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Groep 8 neemt afscheid van CSV Ridderhof

Klapstraat, Karel Kammeijer

Van de redactie
Groep 8 nam traditiegetrouw afscheid van hun
basisschooltijd met een eindmusical. De 19 kinderen dansten en zongen de sterren van de hemel in
een tot een strandtent omgetoverde aula van CSV
Ridderhof.
Zij speelden een spannend verhaal over de roof
van het hele beroemde schilderij ‘Het meisje met

de parasol’. Dit werd verstopt in een oude vuurtoren die toevallig nèt was omgedoopt tot de strandtent ‘Expeditie Beachclub’. En hoe dát afliep…
Na de zomer vliegen deze kinderen uit naar hun
nieuwe middelbare scholen in Hilversum en
Breukelen.

Toiletten brugwachtershuisje?
Nadat het vorig jaar niet is gelukt het dorp in het
hoogseizoen uit te rusten met een openbaar toilet voor bezoekers in de strijd tegen wildpoepers,
hebben we afgelopen week wederom een poging
gewaagd. We hebben met de gemeente verschillende locaties bekeken waar een toilet neergezet
kan worden. Maar dat betekent wel dat iemand
een Dixi in zijn of haar achtertuin krijgt en we
kunnen ons voorstellen dat niet veel
Vreelanders daarop zitten te wachten. Daarom zijn we nu toch uitgekomen op het al bestaande toilet in
het brugwachtershuisje. De gemeente stelt voor dat zo aan te passen dat
de wc daar door iedereen gebruikt kan worden.
Maar er is wel een obstakel. Want de vraag is
dan wie dat toilet gaat schoonmaken? Als de gemeente dat regelt moet het worden aanbesteed
en dat kan maanden duren. Tot die tijd kan er
dan geen gebruik van worden gemaakt. Daarom
zijn we nu druk op zoek naar een manier om dat

als Vreelanders zelf te gaan regelen en we kunnen alle ideeën daarbij gebruiken.
Wil je poetsen of heb je een goed plan: meld je
dan! info@dorpsraadvreeland.nl.

Buurtbus
De oproep voor uw mening over een directe
busverbinding tussen Vreeland en Loenen heeft
overweldigende reacties opgeleverd!
Naast alle mails met steunbetuigingen voor een betere busroute via de
Vreelandbode zijn de handtekeningenlijsten bij Aloys in de Dagwinkel
en de Buurtkamer in het Dorpshuis
al bijna 200 keer ondertekend. Met dat draagvlak
voor een snelle, directe busverbinding naar Loenen gaan we nu hard aan de slag om de route van
de Buurtbus te veranderen. De intekenlijsten liggen nog steeds bij de Dagwinkel en in de Buurtkamer dus mocht u de directe busverbinding nog
willen ondersteunen dan kan dat.

Bericht
van de
Dorpsraad

Grenzeloos genieten!
Richard van Monsjou en Frederike Gathier
zonden voor de fotowedstrijd met als thema
‘Grenzeloos’ deze winnende foto in van hun
dochter Quirine. “Onder het mom van grenzeloos genieten van het mooie weer op het water
en grenzeloos vertrouwen, want onze dochter
Quirine van anderhalf kan nog niet zwemmen,
maar is vaak wel van de partij als haar ouders
‘s morgens een duik nemen.” Elders in de Vreelandbode nog een paar mooie inzendingen!
Het thema van volgende maand is: VRIJ! Deel
foto's van de momenten dat je je vrij voelde, van
je vrije vakantiedagen, je favoriete vrijetijdsbesteding etc. via info@vreelandbode.nl.

Het woordje ‘Grenzeloos’ blijkt in deze gevarieerde juli
uitgave op vele manieren uit te leggen. Zo hield de één
zich de afgelopen tijd strikt aan de opgelegde begrenzingen en zochten anderen die vooral op. Misschien gaat
deze Vreelandbode wel de grens óver en mee in de afgestofte handbagage? Dichter bij huis zijn er eindelijk ook
weer veel leuke dingen te beleven deze zomer. Niet alleen
zijn er vele ‘eropuit tips’ en staan er mooie exposities en
concerten op het programma, we mogen ons ook weer
verheugen op het Dorpsfeest van 4 september! Vanuit
Griekenland laat Bart Jan Manten iedereen ‘meeproeven’
van zijn Neolea olijfolie en zijn nieuwe producten Grieks
zeezout en fijne bubbels. Voor het heerlijkste Vreelandse appelsap gingen wij ‘helemaal’ de dorpsgrens over en
Harold Linnartz neemt ons weer mee in de onbegrensde
‘Hemel boven Vreeland’. Verder weer interviews, zoals
met de familie Postma die via Amsterdam en België hier
is neergestreken en met Nejdet Tuzunalp die met zijn gezin ‘grenzeloos verliefd’ is op Vreeland. Lees ook de andere mooie verhalen en blogs in deze editie, ga mee terug
in de tijd waarin we o.a. de letterlijke grenzen van Vreeland opzoeken en huiver mee met de grenzeloos succesvolle podcast van Edward van de Marel. Nieuws is er uiteraard ook en misschien zijn de plannen bij Ottenhome
wel angstaanjagender? Ga anders eens superrustgevend
suppen met Katrien Blüm of kijk gewoon eens naar het
winnende plaatje op deze voorpagina. Fantastisch toch
hoe dit meisje, dobberend in haar veilige zwemband,
simpelweg grenzeloos geniet!
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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
Hele zomer: Tientallen exposities, fiets- en wandelroutes, veel zien en beleven, zie Uittips
20 juli
22 juli
29 juli
1 aug.
12 aug.
17 aug.
26 aug.
26 aug.
4 sept.
17 sept.

Ophaaldag PMD-afval
Ophaaldag papier en karton
Ophaaldag GFT-afval
Opening expositie Hans Almekinders,
14.00 uur, Dorpshuis
Ophaaldag GFT-afval
Ophaaldag PMD-afval
Verschijnen Vreelandbode
augustusnummer
Ophaaldag GFT-afval
Dorpsfeest
Concert De Familieband, 20.15 uur,
De Dillewijn Ankeveen

Elke dinsdag en donderdag 10.30-12.00 uur koffie in
het Dorpshuis bij de Buurtkamer en de markt.

Kerkdiensten
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.

Ds. Willemijn Jonkers
Ds. Hans de Wit, Zaandam
Ds. Van Katwijk, Nederhorst den Berg
Fred Flantua
Ds. Harold Schorren, Laurenskerk 		
Rotterdam
22 aug. Ds. Rineke van Ginkel
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te
volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Vechtzooitjes

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

Willem M. van Beek
P E R S O NA L TA I L O R

MODE
KLEDINGADVIES
ZA
K E L-IMAATWERK
J K - BU S I &
N PERSOONLIJK
E S S AT H O M
E - C A S UA L
OPENINGSTIJDEN: DO - VRIJ - ZA 10.00 - 17.00 UUR
VERDER OP AFSPRAAK

ALAN PAINE, ETON SHIRTS, HANSEN & JACOB, HILTL TROUSERS,
FILIPPO DE LAURENTIIS, RE-HASH JEANS
MAATWERK: MASTRO SARTO & SARTORIA SCUDERI

Rijksstraatweg 109 - Baambrugge - 06 53 392 356

Gezocht! Een ruimte (oude schuur, loods, stal,
opknapper geen enkel probleem) die wij als
fotostudio kunnen inrichten voor fotosessies,
workshops en een plek voor jonge beeldmakers. Minimaal 50 m2, hoog plafond, water en
elektra aanwezig, max € 400,- per maand.
De gouden tip ontvangt een portret cadeau!
Len Land, mode- en portretfotograaf.
mail@lenlandphotography.com, 06-38422786.

