit thema vallen.
Kijk voor het hele programma op
www.erfgoedfestivalgooivecht.nl.

Reizende buitenexpositie
In het kader van de viering van de 25ste Kunstronde wordt op drie forten een open luchttentoonstelling gehouden met panelen met een foto
van werk van alle deelnemende kunstenaars. De
Vreelandse deelnemers Karel Kammeijer, Dieuwer Elema en Maarten Vlam zijn vanzelfsprekend

ook vertegenwoordigd. De tentoonstelling verhuist eind juni van Fort Maarsseveen naar Fort
Nigtevecht en is hier gratis te bezoeken. Een mooi
ritje: over de nieuwe fietsbrug rechtsaf, meteen
linksafslaan en dan ligt het fort aan uw rechterhand. Geopend: za en zo 10 - 17 uur.

Eeuwenoude banden
te beleven
Zeven kilometer ten zuiden van Vreeland ligt
Breukelen, dat dit jaar herdenkt dat 375 jaar geleden aan de East River in Amerika door Nederlanders de handelsnederzetting ‘Breuckelen’ werd
gesticht, al snel omgedoopt tot Brooklyn. Nu het
bruisende culturele stadsdeel van New York. Gedurende de eeuwen hierna zijn er meerdere malen
op verschillende manieren contacten geweest tussen beide dorpen. Het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen wijdt er vanaf 24 juni een interessante tentoonstelling aan: ‘Met een koffer vol
naar Brooklyn’. Deze is gratis te bezoeken tijdens
de openingsuren van het archief. Tegelijk wordt
een fietstocht langs de Vecht gelanceerd die langs
punten voert die nu nog herinneren aan die eeuwenoude banden.

Met een koffer
vol naar Brooklyn
Vier eeuwen NederlandsAmerikaanse cultuur
in archiefstukken

Van 24 juni t/m
31 december 2021
Maandag t/m vrijdag
Tijdens schoolvakanties ook zaterdag

Kijk voor de openingstijden en een virtuele tentoonstelling op www.rhcvechtenvenen.nl.

Vrij entree
Schepersweg 6e, Breukelen
www.rhcvechtenvenen.nl

Gezicht op Nieuw Amsterdam,1646
Johannes Vingboons (1616-1670)

Skyline New York, 2020
Foto: Internet

Nieuwe koffiemachine Dorpshuis in gebruik
Dank zij de donaties van vele Vreelanders beschikt het Dorpshuis nu over een top koffiemachine van Moto Coffee, die ook de zelfgebrande
bonen levert.
Lucy Versloot schenkt nu op dinsdag- en donderdagochtend ook coffee to go: espresso, macchiato
of cappuccino. Maar natuurlijk kunnen Vreelanders ook gezellig een koffie bestellen en die binnen opdrinken. Dat maakt je bezoek aan de weekmarkt compleet.

Inmiddels is er in het Dorpshuis al veel meer mogelijk, zoals de vergaderingen van Probus en de
Loenense Kring. Ook de beleggingsclub heeft zich
weer aangemeld en als het aan Lucy ligt kan er ook
weer gebiljart worden. In de foyers mogen maximaal 30 bezoekers.
Een ander nieuwtje is dat op donderdag in het
Dorpshuis de bestellingen van Veldlof, de biologische groentetuin aan de Nigtevechtseweg, tussen 11.00 en 12.30 uur opgehaald kunnen worden.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Kidsredactie
Lieve kinderen van Vreeland,
Het is al juni, de laatste paar weken voor de zomervakantie gaan beginnen. Wat hebben we gek weer
gehad hè, het lijkt wel alsof we de lente hebben
overgeslagen en gelijk aan de zomer zijn begonnen!

Zomer

In groep 4 hebben de kinderen al de zomer in hun bol!

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

Betty Sue, Jill, Nine, Teun
Boris

Diek, Annetje, Grace, Reineke
Joas

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

Fien, Anna, Luther, Avigail

Lynne
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Isebeau

Kunst in de klas
Allemaal zelfportretten!
De kinderen uit groep 1 en 2 hebben de afgelopen weken
aan het thema “kunst” gewerkt. Kijk eens naar al deze
mooie zelfportretten met een mooie lijst er omheen!

Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken

Hugo

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

Loren

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

Livia

Dames - Herenkapsalon

Noud

Wij zijn gesloten
van: 25 juli t/m
9 augustus
Fijne zomer!
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!
Nicky

Seline

Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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Oeverdromen in Vreeland

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

Vo e tre f l e xth e ra p i e

Wonen op ‘Oeverdroom’ aan de Vreelandse
Klapstraat is voor Shirley en Paul Fagel daadwerkelijk als een droom die is uitgekomen.