Colofon
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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.: 088-1239457
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

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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Grootse plannen Ottenhome

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

Bron: Gooi- en Eemlander, 1 juli 2021

Bijgaande voorlopige animaties tonen de ambities
van Ottenhome, gelegen aan de Wijde Blik en de
N201: een hotel met 100 kamers, een congrescentrum, parkeergarage en restaurant, verdeeld over
vier gebouwen. “Met de provincie blijkt al bijna
drie jaar lang overleg te zijn, met omwonenden
wordt nog gesproken. Het plan past in de visie van
het Gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vechtplassen, eind 2017 opgesteld door een kleine twintig organisaties om zowel natuur als recreatie een
impuls te geven” staat te lezen in de Gooi en Eemlander van 1 juli. jl. In datzelfde akkoord wordt
ook onderzocht hoe de Wijde Blik met de andere Loosdrechtse Plassen verbonden kan worden,
namelijk door het aanleggen van een kanaal langs
de Kortenhoefse Zuwe en de waterleidingplas en
(hier komt de link met Vreeland) het doorbreken
van de Alambertskade, waar dan een ophaalbrug
overheen moet komen. Dit zou de Wijde Blik veel
toegankelijker maken voor bootverkeer. Nu is dat
alleen via het Hilversums kanaal.

Tegen de aanleg van het kanaal langs de Waterleidingplas en de doorbreking van de eeuwenoude
Alambertskade zijn veel bezwaren, niet alleen van
omwonenden, maar ook van natuurorganisaties.
De plannen tot nu toe zijn dan ook allemaal teruggestuurd naar de tekentafel. Hoe de balans tussen
de verschillende belangen binnen het Gebiedsakkoord zullen uitvallen is nog koffiedik kijken. Ook
de status van de plannen van Ottenhome zijn nu
nog onduidelijk. In een volgende Vreelandbode
zal hier dieper op worden ingegaan.

Sterren van Vreeland!
Wie heeft er zin ons Sterren-team te versterken?
Wij zijn ontstaan uit de viering van het 750-jarig
bestaan van Vreeland in 2015. We organiseren
activiteiten waarin Vreelanders hun talenten - op
allerlei gebied- delen met ons dorp.
Dat varieert van thema- wandelingen, concertseries in de kerk, presentaties van makers (auteur,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking
* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress
Kerkplein 2
06-22984224

Voetr ef lex th erapie

De lijstenspecialist van klassiek tot modern
dichter, componist, theatermaker, gezondheidsadviseur, astroloog etc.), exposities, buiten
teken- en schilderworkshops, de Buurtkamer,
Nieuwe Buren festival, kookavond, vaartochten
voor ouderen. Nieuwe ideeën altijd welkom, mail
naar info@sterrenvanvreeland.nl.

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

Bericht van basisschool CSV Ridderhof
Aanmelden nieuwe kinderen
De meeste kinderen uit het dorp zitten bij ons op
CSV Ridderhof. Heeft u een kind van nu 2 of 3
jaar oud en wilt u het wellicht in de toekomst ook
bij ons op school plaatsen, neem even contact op
via info@csvridderhof.nl voor het aanvragen van
een gesprek of download het aanmeldformulier
van onze website: www.csvridderhof.nl en mail
deze naar hetzelfde mailadres.
Zo komen we alvast in contact met elkaar en weten wij wat we in de (nabije) toekomst kunnen
verwachten aan aantal aanmeldingen.

Concert De Familieband gaat door!
Na een uitstel van bijna anderhalf jaar vanwege corona gaat het concert van De Familieband alsnog
plaatsvinden in theater De Dillewijn in Ankeveen.
Op 17 september om 20.15 uur zal dorpsgenoot
en muzikant Helge Slikker samen met zijn ouders,
broer, neef, nicht en dochter Marie het podium
betreden en een muzikale reis door de tijd ten gehore brengen. Van de muziek die in het ouderlijk huis gedraaid werd tot aan nieuw geschreven
liedjes over het heden zullen voorbijkomen. Voor
meer info, tickets en tijden: www.dedillewijn.nl.

Wilt u adverteren in de
Vreelandbode? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Hart & Ziel:
Sven Fremeijer zit vol met plannen

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

Sven is enthousiast over zijn baan én hij is sinds
kort voorzitter van Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland. Twee heel goede redenen voor
een interview!

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

Sven is recruiter. Hij legt uit: “ik zoek mensen bij
banen. Een bedrijf benadert mij omdat er een vacature is. In mijn netwerk zoek ik dan naar mensen
die een goede match kunnen zijn op gebied van
kennis, ervaring en persoonlijkheid.” Dit werk doet
Sven als ZZP-er binnen de Acceleration Group,
een consultancybedrijf. Hij werkt samen met twee
collega’s in Noord-Macedonië, die voor hem het
internet afstruinen naar geschikte cv’s. Inmiddels
heeft hij zo’n ervaring en zo’n groot netwerk dat hij
ook door internationale bedrijven wordt benaderd
om mensen te zoeken. Recruiters staan niet altijd
goed bekend, maar Sven heeft daar een eigen kijk
op. “Ik vind het heel belangrijk om de tijd te nemen
om mensen te spreken, om ze te leren kennen. Ik
wil transparant en eerlijk zijn over kansen op een
baan; als het niet lukt om iemand aan een baan
te helpen, dan bespreek ik dat zodat de kandidaat
daar wel mee verder kan. Dat wordt kennelijk gewaardeerd, want ook afgewezen kandidaten hebben jaren later contact met mij gezocht als ze zelf
iemand nodig hadden.”

“Ik vind het heel belangrijk om de
tijd te nemen om mensen te spreken,
om ze te leren kennen.”
Meestal zoekt hij mensen voor commerciële banen
in de IT-sector, bijvoorbeeld in marketing of sales.
Maar het is juist erg leuk als het iets heel anders is.
“Zo kwam ik laatst in een bedrijf waar wordt belegd
in houdbare dranken, zoals waardevolle whiskeys,
wijnen en cognac. Heel interessant, ik wist niet dat
zo’n bedrijf bestaat!” Uiteindelijk gaat het Sven om
de contacten met mensen en bedrijven, het creatieve van het werk, dat maakt hem enthousiast.
En zo is er een bruggetje naar de Bedrijfsvereniging van Vreeland. Deze vereniging is ruim 25 jaar

geleden ontstaan toen twaalf winkeliers bij elkaar
kwamen. Het doel was om de dorpsbewoners meer
bij elkaar te brengen. Het begon met een dorpsdiner door de plaatselijke horeca, dat uitgegroeid is
tot het dorpsfeest. In de loop der jaren zijn daar de
kerstmarkt, het paaseieren zoeken en het sinterklaasfeest bij gekomen. Inmiddels heeft de bedrijfsvereniging zestig leden, die in zeer verschillende
branches werkzaam zijn. En er is een tweede doel
bijgekomen: het versterken van de contacten tussen de ondernemers onderling. “Weet je dat er in
Vreeland meer dan 200 bedrijven en ondernemers
zijn geregistreerd? Meer dan 200! Dat is een enorm
potentieel van ZZP-ers en ondernemers die elkaar
kunnen versterken. Wat zou het mooi zijn als de
bedrijfsvereniging zou groeien, zodat we elkaar nog
beter kunnen vinden, en nog meer voor elkaar en
het dorp zouden kunnen doen!”

“Weet je dat er in Vreeland meer
dan 200 bedrijven en ondernemers
zijn geregistreerd? Meer dan 200!”
Het bestuur, dat naast Sven bestaat uit Aloys Hageman en Caroline Berends, heeft nieuwe plannen.
“In corona-tijd was het stil in Vreeland, je sprak
elkaar minder, wist minder wat er leefde in het
dorp. De verbinding tussen de mensen is minder
geworden. Dat willen we weer terug, en verder
versterken. Er worden huis-aan-huis flyers uitgedeeld, en vanaf september worden maandelijks
bijeenkomsten georganiseerd met steeds een ander
onderwerp en een andere spreker. Inschrijven voor
deze workshops kan via ‘Agenda’’ op de website.
Uiteraard worden deze bijeenkomsten afgesloten
met een netwerkborrel. Daarnaast is er een oproep
aan alle leden om in je netwerk te vertellen over de
bedrijfsvereniging, wat het doel is, wat het kan betekenen voor je bedrijf en voor het dorp. Het lidmaatschap kost € 140,- per jaar. Wie weet kunnen
er met meer leden zelfs meer activiteiten voor het
dorp georganiseerd worden!”
M.S.
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Nejdet Tuzunalp
‘Grenzeloos gelukkig in Vreeland’
door Pauline van der Hoeden
Een roze kinderfietsje aan de voorkant van het
huis aan de Floraweg is vooralsnog het enige aanknopingspunt dat dit het juiste adres moet zijn.
Na een korte druk op de bel wordt iedere twijfel
daarover weggenomen. Er volgt een hartelijke
ontmoeting met de eigenaresse van het fietsje en
haar ouders. Sinds twee jaar verrijken Nejdet (41),
zijn vrouw Elif (39), dochter Elina (4) en om het
weekend dochter Emine (14) Vreeland. Tijd voor
een kennismaking met het gezin Tuzunalp!

en werkte daarna bij Seats & Sofa’s. Inmiddels is
hij medeaandeelhouder van HUGO wonen, een
‘luxury living’ interieurzaak met vestigingen aan
de woonboulevard in Utrecht en in Hazerswoude-Rijndijk. “Mijn neven doen de bedrijfsvoering
en ik geef interieuradviezen.”

De woonkamer is met uiterste zorg ingericht. De
combinatie van zwart met gouden tonen wordt tot
in detail doorgevoerd en hippe draadglaslampen
geven de ruimte warmte en allure, als een weerspiegeling van deze creatieve bewoners. Niet alleen
blijkt Nejdet interieur adviseur te zijn, zowel Elif als
Elina hebben de diverse vazen volledig in stijl en
handmatig beschilderd. Het knalrode gips om het
voetje van Elina, die bij juf Conny op C.S.V Ridderhof zit en al vele vriendinnetjes heeft gemaakt, valt
hierdoor extra op. “Achterop de fiets bij mijn zus
Emine kwam mijn voet er tussen ….auw!”

Elif zet overheerlijke zelfgemaakte koekjes op de
salontafel. “Mijn vrouw heeft niet voor niets de
bijnaam ‘Feeder”, zegt Nes die overigens zelf ook
van koken houdt. Nes gaat tactvol naar de keuken
voor een tweede kop koffie zodat zijn vrouw zelf
haar verhaal kan doen. “Ik kom uit Istanboel en
mijn ouders wonen daar aan de kust. Ik ben W.O.
(Wetenschappelijk Onderwijs) geschoold en werd
makelaar voor grote vastgoedprojecten. Hoe zeg
je dat nou in het Nederlands?” roept Elif naar Nes.
Hij komt uit de keuken met de koffie en ze vertellen
samen hoe ze elkaar hebben ‘hervonden’. Toen ze
respectievelijk 24 en 22 jaar waren werden ze door
bekenden al aan elkaar ‘gekoppeld’ maar ze kozen
voor hun eigen levens en carrières. Nes trouwde
met een Nederlandse waarmee hij dochter Emine
kreeg. Na de scheiding kregen Nes en Elif weer
contact en bloeide de liefde pas echt op. Zes jaar geleden emigreerde Elif naar Utrecht waar Elina twee
jaar later werd geboren.

“Noem me maar ‘Nes’”
Als zoon van een ‘eerste generatie Turkse Gastarbeider’ wordt Nejdet in Nederland geboren en
groeit op in Odijk. In de jaren tachtig fietst het gezin regelmatig door de Vechtstreek. “Mijn vader
voorop, gevolgd door mijn moeder met een rijk
gevulde picknickmand en ik erachteraan. Toen al
genoot ik van deze mooie omgeving!” Nes heeft
duidelijk de vrolijkheid van zijn Joegoslavische
moeder meegekregen. “Mijn moeder was altijd in
voor gekkigheid en hield altijd de hele familie bij elkaar. Zij overleed toen ik 22 jaar was, waarmee ook
de band met mijn Kroatische familie is verwaterd.”
Nes heeft zijn oudste dochter Emine naar haar
oma vernoemd. “Turken zijn volgens mij eerder
emotioneel, ik heb denk ik beide karaktertrekken
meegekregen.” Zijn vader, waarmee Nes nog altijd
een warme band heeft, is inmiddels gelukkig hertrouwd en woont nog altijd in Odijk. Nes volgde
in zijn jongere jaren een koksopleiding in Utrecht

“Ik was in Istanboel een echte
carrièrevrouw en ben voor de
liefde naar Nederland gekomen.”

“Geloof in de stappen die je zet!”
Vader Nes voorziet voor Eline een rol in de ‘zorg’
en moeder Elif denkt dat ze ‘technisch ingenieur’
zal worden. Nes besluit dat ze uiteindelijk zelf
moet geloven in de stappen die ze zet. Elina heeft
het in ieder geval erg naar haar zin in Vreeland
maar verheugt zich ook op de vakantie waarin ze
voor zes weken met haar moeder naar opa en oma
in Istanboel gaat. Nes blijft thuis om te werken
maar ze gaan later nog naar hun geliefde eiland
Schiermonnikoog. “En Vreeland is inmiddels ons
échte thuis!”

OESTERS TO GO
Geniet thuis of op het water
van de oesterproeverij to go!
12 Gillardeau oesters met een
culinaire topping in een luxe box € 85,Bestellen minimaal 1 dag van te voren
via info@nederlanden.nl
Afhalen kan op donderdag tot en met
zondag tussen 12.00 – 18.00 uur
Met een culinaire groet,
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl
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Katrien Blüm (31) van Sunny Side Sup
“Suppen over de Vecht is super rustgevend”
Katrien Blüm woont al haar hele leven in
Vreeland. Niet dat we haar vaak in het dorp
zullen zien. Ze woont namelijk met haar
moeder op een woonschip aan de Nigtevechtseweg 120, vlakbij de Nes. Als decorbouwer en zzp-er had ze in coronatijd niet
veel te doen. Na wat plannen op papier te
hebben gezet was Sunny Side Sup geboren.
Haar gespaarde geld belegde Katrien in
15 supplanken. In maart vroeg ze een vergunning bij de gemeente aan om met haar
bedrijf te starten. Als het een beetje meezit
– en daar mogen we na vier maanden wachten toch wel van uitgaan - kan ze in juli losgaan. Katrien: “Dus Vreelanders: ga naar de
website en meld je aan. Niets is zo leuk en
rustgevend als suppen over de Vecht.”

Wereldwijd decors bouwen
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

Voor corona reisde Katrien de hele wereld
over. Ze bouwt decors voor evenementen van Australië, tot Chili, Duitsland en
natuurlijk Nederland. Katrien: “Ik noem
mezelf wel timmervrouw. Heel langzaam
beginnen de opdrachten weer binnen te
komen, voor onder andere Mysteryland en
Decibel. Maar iedereen houdt nog een slag
om de arm. Vergunningen kunnen zomaar
weer worden ingetrokken. Ik zet dus ook in
op mijn nieuwe bedrijf Sunny Side Sup. En
daarnaast heb ik recent de opleiding tot programmeur afgerond. Ik ga me nu nog verder specialiseren in Java Script.”