Droom van een foto

Vanuit Amsterdam, waar zij tot 15 jaar geleden
nog woonden, ‘ontvluchtten’ ze de helft van het
jaar de drukte van de stad en de hectiek van hun

werk. Vanuit de recreatiewoning aan de Kaagse
Plassen mijmerden ze dan over een permanente
stek aan het water. “Nu leef ik mijn droom aan het
water, 365 dagen van het jaar en in het liefste dorp
van Nederland”: zegt Paul en Shirley vult aan:
“Mijn droom is hier te blijven wonen en samen
heel oud te mogen worden!”

Verderop, schuin tegenover huize ‘Oeverdroom’
genieten Jan en Nanda van ’t Klooster uit Hilversum op hun comfortabele stoelen aan de Vecht
van het weer en het uitzicht op de brug. Ze zitten
er al een poosje en hebben nog geen plannen om
op te breken. Nanda is net geopereerd aan haar
schouder en moet nog zo’n zes weken revalideren.
“Normaal gesproken komen wij hier graag op de
fiets naartoe en zitten dan regelmatig op een van
de bankjes aan het water,” vertelt Nanda. “Tja,
en nu verzint Nanda dus andere manieren om
er op uit te gaan en sleep ik deze stoelen naar de
mooiste plekjes!” zegt Jan quasi mopperend. De

Vreelandbode van afgelopen mei gaat na het lezen in de vrijwel lege tas die ze hebben meegenomen. “Nee hier zit verder geen uitgebreide lunch
in hoor, we maken later thuis wel een broodje.
Overigens hebben we jaren geleden hier nog een
bruiloft met lunch voor ons nichtje gevierd bij De
Nederlanden, dat was wel andere koek!” Over hun
toekomstdromen hoeven ze niet lang na te denken: “Dat we hier snel weer wat meer actief op de
fiets naartoe kunnen komen” zegt Jan. “En,” vult
Nanda aan, “dat ik dan ook weer fatsoenlijk met
mes en vork kan eten zodat we lekker op een terras kunnen lunchen!”
P.v.d.H.

Donateurs gezocht voor
orgelrestauratie

Judith de Veer maakte deze bijzondere foto van een jonge
boerenzwaluw die langs de Vecht zit. “Mijn droom is dat ik
nog veel mooie foto’s kan maken van de natuur in en om
Vreeland”. Dat hopen wij ook Judith!

Het Knipscheerorgel in de kerk van Vreeland is beroemd om
zijn klank en uiterlijk. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de
Vreelandbode, ondergaat het orgel momenteel een broodnodige
restauratie die zo’n € 300.000,- kost. Hiervoor zijn diverse subsidies ontvangen, maar de laatste € 30.000,- ontbreken nog. De
Hervormde Gemeente heeft middels een huis-aan-huisflyer een
toelichting op de restauratie gegeven en vraagt hierin of u wilt
bijdragen. Bent u hiertoe bereid, kunt u uw bijdrage overmaken
op NL51RABO 0373 313 10 t.n.v. CvK Protestantse gemeente
Vreeland o.v.v. Restauratie orgel Nicolaaskerk.
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Nieuwe buren: familie Kadosh
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Kort nieuws
Kasteel Loenersloot weer open!
Het prachtige 13deeeuwse kasteel Loenersloot, gelegen op een
paar minuten fietsen
van Vreeland, opent
weer haar deuren Tot
november wordt iedere vrijdagmorgen en
-middag en zaterdagfoto: Trudelies de Graaf
morgen en -middag
in kleine groepjes rondgeleid om 11.00, 11.15, 13.30 en
13.45 uur. Bezoekers kunnen reserveren via www.kasteelloenersloot.nl. Hier kunt u ook reserveren voor de
maandelijkse rondleiding door het park, nu op 26 juni.
Kasteel en park zijn echt een bezoek waard!

Gluren bij de Buren in Vreeland?
Vreeland, het huis en het gigantische stuk grond
aan de Nigtevechtseweg 35 vinkten precies ál
hun wensen aan. Na de eerste bezichtiging met
de makelaar, was een tweede afspraak dan ook
niet nodig, Vreeland zou hun nieuwe thuis worden!
Eind 2017 verhuisde het gezin Kadosh van Israël met twee honden en de toen 18 jaar oude kat
voor het werk van Naama bij Booking.com naar
Nederland. Zij vonden een fijn huis in het kleine
Friese dorpje Hem en startten daar hun nieuwe
Nederlandse leven. Helaas bleek de afstand naar
Naama haar werk in Amsterdam te groot en brak
de Friese en Engelse taalbarrière op. Er werd uitgebreid gezocht naar een huis buiten de dorpskern van een klein dorp, onder de rook van Amsterdam, met een fijn dorpsschooltje, veel grond
en eigen ruimte voor een boutique hondenschool
en -opvang van Shuki.

“Iedereen die we ontmoeten spreekt
zo goed Engels en wat wonen
hier aardige mensen!”
.
Het huis aan de Nigtevechtseweg voldeed aan alles maar moest nog wel volledig verbouwd worden. Daarom wonen ze sinds half mei met z’n allen in een kleine en tijdelijke stacaravan in de tuin.
Dochter Avigail (7,5) en zoon Omri (5,5) zijn na
de meivakantie in groep 4 en groep 2 gestart en alhoewel ze nog een beetje moeten wennen aan hun
nieuwe school, hebben ze hele fijne eerste weken
achter de rug. Ook Naama en Shuki hebben tot nu
toe alleen maar goede ervaringen gehad. Naama:
“De aannemer levert geweldig werk, de juffen
van de kinderen en iedereen die we ontmoeten
spreekt zo goed Engels en wat wonen hier aardige mensen!” Aan de Nigtevechtseweg is het nog
een gezellige chaos maar ook erg knus en gezellig,
koken doen ze op de barbecue en de kinderen ge-

nieten van de ruimte en weelderige groene tuin.
In Israël heeft Naama (36) Business Administration in Tel Aviv gestudeerd en Shuki (46) is van
origine Marine Bioloog. Naama volgde het carrière pad binnen het internationale bedrijfsleven en
Shuki werd door toeval gevonden door een hond
die zijn hulp nodig had. Dit bleek 30 jaar geleden zijn roeping en hij startte een hondenschool
waarbij de moeilijkste gevallen vaak bij hem terecht kwamen. In Israël trainde hij onder andere
hondentrainers, werkte hij met therapiehonden
met autisten en in gevangenissen met de meest
verslaafde criminelen en ontwikkelde hij het
schoolvak “Dog Education” wat op 15 middelbare
scholen werd gegeven.
Het leven buiten is de familie Kadosh gewend, in
Israël woonden ze in een Moshav, een coöperatieve landbouwgemeenschap waarbij ieder gezin
een eigen deel van het land bebouwt. Shuki vertelt
dat het leven in Israël mooi was, maar het kon ook
gespannen zijn; er waren momenten dat de angst
voor aanvallen overheerste. Na een aantal jaren
in Nederland valt het hen op dat mensen en kinderen hier veel meer ontspannen en onbevangen
zijn. Ze zijn ontzettend gelukkig dat ze hier zijn,
ze missen alleen maar hun familie, het eten en het
klimaat.
Ze zijn blij dat het werk van Naama het mogelijk
maakt om met hun kinderen een leven in Nederland op te bouwen. En Vreeland hebben ze al
in hun harten gesloten, het lijkt wel of ze in een
vakantie leven. Naama: “Vreeland feels like paradise!” Ze kijken uit naar alle Vreelandse activiteiten en om meer Vreelanders te ontmoeten. Shuki
voegt eraan toe dat hij het hoopt dat Vreelandse
kinderen zijn hondenschool aan de Nigtevechtseweg weten te vinden om aan de mooie relatie
tussen kind en zijn/haar hond te werken.
W.T.

Geslaagde Anjeractie voor OrVeO
ORVEO bedankt alle gulle gevers die een donatie hebben gedaan voor het Prins Bernard
Cultuurfonds. Net als vorig jaar was de gehele
opbrengst van de Anjeractie voor de verenigingen
bestemd. We hebben een mooi bedrag opgehaald
waarmee we het opleidingsorkest weer kunnen
opstarten. Dit jaar was het een digitale collecte,

per WhatsApp berichtje werd men gevraagd om
een donatie voor de vereniging te doen.
Heeft u geen berichtje ontvangen, maar wilt
u ons wel steunen? Dat kan door Vriend van
OrVeO te worden! Op onze website www.orveo.
nl/vriend vindt u alle informatie. In een volgende
nieuwsbrief vertellen we u er graag meer over.