Van april tot oktober lekker suppen
Het is duidelijk. Katrien houdt verschillende ijzers
in het vuur. Ze vertelt: “Weet je, suppen begint in
april al leuk te worden. En ook in september is het
nog een heerlijke sport. Ik wil ook heel graag groepen les geven in suppen. Het fijne is dat wij aan de
stille bocht in de Vecht wonen. Dat is een hele veilige plek om met deze sport te beginnen. Mijn moe-

der – Gabrielle Mckinnon – geeft overigens qi gong
lessen op de sup. De combinatie van qi gong en sup
leert je balans, core strength en stabiliteit.” Dan tot
slot: “Bij suppen gaat het om genieten. Even het
alledaagse leven van je af laten glijden en gewoon
hier zijn. Die dagen waarvan je weet dat je over
heel, heel veel jaren nog weet wat je vandaag hebt
gedaan.” Voor meer informatie over de huur van
sups en lessen kun je kijken op www.sunnysidesup.
nl of op sunnysidesup_vreeland op Instagram. En
als je van Vreeland naar Nigtevecht fietst kom je op
nr. 118 een groot Sunny Side Sup bord tegen. C.L.

Blog van de maand door Joke Stapper
In de boekenkast van mijn inmiddels overleden vader staat het boek ‘De vrije slavin Elisabeth’. Ik heb
het boek niet gelezen. Ik denk aan het boek wanneer deze slavin Elisabeth ter sprake komt in het
NOS Journaal van woensdag 30 juni. In hetzelfde
nieuwsbericht, ter gelegenheid van de viering van
Keti Koti wordt de vraag gesteld hoe schuldig Nederland is aan de slavernij.

Ons nieuwe seizoen start januari 2022.

Het cursusboekje wordt nov/dec 2021
huis-aan-huis verspreid.
Inschrijven voor onze cursussen is weer
mogelijk vanaf eind dec/begin jan.
Nog even geduld dus, maar heel graag tot dan!

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Voor het afgelopen seizoen kozen we in onze
Vreelandse leesclub voor het thema discriminatie.
Twee boeken over slavernij maakten deel uit van
de boekenreeks, waarbij steeds één van de leden
de avond voorbereidt met vragen over het boek.
Grote indruk maakte het boek van Anton de Kom
met zijn weergave van de slavernij. Daarnaast lazen
we de ‘De joodse slaaf’ van Lody van der Kamp. In
dit boek spelen enkele episodes in Vreeland. In de
tijd van de slavernij is er een bankiersfamilie die
een slaaf meeneemt voor een uitstapje naar hun
buitenverblijf aan de Vecht in Vreeland. Het huis
waar het over gaat kennen we allemaal. Uit onderzoek naar beschrijvingen van Vreelandse buitenhuizen kom ik naast het betreffende huis ook nog
een ander op het spoor dat in de negentiende eeuw

door bankiers werd aangekocht. Dezelfde namen
kom ik tegen van degenen
die een rol spelen in het
betreffende verhaal.
Het bespreken van de inhoud van het boek levert
gesprekstof op. Nu in het
Rijksmuseum de tentoonstelling over de slavernij bezocht kan worden geeft
het ons de mogelijkheid om kennis te nemen van
dit deel van onze geschiedenis. In de tentoonstelling is het niet de vraag wie de schuldigen zijn in
dit verhaal, maar hoe we ons vandaag de dag verhouden tegenover ons verleden. Wat weet ik, wat
weet jij over slavernij? Hoe schuldig zijn wij aan de
slavernij?
Binnenkort begin ik aan het boek op mijn vaders
boekenplank. Het boek over Elisabeth, de vrije slavin. Laat ze ook nog dezelfde achternaam hebben
als ik. Dat behoeft nog meer onderzoek.
Joke Stapper schrijft wekelijks een blog ‘De zin van..’, die
ze publiceert op de website van haar mobiele praktijk
voor zingeving en creativiteit. Zie: www.zininleven.com.
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Dunnebier Home
biedt een prachtige
collectie prints,
posters en
muurstickers
waarmee elke
ruimte eenvoudig
en smaakvol te
‘stylen’ is.
V
V
V

rechtbanktekening Nicole van den Hout

Interview met Edward van der Marel
Het kan bijna niemand zijn ontgaan: podcasts zijn
de afgelopen jaren mateloos populair geworden. Of
ze nu over relaties gaan, over politiek, geschiedenis of muziek, ieder onderwerp leent zich eigenlijk
wel voor deze vertelvorm. In het brede aanbod
van Nederlandstalige podcasts is er sinds een paar
maanden een nieuwe parel: Moordzaken. Het concept is bedrieglijk eenvoudig: het duo Carrie (Carine Voshaar) en Eddie (Vreelander Edward van
der Marel) bespreekt in een klein uur een moord.
Inmiddels werd Moordzaken al meer dan één
miljoen keer beluisterd en de nieuwste aflevering
stond zelfs op de derde plaats in de Nederlandse
Spotify Top - podcasts.

“Een podcast is natuurlijk een soort
radio, en radio maken is altijd wel
een droom van mij geweest.”
Edward is verrast door het grote succes van dit project dat misschien niet als grap begon, maar wel als
een vrolijke poging om de extra vrije tijd die door
corona in zijn agenda was ontstaan met een zeker
inhoudelijk elan in te vullen. “Een podcast is natuurlijk een soort radio, en radio maken is altijd
wel een droom van mij geweest. Als klein mannetje
maakte ik hoorspelen, met allerlei spannende geluidseffecten. Bovendien ben ik gefascineerd door
true crime en hou ik van speuren. Toen wij afgelopen zomer onderweg naar ons vakantieadres naar
allerlei podcasts luisterden, merkte ik hoe populair
ze zijn bij jong en oud.” Tijdens de rit naar het zuiden kwamen er ook podcasts over true crime langs.
Leuk om naar te luisteren vond Edward, maar de
één behandelde in meerdere afleveringen één specifieke zaak, en in de ander werd weinig respectvol
over zaken gesproken. Zelf zou Edward het net anders aanpakken. “Het leek mij interessant om een
podcast te maken waarin twee mensen zich in een
moordzaak verdiepen door zo veel mogelijk informatie uit publieke bronnen te verzamelen – van

krantenartikelen, rechtbankverslagen, tot eventuele
boeken die over een zaak zijn geschreven of ander
openbaar materiaal – en daar dan op een ontspannen manier over praten. Mijn vrouw kwam op het
idee om studievriendin Carrie erbij te vragen. Toen
ik haar belde zei ik: ‘Je weet het nog niet, maar wij
gaan samen een podcast maken.’ Ze had nog nooit
naar een podcast geluisterd, maar een paar dagen
later belde ze terug en zei: ‘Misschien moeten we
dat inderdaad maar doen.’”
Ruim een half jaar later is Moordzaken een van de
populairste Nederlandstalige podcasts van het moment. Edward: “Met elke nieuwe aflevering komen
er nieuwe luisteraars bij en die nieuwe luisteraars
beluisteren dan weer oude afleveringen. Soms zien
we dat mensen in een paar dagen alle afleveringen
bingeluisteren.” Ze doen ook veel met social media:
Facebook, Instagram, Twitter. Via deze kanalen
is er allerlei interactie met luisteraars en Edward
vertelt hoeveel waardering ze daaruit halen. “We
besteden best veel tijd aan het maken van Moordzaken, Carrie nog meer dan ik, want zij zorgt voor
de structuur en de juiste opbouw van het gesprek,
wat best ingewikkeld is in veel zaken. Wij verdienen er niets mee, maar we krijgen heel veel reacties.
Variërend van commentaar over een verkeerd uitgesproken naam, tot inhoudelijke aanvullingen en
soms reageren ook mensen die zelf professioneel
of persoonlijk bij een zaak betrokken waren.” Het
meest waardevol vindt Edward het om te horen dat
mensen echt iets aan de podcast hebben. Zoals de
veelal jonge luisteraars die hem lieten weten dat zij
tijdens de eenzame lockdowns in het afgelopen jaar
enorm uitkeken naar het moment dat er weer een
nieuwe aflevering online kwam.
Echt beroemd is het duo nog niet, maar aan hun
stemmen worden ze inmiddels weleens door
vreemden herkend. Dus hoort u binnenkort bij Aloys een wat hese stem aan de andere kant van het
middenschap, die wat voor zich uit mompelt over
haperende bewijslast, dan zou het best wel eens Eddie van Moordzaken kunnen zijn.
C.W.

Loosdrechts Jazzfestival gaat weer los
Zaterdag 18 september vindt een ‘light’ editie
plaats van het Loosdrechts Jazzfestival bij Jachthaven Het Anker aan de Oud Loosdrechtsedijk. Jazz,
funk, soul, een aantal geweldige bands is in optie
genomen om een sfeervolle avond te verzorgen,
in lijn met de dan geldende coronamaatregelen.
Kaarten zijn te koop via www.loosdrechtjazzfestival.nl. Mocht het festival op het laatst niet door
kunnen gaan, wordt de mogelijkheid geboden tot
terugstorten of de kaart volgend jaar te gebruiken.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Kidsredactie
In deze kidsredactie lezen jullie hoe groep 7 het afgelopen jaar vond. Na de zomervakantie zijn zij de oudste
groep van de school en dat is best spannend!

Hoe is het om in
groep 7 te zitten?

In het begin was het erg wennen want we leerden
nieuwe sommen zoals 4536:15= 302 rest 6 en
woorden zoals constitutionele monarchie en meer.
Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Maar ook leuke spelletjes en nieuwe liedjes die we
nooit meer zullen vergeten.
Onze meester is ook echt te gek hij kan boos worden
maar ook heel lief zijn hij is echt leuk en volgend jaar
krijgen we hem ook.
En het was ook wennen want aan het begin van het
jaar hadden we ook lockdown en dat was best moeilijk
voor sommige maar hier leren we natuurlijk ook van.
We waren ook op kamp dat was heel leuk want we
deden heel veel leuke dingen dat was echt te gek en
dat zal ik nooit meer vergeten {we leerden veel !!}.
Verder in het midden van het jaar was het gewoon
allemaal normaal voor ons, want we mochten weer
naar school.
We hebben veel gewerkt maar ook leuke dingen
gedaan zoals Sinterklaas Kerst en Pasen die tijden
waren echt leuk!
Aan het eind van het jaar hebben we een cito week
gehad dat was moeilijk maar alles is goedgekomen.
Nu werken we nog wel maar het is bijna
ZOMERVAKANTIE!! jippie jajee.
En nog een ding er is ook nog iemand bij gekomen
een meisje haar naam is Claartje.
Zo voelt het om in groep zeven te zitten in dit jaar
einde geschreven door Isa en Klaasje
Isa en Klaasje

Woordzoeker
met woorden
van groep 7

Interview met Babette
1. Elina ( ik ): Hoe vond je het om in groep 7 te zitten?
Babette: leuk alleen wel een beetje saai, omdat ik het
werk te makkelijk vond.
2. Elina ( ik ): Heb je veel vrienden en vriendinnen?
Babette: Ja zeker! Het is meestal heel gezellig.
3. Elina ( ik ): Gaat dat altijd leuk of is er soms ook een
kleine discussie?
Babette: Soms is er wel een kleine discussie, maar
meestal gaat het wel leuk.
4. Elina ( ik ): Hoe vind je het sfeertje in de klas?
Babette: Het veranderd, maar meestal is het wel
gezellig. En soms wordt er wel een beetje geplaagd,
maar niet gepest.
5. Elina ( ik ): Vind je het werk moeilijk?
Babette: Nee juist het tegenovergestelde.
6. Elina ( ik ): Jullie hebben natuurlijk gym wat vind je
daar nou van?
Babette:Ik vind het meestal wel leuk, maar ik heb het
wel snel warm dus dat is niet zo fijn.
7. Elina ( ik ): Wat voor dingen doen jullie bij gym?
Babette: Balspellen, op de mat, tikspellen, hovo ( hockey / voetbal ), de brug, apenkooien, maar het leukste
vind ik op de touwen.
8. Elina ( ik ): Wat vind je het allerleukste aan meester
Michiel?
Babette: Dat hij muzikaal is en dat je veel van hem mag.

Rob en Anna

ARCHEON
BUSKRUID
DRUKTE
GEZELLIG
HOEKDISCUSSIE

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

JUF-MELIS
KAMP
KLASSENKRANT

OUD GOUD INKOOP

KOENEN

VEILIG EN VERTROUWD

KUBUS

Wij zijn weer voor taxatiedagen in het Dorpshuis
op woensdag 25 augustus. En in ’t Web in Loenen
op donderdag 26 augustus 2021.
Toch iets laten taxeren in juli?
Een afspraak maken voor een
gratis taxatie aan huis, kan via
06-111 32 999 of
sander@oud-goud-inkoop.nl.

reparatie taxatie sieraden horloges zilverwerk munten

www.oud-goud-inkoop.nl/taxatie-dagen

LOS
MEDIAKRING
MEESTER JOOST
MEESTER MICHIEK
NEERGESTORT
ONRUSTIG POP-IT
POSTZEGELS
TOPOTOETS
VOETBALLEN
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Interview over
groep 7 met Claartje

Interview met
Lucas van het Hof!!!!✌

vraag 1: Wat vind je van de klas?
hij: Leuk!!!
vraag 2: Wat vind je van de meester?
hij: Aardig, en hij heeft een goede werkmethode.
vraag 3: Hoe vind je het om naar groep 8 te gaan?
hij: Niet anders dan naar groep 7.
vraag 4: Voel je je goed in de klas?
hij: Zeker!!!
vraag 5: Wat vind je van het werk wat we krijgen?
hij: Genoeg.
vraag 6: Wat vind je het leukste vak op school?
en waarom?
hij: Rekenen, omdat ik er goed in ben.
vraag 7: Wat zou je willen veranderen aan de klas?
hij: Nieuwe computers, omdat deze heel traag zijn.
vraag 8: Wat wil je later worden?
hij: Weet ik nog niet.

Interview met Anna
over groep 7
Wat vond je het leukste in groep 7?
antwoord: Op kamp naar het Archeon.
Wat vond jij het stomste in de klas?
Antwoord : Ik vond het huiswerk van juf Melis
niet heel leuk!
Wat was jouw favoriete vak in groep 7?
Antwoord: Ik denk toch wel rekenen want dat vond
ik het leukste vak en gaf mij het meeste uitdaging.
Wat zijn de vaste dingen die in de klas gebeurde ?
Antwoord : Soms zijn er gewoon kleine gedoetjes
dat komt uiteindelijk wel weer goed verder hebben
gewoon een hele gezellige klas en de gedoetjes die
worden altijd wel gewoon snel opgelost.
Wat vind je het gezelligste aan de klas?
antwoord: Eigenlijk is de hele klas Gewoon gezellig
er zijn soms stukjes in de klas waarbij iedereen
gewoon moet lachen maar verder is het altijd
gewoon een gezellige klas.
Vond het fijn dat je meester Michiel had in groep 7?
antwoord: in groep 7 vond ik het leuk met meester
Michiel omdat hij verzond wel leuke dingetjes die
je kon doen als je klaar was met werken.
Waar kijk je naar uit als je in groep 8 zit?
Antwoord: De musical en kamp !!!
Welke juf of meester hoopte je in groep 8 te krijgen?
Antwoord: Ik ben wel blij met meester Michiel,
ik had het ook leuk gevonden om Andrea of
Anne-Carlijn te krijgen.