Archieffoto Gluren bij de Buren editie 2019. Foto: Maarten J. Eykman

Zondag 5 september vindt in alle dorpen en kernen
van gemeente Stichtse Vecht het jaarlijkse huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’ plaats. In tientallen plaatsen in Nederland is dit culturele evenement al jaren
een succes. Nu worden ook diverse tuinen in de gemeente omgetoverd tot openluchtpodia voor één dag.
Van Kockengen tot Tienhoven en van Maarssen tot
Vreeland. Meedoen als buitenlocatie of als act? Meld
je tot 1 augustus aan via www.glurenbijdeburen.nl.

Een levendige ontmoetingsplaats
Steeds meer Vreelanders zag je de
afgelopen maanden naar buiten
gaan. Het voorjaarsweer nodigde,
zelfs toen het weer wat minder fraai
was, dorpsgenoten uit om eropuit
te gaan om een wandeling te maken of op een andere manier buiten
bezig te zijn. Buiten beweegtoestellen zijn erg welkom, blijkt uit de reacties die de werkgroep ontvangen
heeft naar aanleiding van de stukjes
in de Vreelandbode. Doordat men meedenkt over de
behoefte en over de plek waar ze zouden moeten komen
krijgt het plan steeds meer vorm.
Een levendige ontmoetingsplaats midden in het dorp
waar gesport kan worden, dat is waar we ons hard voor
maken. We denken daarbij aan een proactieve bijdrage
aan de gezondheid van de Vreelanders doordat de toestellen gebruikt kunnen worden om aan de conditie te
werken, maar ook de balans en flexibiliteit van mensen
vergroten. We denken erover na hoe begeleiders in te
zetten. Zo kunnen we op regelmatige basis met groepen
sporters aan de slag.
We streven ernaar om alle groepen Vreelanders in actie
te zien, zowel de fanatieke sporter als ook de kwetsbare
dorpsgenoot. Onze toestellen zijn voor iedereen: voor
jong en oud, fit of minder fit, mobiel of minder mobiel.
Zo werken we mee aan de preventieve gezondheidszorg
voor iedereen in ons dorp. Heb je wensen of ideeën
voor de beweegtoestellen twijfel dan niet, maar zoek
contact met Vincent, Frederike, Corine of Joke via de
mail CorineWinnik@hotmail.com.
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Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Dromen zijn bedrog…

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.

… tenminste, zo luidt het
spreekwoord. Maar in sommige (sub)culturen gaat men
ervan uit dat elke droom een
bepaalde betekenis heeft. Die
gedachte was ook heel vanzelfsprekend in de wereld van
het Oude Nabije Oosten waar
het eerste deel van de bijbel is
ontstaan. Dromen werden in deze wereld bovendien
vaak gezien als communicatiemiddel van de Eeuwige.
Er zijn vele prachtige, literair zorgvuldig geconstrueerde verhalen in de bijbel over dromen. Eén van die
verhalen gaat over koning Salomo: Hij is nog niet zo
lang als koning ingehuldigd, wanneer God zelf in een
droom aan hem verschijnt en zegt: “Vraag wat je wilt,
ik zal het je geven”. Wie droomt er nou niet van om ongelimiteerd een wens te mogen doen? Al lijkt het me
tegelijk een onmogelijke opgave: wat vraag je op het
moment suprême?
Maar koning Salomo hoeft niet lang na te denken. Er is
eigenlijk maar één ding wat hij wil als jonge, onervaren
bestuurder van een groot volk: wijsheid. Onderscheidingsvermogen tussen recht en onrecht. Dat is niet
een erg voor de hand liggende wens, zo lijkt de Eeuwi-

ge zelf ook te denken. Want die zegt: “Je had ook rijkdom, of een lang leven, kunnen vragen. Maar omdat je
hebt gevraagd om wijsheid, geef ik je zowel wijsheid
als óók een lang leven en rijkdom.”
Al snel na deze droom moet Salomo rechtspreken in
een ingewikkelde zaak: twee vrouwen claimen allebei
moeder te zijn van hetzelfde kind. Na een lang ‘welles
nietes’ verhaal tussen beide vrouwen, velt Salomo op
een spitsvondige manier zijn oordeel: hij stelt voor het
kind dan maar in tweeën te hakken. De één zegt: “Nee,
geen denken aan! Geef het dan liever aan haar!” De ander zegt: “Als ik het niet krijg, dan zij ook niet. Hak maar
doormidden”. Zo werd duidelijk van wie het kind was
en het werd aan de echte moeder teruggegeven. Hier
komt trouwens de uitdrukking ‘salomonsoordeel’ vandaan, nog steeds gangbaar in onze taal: een uitspraak
in een lastig geschil die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid.
Blijkbaar was de droom van deze Salomo geen bedrog… Zijn wijsheid is door geen ander ooit overtroffen, zo vertelt het verhaal.
Moraal van het verhaal: je zult beloond worden als je
niet met een houding van hebzucht of eerzucht in het
leven staat, maar je eigen zwakheden kent en ten dienste van de ander wilt leven.