hoe voel je je in de klas?
Claartje: goed ik heb het gevoel dat ik er al wel bij
hoor. Ik vond het wel een groten verandering maar
ik vind het wel gewoon fijn in de klas.
En ik heb ook al wel vriendinnen
Vind je het werk moeilijk?
Claartje: Nou er zijn wel dingen die ik moeilijk vind.
Vooral van rekenen. Maar de meeste dingen zijn
gewoon makkelijk te maken.
Wordt er veel gepest in deze klas?
Claartje: Nee er wordt volgens mij echt niet gepest.
Op ze hoogst een beetje plagen.
Vind je dat deze klas veel groepjes heeft of dat het
gewoon echt een groep is?
Claartje: Nou ik vind dat er wel een beetje groepjes
zijn maar iedereen is wel gewoon close met elkaar.
Er is natuurlijk een klassenkrant hoe is dat?
Claartje: Eigenlijk al vanaf Het begin wou ik in de
klassenkrant omdat ik zat op mijn vorige school ook
in de klassenkrant en ik vind het gewoon superleuk
om mensen te interviewen en ja dingen te maken dat
de hele klas kan lezen dus dat vind ik wel heel leuk
aan de klassenkrant. Maar zijn wel vaak discussies in
de klassenkrant over wie wat gaat doen En over ja
wat er allemaal in komt en wat er niet in komt maar
dat vind ik eigenlijk niet zo erg want dat hoort ook
gewoon een beetje bij.
Hoe vind je de meester?
Claartje: Ik vind dat de meester heel musical is en
heeft veel humor. Meestal wel chill maar hij kan
ook wel streng zijn.
Wat vind jij het moeilijkste vak in de klas en waarom?
Claartje: Rekenen want daar heb ik met sommige
dingen nog wel een klein beetje moeite want
rekenen zijn heel veel verschillende ja soorten
sommen en tabellen en breuken en alles dus daar
heb ik vet procenten dat we niks wel een beetje
moeilijk en ja rekenen dus.
Hoe vind je het in groep 7?
Claartje: Ik vind het een gezelligen klas ik vind het
wel gewoon leuk en fijn.

Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
De keuken is geopend van
11.30 tot 20.00 uur en op maandag zijn wij gesloten.

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

Interview met
meester Michiel!

Hoe vind je deze groep?
ik vind een van de leukste groep die ik heb gehad.
Het gaat er harmonisch aan toe er is heel weinig
ruzie. We kunnen leuk een spelletje spelen.
Ik vind het een creatieve groep.
Wat vond je van dit jaar?
Ik vond het een corona jaar.
Ik vond het heel afwisselijk.
Was het in de lockdown moeilijk om les te geven?
Ja zeker omdat ik het zonder de klas hier heel saai
vond.
Wat vind je ervan dat je deze groep
volgend jaar weer hebt?
Ik hoopte het al en ik ben blij dat het uitgekomen is.
Wat vind je het leukste aan deze groep?
De leuke kinderen.

Dames - Herenkapsalon

"Wij wensen
iedereen een
fijne vakantie !"
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!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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Bart Jan Manten van Neolea:
“Naast olijfolie hebben we nu ook
zeezout en Griekse bubbels”

Na een aantal jaar in Griekenland te hebben gewoond realiseerde Vreelander Bart Jan Manten
zich dat bewust genieten van échte smaak ontzettend bijdraagt aan ons geluk en vaak ook nog eens
gezond is. Hij vertelt: “Met dit inzicht startte ik
acht jaar geleden Neolea met als doel om mensen
te inspireren om zelf lekkere smaak te ervaren.
We werken samen met diverse producenten en
dat zijn stuk voor stuk eigenlijk een soort gekke
wetenschappers die altijd op zoek zijn naar nóg
meer smaak.”

Lezers schrijven

Dank voor de donaties orgelrestauratie
Onlangs hebben wij, via een huis-aan-huis folder, u
gevraagd financieel mee te helpen aan de restauratie
van het orgel van de kerk in ons dorp. Het huidig resultaat is dat het genoemde tekort van € 30.000,- door uw
royale giften bijna tot de helft is teruggebracht. Wij zijn
goed op weg en willen alle gulle gevers tot nu toe dan
ook hartelijk danken voor hun bijdragen.
Penningmeester Nicolaaskerk Vreeland

Grenzeloos

Bart Jan startte, zoals we inmiddels weten, met het
bottelen van 100% pure extra vergine olijfolie wat
wellicht logisch lijkt maar helaas nog steeds maar
zelden gebeurt. Hij legt uit: “We investeerden in
de meest innovatieve machines voor de olijfolie
extractie, wat ervoor zorgt dat Neolea olijfolie het
hele jaar door supervers smaakt, zoals dat ook
hoort. Inmiddels zijn we acht jaar verder en verkopen we Neolea in zo’n tien landen waarbij de échte
focus ligt op Nederland, België, Duitsland en de
Verenigde Staten.”

Van olijfolie naar zeezout
Neolea gaat voor Bart Jan over meer dan alleen
olijfolie, maar over een soort mediterrane mindset.
“Het uitbreiden van onze productlijn is dus iets wat
ik altijd wilde doen, maar pas twee jaar geleden waren de tijd, ons bedrijf en wellicht ook ikzelf daar
klaar voor. We introduceerden zes smaken zeezout
dat met de hand van de rotsen wordt geschraapt,
waardoor je van die mooie vlokken krijgt en iedere
hap spannend wordt. De kruiden en specerijen die
we toevoegen zijn allemaal organisch en geven ontzettend veel smaak en geur af. Zout was nog nooit
zo lekker. Daarnaast garandeert het proces dat er

nooit microplastic in het zout zit waardoor het product ook ontzettend puur is.”

Van zeezout naar vin champenoise
Bart Jan heeft altijd een voorliefde voor wijn gehad,
hij heeft veel geproefd en er vaak over gedroomd
maar pas in 2018 vond hij met Neolea de juiste
kans om wijn te gaan toevoegen aan het assortiment. Bart Jan: “In de delicatessenwereld gaat het al
snel over authenticiteit maar voor ons is dat nooit
een garantie voor smaak en dát is juist waar het om
gaat. Soms is juist nieuwe dingen proberen goed,
daar ligt voor veel delicatessenproducten ook de
oorsprong. Onze wijnmaker in Griekenland ken ik
al jaren en hij combineerde de 300 jaar oude Franse champenoise methode met druivensoorten die
eigenlijk vergeten waren en er ontstond iets totaal
unieks: Griekse bubbels! De regio en de druivensoorten geven zowel onze Cuvée Spéciale als de Cuvée Rosé een mooi strakke frisheid met veel groene
appel en perzik in de witte sparkling, en frambozen
en wilde aardbeien in de rosé. Beide Extra Brut en
dus droog. Het zijn allebei biodynamische wijnen
wat betekent dat de druiven organisch verbouwd
worden. In onze processen gaan we eigenlijk nog
een stap verder, zo houden we bijvoorbeeld rekening met de stand van de maan. In de toekomst
willen we zeker onze portfolio van producten uitbreiden maar wat dat precies gaat worden ga ik nog
niet verklappen. Eén ding is zeker: het zal vol smaak
zitten en je moet er al trek
van krijgen als je er naar
kijkt!” Alle Neoleaproducten zijn verkrijgbaar op
Neolea.com maar o.a. ook
bij Prinselijk Proeven in
Loenen aan de Vecht. C.L.

Pride Pelgrimage ook door Vreeland

Grenzeloos genieten van zomerse bloemen vanuit eigen tuin.
Foto: Mieke Hoek

Voor de 25ste keer vindt Pride
Amsterdam plaats, waarin de diversiteit van de LHBTI+ gemeenschap gevierd wordt. Gelovige
LHBTI’ers doen ook al jaren volop mee aan de Pride. Op initiatief
van ds. Wielie Elhorst (predikant bij de PKN met
als bijzonder aandachtspunt de LHBTI+ gemeenschap) willen zij hun Pride vieren en onderstrepen
met een heuse Pride Pelgrimage. Ze zijn trots op
henzelf en op de steeds groeiende openheid van de
kerken, voor sommigen al decennialang een feit.
Van vrijdag 30 op zaterdag 31 juli lopen ze van
Utrecht naar Amsterdam langs de Vecht en doen
onderweg negen kerken aan.

Wij als Protestantse Gemeente Vreeland zijn blij
om deze wandelaars te mogen ontvangen. Op vrijdag 30 juli tussen 17.00 en 17.15 uur komen zij aan
in ons dorp. Om 17.15 uur zal de korte gebedsdienst
in het koor van de Nicolaaskerk zijn. U wordt uitgenodigd de dienst bij te wonen, de dienst wordt
niet digitaal uitgezonden. En mocht u de wandelaars langs zien komen moedig hen dan vooral aan!
Vanwege de omstandigheden kan er slechts met een
kleine groep (ongeveer twintig mensen) gelopen
worden, mocht u graag mee willen lopen dan kunt
u informeren bij ds. Wielie Elhorst, zijn contactgegevens kunt u krijgen via vz@pkn-vreeland.nl.
LHBTI staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender, intersekse.
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Kort nieuws
Kunstenaar Almekinders
exposeert in het Dorpshuis

Hun eerste dag in Vreeland zullen ze allemaal
nooit vergeten! Het was de dag dat Sinterklaas
met zijn Pieten in een cabriolet door Vreeland
reed om naar alle Vreelandse kinderen te zwaaien, ook naar Mats (4) en Jiske (16 maanden) die
op 5 december 2020 nog geen 24 uur in Vreeland
woonden.
Vreeland was voor de in Amsterdam wonende Rogier en Eveline geen onbekende plek, de opa en oma
van Eveline woonden hier, haar moeder is hier opgegroeid. Als kind, en later ook samen met Rogier,
was Eveline dus vaak in Vreeland te vinden. Beide
waren dol op deze omgeving en toen ze tijdens hun
trouwdag zes jaar geleden van de trouwlocatie in
Lage Vuursche terugreden naar Amsterdam, zijn
ze in Vreeland gestopt voor de trouwfoto’s!
Eveline (34) is opgegroeid met haar oudere broer
en zus in Epe en ging in Apeldoorn naar de middelbare school waarna ze in Amsterdam aan de UvA
geneeskunde ging studeren.
Rogier (39) is geboren in Monnickendam en verhuisde rond zijn zesde naar Noordwijkerhout waar
hij en zijn zus opgroeiden en naar de middelbare
school gingen. Ook Rogier ging naar Amsterdam,
voor een studie Bedrijfseconomie aan de UvA. Beiden sloten zich tijdens hun studie aan bij een studentenvereniging waar zij elkaar leerden kennen.
Eveline liep haar co-schappen en promoveerde
ondertussen op een stofwisselingsziekte. Na haar
promotie startte ze aan de opleiding tot kinderarts
aan de Amsterdam UMC en zal over 1,5 jaar haar
opleiding afronden. Waar ze dan als kinderarts aan
de slag gaat, is nog onzeker, maar zal vast wel vanuit Vreeland goed te bereiken zijn. Rogier raakte
enthousiast van Evelines werkgever en werkt in-

middels als manager bedrijfsvoering bij de afdeling
Klinische Genetica in het Amsterdam UMC.
In 2017 werd zoon Mats geboren en daarmee ontstond ook de wens buiten Amsterdam te gaan wonen. Vreeland was een logische keuze en na eerst
uitgeloot te zijn, kwamen ze na een annulering tóch
in aanmerking voor het nieuwbouwproject op het
voormalige EVAB-terrein. In februari 2020 werd
dochter Jiske geboren en kort daarop vluchtten Rogier, Eveline, Mats en Jiske door het uitbreken van
de coronacrisis naar haar ouders in Epe. Daar was
genoeg ruimte voor een kantoor voor Rogier, een
tuin voor Mats en hulp van opa en oma bij baby
Jiske. Na zeven weken gingen ze, heel symbolisch
tijdens Bevrijdingsdag, met z’n vieren weer terug
naar Amsterdam. En zeven maanden later, op 4 december, verhuisden ze naar de Singel in Vreeland!
Rogier en Eveline zijn blij dat het oude leven langzaam meer terugkomt. Eveline heeft het hardlopen
al die maanden gewoon kunnen voortzetten, maar
Rogier moest zijn favoriete sport even staken. Sinds
zijn studententijd speelt Rogier fanatiek Ultimate
Frisbee. Dat is een sport die zowel op gras als op
zand gespeeld wordt, in teams van vijf tegen vijf.
Rogier heeft met zijn team zowel aan het EK als aan
het WK meegedaan en hoopt volgend jaar met zijn
team mee te doen aan de WK in Los Angeles.
Het hele gezin Postma is blij dat ze naar Vreeland
zijn verhuisd, het voelt heel vertrouwd om hier te
wonen. Mats heeft het erg naar zijn zin bij juf Conny
in groep 1 en heeft zijn eerste echte speelafspraakje
gehad. Jiske scharrelt lekker met blote knietjes door
de tuin, benoemt alle bomen en bloemen die ze ziet
en ploft met luier en al in de waterbak!
W.T.

Besluit over zonnevelden uitgesteld
“Het landschap kan maar één keer verpest worden”, aldus het CDA in de commissievergadering
fysiek domein van 15 juni jl., waarin commissieleden en insprekende bewoners zich uitspraken
inzake het uitvoeringsplan zonnevelden, dat nog
door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden.
Opmerkingen waren er over het gebrek aan visie,
het niet goed functioneren van de inspraak voor
bewoners en het niet goed beschreven zijn van lokaal eigendom en daarmee de kans op ‘vrij spel’ van
initiatiefnemers voor zonnevelden en buitenlandse
investeerders. Het plan komt nu na het zomerreces
terug voor commissiebehandeling.

Lokale samenwerking in kleinschalige projecten
Onder vele Vreelanders leven dezelfde zorgen
over grootschalige ontwikkelingen op het gebied
van energiewinning die de natuur aantasten. Zoals
u in vorige Vreelandbodes heeft kunnen lezen is
er een initiatief voor een lokale energiecoöperatie,
waarin individueel opgewekte zonne-energie die
past in het lokale landschap gebundeld wordt en
de opbrengsten tergvloeien naar de leden en de samenleving. Dorpsgenoten Reinko Abels, Kai van
der Kooi en Jeroen van het Hof maken zich hier
hard voor. Mail voor meer informatie naar
energietransitievreeland@gmail.com.

Op zondag 1 augustus om 14.00 uur is de opening van
een mooie tentoonstelling in het Dorpshuis. Kunstenaar Hans Almekinders uit Hilversum heeft een serie
karakteristieke aquarellen gemaakt van Vreelandse
dorpsgezichten. Hij heeft namelijk een zwak voor ons
sfeervolle dorp. Iedereen is van harte welkom om de
werken te bekijken, elke dinsdag en donderdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Almekinders kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Als docent was hij verbonden aan de Rijks Pedagogische Academie te Hilversum, de Hogeschool Midden Nederland
te Utrecht en de Gooise Academie te Laren (N.H.) Nu
geef hij nog privéles in zijn atelier in Bussum. Almekinders: “Mijn beeldend werk is heel divers. Ik houd van
nieuwe uitdagingen en experimenten. Technieken zijn
tekenen, schilderen, grafische technieken en ruimtelijk
werk. Het resultaat van de kunst die ik maak is afhankelijk van de impressie, de techniek, het materiaal, het
toeval, mijn visie en het zoeken en vinden. Het is allemaal theater, het tijdelijk hier en nu. Iedereen is bezig
met z'n eigen show. Als je tekent zie je meer. Een prettig
voyeurisme.”