Deel uw verhaal en ontmoet nieuwe mensen!

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

SNACKS & SUSHI

Sushi

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 C Van €38,20 nu voor €32,50!
bestel met code
happyfood nu €29,25
4 rollen uramaki (32 stuks)
• Spicy tuna • California
• Sake maki inside out
• Crispy ebi

10% korting op alle bestellingen met code happyfood
Geldig tot 18 juli. Niet i.c.m. andere acties.

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

Hoe fijn is het om onder het genot van een kopje
koffie of thee elkaar weer te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. Om iemand te treffen met
dezelfde interesses en daar nog een keer mee af
te spreken? Voor velen was dit in deze coronatijd
helaas niet mogelijk. We hebben veel thuis gezeten
en er waren weinig activiteiten en daardoor ook
minder ontmoetingen. Maar gelukkig kunnen we
nu weer opstarten! Woont u in Vreeland of Loenen a/d Vecht of Loenersloot en bent u ongeveer
75+ of kent u iemand die interesse heeft? Welzijn
Stichtse Vecht biedt u de mogelijkheid om in een
coronaveilige omgeving in spelvorm verhalen te
vertellen en te delen met anderen.
Sharing Stories is een spelvorm met thema’s en
vragen waarbij een spelleider u in ongeveer twee
uur helpt verhalen te delen. In een groepje van
vier personen vertelt u over het leven en luistert
u naar de verhalen van anderen. Door te vertellen

blikt u terug op de positieve ervaringen en denkt
u aan momenten die u misschien al bent vergeten.
De verhalen kunnen over verschillende levensfasen gaan: jeugd, gezinsleven, werkzame leven, het
leven na 65 jaar enz. ‘Verwonder, herken, verdiep
en vertel; daar krijgt u energie van!’ Daarnaast
luistert u naar verhalen van anderen en leert u
elkaar beter kennen. Wat zijn de spelregels? U
speelt het spel drie keer met dezelfde deelnemers
in ongeveer drie tot zes weken. Aan het einde is
er een aantal vragen over hoe u het heeft ervaren.
Het spel wordt aangeboden op de locaties van
Welzijn Stichtse Vecht. De locatie aan het Doude
van Troostwijkplein in Loenen is voor Vreelanders het dichtste bij.
Heeft u interesse of weet u iemand?
Neem contact op met Joke Stapper 06 1562 0705
of mail naar jokestapper@gmail.com of kijk op
www.welzijnstichtsevecht.nl.

Werk aan de Provinciale brug
Op 23 en 24 juni (langer als dat nodig is) vinden
er werkzaamheden aan de Provinciale brug plaats.

Deze gaan kennelijk gepaard met veel lawaai, want
er is ontheffing aangevraagd voor geluidshinder.
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Spekstenen in Vreeland

Foto: Kinderen onder toezicht van Marjolein aan het spekstenen. Foto: Jippe van der Velden

Voor alle creatievelingen die graag met hun handen werken organiseerde Marjolein Bosman op
Hemelvaartsdag een cursus spekstenen. Zes fanatieke beeldhouwers in spé haalden alles uit de kast
om van een stukje rots een kunstwerk te maken.
Om 11 uur ‘s ochtends kraakt het grind op de oprit van de boerderij aan de Nigtevechtseweg. Een
voor een komen de kinderen aan en lopen langs
waakhond Max naar een pittoresk schuurtje met
veranda. Daar wacht hen een warm welkom van
Marjolein en een krat vol onbewerkte spekstenen.
“Er zijn harde en zachte stenen”, zegt Marjolein,
“kijk maar wat je fijn vindt”. Ze legt uit dat de roze
stenen uit Italië komen, de groene uit India en de
bruine uit Brazilië.
De kinderen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud (vanaf
6 kan je meedoen) en er doet een volwassen vrouw
mee. De zachtheid van de speksteen maakt het zo
toegankelijk voor kinderen, het kost ze nauwelijks
kracht. Het geluid van schavende scherpe vijlen in
allerlei vormen en maten overheerst al snel de achtergrondgeluiden van de boerderij.
Marjolein is oma van twee van de kinderen en die
rol houdt ze stevig vast: “Ik heb pleisters, maar ik
wil ze liever niet gebruiken” en daarna: “Het is
belangrijk dat er veel gesnoept wordt”, en zet een
grote bak lekkers op tafel. Ze beeldhouwt zelf al
ruim twaalf jaar en heeft verschillende cursussen
gevolgd, ook een in Italië van tien dagen. Daarna
heeft ze zelf het heft in eigen handen genomen en
organiseert ze beeldhouw- en speksteencursussen
voor ieder die daar belangstelling voor heeft. “Kinderen zijn eigenlijk altijd enthousiast, maar ook als
familie-uitje is het ideaal.”

Inspraak Omgevingsvisie
Op een digitale informatieavond, door een zienswijze te sturen en tijdens spreekuren kunnen inwoners, ondernemers en organisaties reageren
op de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente
Stichtse Vecht. Het document ligt tot 15 juli ter
inzage. De visie beschrijft wat voor gemeente we
in 2040 willen zijn. Een gemeente waarin jong en
oud prettig wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Stichtse Vecht heeft als doel een gezonde
en fijne woon- en leefomgeving te bieden. Reacties kunnen worden ingediend via https://stichtsevecht.nl/ontwerp-omgevingsvisie/.

In de ochtenduren is het de bedoeling dat de kinderen hun steen vormen zoals ze zelf willen, alles is
mogelijk en de methodes variëren. “Ik ga gewoon
een vorm maken die nog niet bestaat.” De ander:
“Ik ga eerst kijken wat ik in de steen zie en dat uitwerken.” Het is mooi om te zien hoe geen enkele
steen op elkaar lijkt. Zo maakt de één een soort fantasie-piramide en de ander een steen met een gat
erin. Marjolein blijft benadrukken dat alles mogelijk is. Na het intensieve vormen van de steen is het
ruim tijd voor een broodje knak en limonade. In
de pauze bewonderen ze elkaar progressie en is er
eindelijk tijd voor een rondleiding om de boerderij.
Het schuren van de steen is misschien wel het meeste werk. Iedereen krijgt een stapel schuurpapiertjes
van P60 tot P2000, bij elkaar gehouden door een
wasknijper. Uiteraard grof beginnen en fijn eindigen, tot de steen spekglad is. Het stof bedekt elk
oppervlak dat het kan bereiken, zodat iedereen opeens wit gekleed is en zelfs de bruine hond onherkenbaar lijkt. Regelmatig krijgt Marjolein de vraag
“mag ik al naar het volgende papiertje?” Na een kritische blik is meestal het antwoord ja.
Het moment suprême is dan nog niet eens geweest.
Dat komt nu pas en schuilt onder de naam: toveren. Een blikje witte was komt tevoorschijn en de
kinderen krijgen duidelijke instructies over het gebruik. De geur van benzine met mint, aldus een van
de kinderen, is sterk aanwezig. De mooiste kleuren
komen tevoorschijn als ze de was over hun eigen
steen wrijven. Verborgen kleuren trekken verbaasde blikken en wie zojuist nog het schuren zat was is
er nu weer helemaal bij.
Nog even op de foto en de steen die eerst nog gewoon een steen was, mag als een kunstwerk mee
naar huis. 		
J.v.d.V.

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

‘Meneer Wilder & ik - Jonathan Coe
Calista, een Grieks-Engelse componiste van filmmuziek is bijna zestig. De nieuwe opdrachten beginnen op te drogen en ze maakt zich zorgen of ze
nog aan de bak komt. Ze denkt terug aan hoe ze
in de filmbusiness terecht gekomen is. Als twintigjarige backpacker ontmoet ze via een vriendin,
die ze opgedaan heeft tijdens een reis, tijdens een
etentje in Hollywood de filmmaker Billy Wilder,
nooit van gehoord. Hij ontvangt de meisjes in een
chique restaurant, samen met zijn vaste scenarioschrijver Iz Diamond. Vlak bij hen zitten Al
Pacino en zijn vriendin Marthe Keller. Calista kijkt
haar ogen uit en voor ze het weet, is ze omdat ze
vloeiend Grieks spreekt, assistente bij een van de
laatste films van Wilder, “Fedora” op een Grieks
eiland. Ze leert snel, maar blijft als jonkie constant
verbaasd over wat er allemaal gebeurt. Bij de extra
opnamen in München mag ze ook mee en in het
gezelschap van Billy en Iz hoort ze over hun verleden, de Jodenvervolgingen waaraan Billy te nauwer nood ontsnapt is, en begrijpt ze dat deze twee
gelauwerde mannen eigenlijk in het oog van de wereld op hun retour zijn. De “jochies met baarden”,
zoals ze Spielberg, Coppola en Scorsese noemen,
hebben de aandacht van de wereld nu. En dan ‘die
film met die haai’ die door het publiek gevreten
wordt. Ja, iedereen, hoe beroemd ook, moet op een
gegeven moment plaats maken voor een nieuwe
generatie. Coe beschrijft de weemoed van Wilder

prachtig, mild, geestig en
met een scherpe blik op
de werkelijkheid. Calista
beleeft nog een romance
die op niets lijkt uit te lopen, waarop Wilder haar
ook nog lief maar zonder genade commentaar
geeft. Calista krijgt door
het inzicht van Wilder en
Diamond in hoe het er
in het leven toegaat, het
gereedschap aangereikt hoe ze zelf met gebeurtenissen en ontmoetingen om moet gaan en wordt
daardoor in één zomer volwassen. Heel knap is
hoe essentiële gebeurtenissen in het verhaal als
filmscènes worden opgeschreven, met dialogen
en regieaanwijzingen. Het boek gaat zowel over
een ‘coming of age’, het verhaal van de volwassenwording van Calista, als over de herfst van een
schitterende carrière, als over de dramatische geschiedenis van Billy Wilder die notabene direct na
de Tweede Wereldoorlog een documentaire moest
maken over de vernietigingskampen. Ik heb het
ademloos uitgelezen, nergens wordt het te zwaar,
het blijft licht en luchtig, maar de ondergrondse
melancholie laat je met kippenvel achter, met een
bitterzoete smaak die heel lang bij je blijft. Een absolute aanrader.

Een droom uitgekomen: geslaagd!

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!

Tobias
Renee

Volg ons op facebook
Graag tot ziens bij
Dagwinkel Aloys Hageman

Merle

Matthijs

Menno

Open vanaf Juli.
Sup to go mogelijk vanaf mei.
Vreeland
Tel: 0630426776
info@sunnysidesup.nl

Reinier

Floris en Teun

Rick
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Vroeger en Nu
door Juliette Jonker

Duinkerken
Zagen we in april Duinkerken vanuit het noorden, nu zien we de straat vanuit het zuiden.
Wat is hier veel veranderd in 80 jaar tijd! De foto
uit de jaren 1940 laat van alles zien wat er nu niet
meer is. De huizen meteen rechts staan er nog
wel, maar hun uiterlijk is danig veranderd. De
charmante overstekende en gesneden daklijsten en balkonnetjes zijn verdwenen en de gevels
zijn witgeschilderd. In het middelste huis zat in
die tijd elektricien P. Kraan, zoals te lezen is op
het uithangbord. Op de hoek nu bij de N201 zat
lange tijd taxibedrijf Van de Geer, met later ook
een eigen benzinepomp en winkeltje, waar veel
Vreelandse kinderen een ijsje haalden! Nu is dat
het laatste huis van het rijtje van Duinkerken. Tot
ongeveer 1933 lagen er nog meer huizen richting
Loenen, maar die zijn afgebroken toen de Provinciale weg werd aangelegd.
Aan het eind van de straat zien we een langwerpig gebouw. Vermoedelijk stond ooit op deze plek
de smederij annex wagenmakerij van smid Vermeulen. Later kwam hier een balatumfabriekje,
dat op deze foto te zien is. Balatum is een vorm
van vloerbedekking, die gemaakt wordt van in bitumen geïmpregneerd vilt waarop een decoratief
patroon werd aangebracht. Bitumen lijkt op teer,
maar heeft een andere herkomst. Het wordt vooral gebruikt in asfalt. Het is erg brandbaar, dus het
was misschien niet verwonderlijk dat het fabriek-

je uiteindelijk rond 1950 ten onder ging aan een
grote brand. Op de vrijgekomen plek werden drie
nieuwe huizen gebouwd, Duinkerken 14,16 en 18.
J.W. Bakhuizen vroeg hier in 1951 een bouwvergunning voor aan.
Links lag een leeg weiland. Hier werd in 1956 de
nieuwe Openbare basisschool geopend. Nu ligt
hier het schoolplein van de CSV Ridderhof. Op de
hoek met de Spoorlaan stond nog de muziektent,
die in 1945 verplaatst zou worden naar de huidige
plek aan de Lindengracht. Een hoge treurwilg ontneemt ons nu het zicht op dat kruispunt en op restaurant De Nederlanden, dat in 1940 al zo heette.
Op de oude foto zien we nog de staldeuren van
de doorloopstal. Zo kon een koets met paard de
stal inrijden, de gasten konden droog uitstappen
en de koets kon via de deuren aan de andere kant
zo de stal weer uitrijden. Nu is hier een deel van
het restaurant in gevestigd.
Langs de hele weg stonden hoge elektriciteitspalen. De eerste palen verschenen al rond 1900 in
het Vreelandse straatbeeld. Vreeland had al relatief vroeg elektriciteit, omdat de zuivelfabriek
Concordia (nu Greif) in 1898 al haar eigen elektriciteit opwekte en niet alleen de eigen machines,
maar ook de straatverlichting van het dorp hiermee van energie voorzag. Zo kon een klein dorp
toch ergens voorloper in zijn!
Foto: Coll. W. Mooij

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

Marjolein Ophoff
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Haven Vecht en Veld

Inschrijven voor de koop
van een ligplaats in de haven
Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl

Een droom van een vondst
Afgelopen maanden zijn de leien van de toren van
de Nicolaas kerk te Vreeland vervangen. Omdat er
nu een steiger naast de toren stond zijn een paar
leuke waarnemingen gedaan. Zo zijn twee hoekstenen ontdekt in de westelijke bovenhoek met de
woorden ‘Anno’ en ‘1699’. In dit jaar is de toren

hersteld. Hij was “zoo gedemolesteerd en vervallen,
dat hierin hoognodig diende voorzien te worden,
hetzij om een nieuwe spits te maken of dezelfde te
doen repareren”. Aldus geschiedde. De hoekstenen
zijn het tastbare bewijs.

Een droom van een bloemenbak
Het worden er elk jaar meer: de prachtige, rijk
gevulde en kleurrijke bloembakken in ons dorp.
Coördinator Hans Bots had er weer een klus aan
om het groeiend aantal dorpsbewoners dat graag
wil zorgen voor een bloembak in hun straat van
bakken te voorzien. Ook de brug is weer één grote
bloemenzee. De brugwachters zorgen ervoor dat

de bloemen er de hele zomer fris en fruitig bij staan.
De Pomonaweg had voor het eerst bloembakken.
“Letterlijk Flora et Pomona. We zijn blij met deze
fleurige aanblik en zullen er goed voor zorgen.
Dank aan de gemeente en aan Hans Bots voor zijn
moeite!”, aldus enkele enthousiaste bewoners.

Nieuwe QR-code Vreeland
Vroeger en Nu-wandeling

Kort Nieuws
Welzijn Stichtse Vecht presenteert ‘Zomerbingo’ in Vreeland
Op maandagmiddag 12 juli bent u weer van harte welkom om de 50-plus bingo te spelen in het Dorpshuis,
Fetha 16 te Vreeland. Vanaf 13.30 uur bent u welkom,
en om 14.00 uur gaat de bingo van start. Er worden
acht rondes gespeeld en na de bingo is er nog een
loterij. Deelname is € 6,- voor twee boekjes en twee
consumpties (koffie of thee) met iets lekkers. Meer informatie op www.welzijnstichtsevecht.nl. U kunt voor
deze bingo ook telefonisch reserveren. Dit kan bij Anita te Gussinklo op telefoonnummer: 0294-232835 of
06-57257199.

Op 17 plekken in Vreeland staan borden van de Vroeger en
Nu-wandeling. Hierop staan foto’s van vroeger met een toelichtende tekst. De borden zijn zo geplaatst, dat de toeschouwer precies hetzelfde ziet als de fotograaf van destijds. Zo is
goed te zien wat er nu wel en niet veranderd is in ons dorp.
De QR-code onderaan het bord is afgelopen week vervangen.
Door een technische storing werkte de oude code niet meer.
Wie de code nu scant, komt op de website www.Routeyou.
com, waar de hele wandeling op staat. Zo kan iedereen zelfs
van achter de computer deze wandeling ‘lopen’.

Met de zomerperiode voor de boeg misschien een
leuk idee deze wandeling te lopen om het eigen
dorp nog beter te leren kennen!