In 1994 was Almekinders presentator / kunstenaar van
de Teleac cursus ‘Aquarel’. Het boek ‘Zeefdrukken met
waterverf’ (Cantecleer) is samen met zijn studenten
ontstaan toen bleek dat zeefdrukken met drukinkt op
oliebasis slecht is voor de gezondheid en het milieu.
Momenteel heeft Almekinders tot 5 september ook een
expositie in Kasteel Groeneveld. Dat doet hij samen met
kunstenaarsvereniging Laren/Blaricum, waar hij lid
van is. Eens in de twee jaar exposeert hij met genoemde
kunstenaarsvereniging in het Singer in Laren. Signeren
van zijn werk doet hij al van af zijn academietijd met
ALMEK of Hans Almek. Wie al vast nieuwsgierig is geworden kan meer zien op zijn site www.hansalmekinders.nl en op www.kunstenaarslarenblaricum.nl.
Opening 1 augustus 14.00 uur
Elke dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur
te bezichtigen in het Dorpshuis
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Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Vaak ben je te bang

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

Voak bu’j te bange, zo wordt
mij thuis met enige regelmaat
verkondigd. Ja zeker, in Achterhoeks dialect – je kunt de
man wel uit de Achterhoek
halen, maar de Achterhoek
niet uit de man.
Vaak ben je te bang – een
typisch Achterhoeks motto,
waar overigens méér achter zit dan de letterlijke vertaling die ik er nu van geef. Het betekent ook zoveel als:
maak je geen zorgen, spring eens in het diepe. Wie niet
waagt, die niet wint.

zien kan je verder helpen in het leven.
Dat laatste geldt ook voor een ander soort angst: angst
om uit de toon te vallen. Mensen zijn geneigd zichzelf
grenzen op te leggen. Of, anders gezegd: de maatschappij, de manier waarop onze samenleving is georganiseerd, legt grenzen op. Dat kan het gevoel geven
dat je moet meegaan in de verwachtingen. Daar vanaf
wijken is niet gewenst. ‘Doe maar normaal’. Een heel
simpel voorbeeld is dat van een vriendin die vertelde
hoe ze raar werd aangekeken toen zij, als volwassene,
in de plassen danste na een hevige regenbui. Zonder
kind aan de hand is dat ‘niet normaal’. Toch deed ze
het, en ze voelde zich vrij.

Een beetje angst kan geen kwaad – zo is bijvoorbeeld
een zekere mate van angst voor hoogtes heel gezond;
er zijn maar heel weinig mensen die dergelijke angst
compleet missen. Hoogtes zijn nu eenmaal gevaarlijk,
dus de innerlijke alarmbellen van de mens gaan af, bij
de één wat eerder en harder dan de ander. Angst in die
zin voorkomt roekeloosheid. Het heeft niet zoveel zin
om die angsten te onderdrukken. Juist het onder ogen

Volgens mij gaat vooral hierbij het Achterhoekse motto op. Waar ben je nou eigenlijk bang voor? Spring
eens uit de toon, ga de (zelf)opgelegde grenzen over.
Dat is geen pleidooi voor roekeloosheid of leven zonder angst. Eerder een zien dat het leven veel minder
grenzen blijkt te hebben als je bij tijd en wijle in het
diepe durft te springen. Daarom: een goede, grenzeloze zomer gewenst!

Van Vreeland naar Zeeland en terug
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

Grenzeloos

Grenzeloos uitzicht ver buiten de grenzen van Vreeland: in Friesland.
Foto: Irmgard Michielsen

Vorige maand ging ik fietsen in de Zak van
Zuid-Beveland op zoek naar mijn roots. De ouders
van mijn vader komen er vandaan en mijn vader
is er geboren. Lang heeft hij er niet gewoond want
toen hij nog maar drie maanden oud was verhuisden mijn grootouders naar ‘den overkant’, naar
Zeeuws-Vlaanderen. Ze verhuisden uit noodzaak
omdat de ‘De Zak vol was’. Mijn grootvader die
boer was kon niet verder uitbreiden in Zuid-Beveland maar wel in Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien
waren ze katholiek en dat maakte ‘emigratie naar
een ander land’ ingewikkeld. Hun geboortedorp
Kwadendamme behoorde tot een katholieke enclave in
De Zak maar aan
‘den overkant’ had
het stadje Hulst gelukkig ook een grote
katholieke parochie.
Ik logeerde als kind
bij mijn ‘oma Zeeland’ en was dol op
haar ook al kon ik
haar niet verstaan.
Ik verstond alleen

mijn eigen naam, Renèke, en daarna was het abracadabra. In het echt heette mijn oma Zeeland, Antoinette de Punder (geboren in 1891), en droeg ze
haar hele leven tot in haar kist klederdracht, de
dracht van Zuid-Beveland. Dat ze katholiek was
kon je zien aan de stand van haar ‘ijzers’, gouden
sierspiegels aan weerszijden van haar hoofd.
Tijdens mijn fietstocht stuitte ik op iets heel bijzonders: de Stelsedijk in Kwadendamme waar
mijn grootouders hun boerderij hadden, kruist
met de Vreelandsedijk en de Vreelandseweg. Bovendien is er nog een Nieuw Vreelandsedijk en
een Oud en een Nieuw Vreelandpolder. Wel heel
veel Vreeland voor een dorp met nog geen 1000
inwoners.
Een vermoedelijk 17de-eeuwse inwoner afkomstig uit Vreeland heeft zich heeft gevestigd in
Kwadendamme en daar - waarschijnlijk omdat hij
daar grond bezat - de naam van zijn geboortedorp
aan de twee polders verbonden. En later kwamen
daar dan nog de wegen bij. Het zou dus zo maar
kunnen zijn dat mijn oma in een ver verleden een
nazaat is van een Vreelander (en ik dus ook). Feit
is wel dat precies honderd jaar nadat mijn oma
in Kwadendamme geboren werd, ik in Vreeland
ging wonen.
Renee Bink
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Bedrijvigheid
Van der Donk Appelsap –
‘Het lekkerste appelsap dat je maar kunt bedenken’
Voor deze editie van Bedrijvigheid ging ik de
dorpsgrens over, naar Nijkerk wel te verstaan. Daar
sprak ik Vreelander Kees van der Donk in zijn bedrijf Vreeberg. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de
productie van elastische en flexibele kunststof film,
koord en slang: hoogwaardige kunststoffen met
rubberachtige eigenschappen. Zij leveren de elastische kunststof TPE aan fabrikanten in met name
de medische sector en het schokabsorberende TPU
leveren zij met name aan schoenfabrikanten. Daarnaast produceren ze gekleurde elastiekjes in alle
soorten en maten. Maar wat heeft dat dan met appelsap te maken? Simpel: helemaal niets!

Dat appelsap is een privé-initiatief van Kees (55)
en zijn vrouw Maike (57). In de boomgaard achter
hun huis aan de Vossenlaan staan diverse appel-,
peren- en notenbomen en op een gegeven moment
hadden ze zoveel appels dat ze besloten er sap van
te persen. “En toen onze schuur vol stond met appelsap, dacht ik ‘laten we die maar verkopen, dus
plaatste ik een advertentie in de Vreelandbode’’. En
zo kwam het dat ik bij een elastiekjesproducent in
Nijkerk ging praten over Vreelands appelsap.
Kees en Maike kwamen in 1993 in Vreeland wonen, waar hun kinderen Sanne (’96), Pien (’98) en

Willem (’00) zijn geboren en getogen. Zij woonden
eerst zeven jaar op de Lindengracht en verhuisden
daarna naar hun huidige huis op de Vossenlaan.
Met dus die boomgaard met al die appels (voornamelijk goudreinet), stoof- en handperen en noten.
“Het nadeel is dat appels en peren, nadat ze van de
boom zijn gevallen, binnen een week al gaan rotten.
Dus besloten we er dan maar sap van te maken”
vertelt Kees. En hij voegt daar lachend aan toe “ik
heb niks met frisdrank, maar dit is echt heerlijk!”
Het persen van fruit konden Kees en Maike niet
zelf, dus gingen ze op zoek naar een persbedrijf,
dat ze vonden in de Betuwe. En zo brachten ze een
paar jaar geleden hun eerste oogst in Ikeatassen achterin hun Citroen DS naar Mobipers
in Zoelen. Inmiddels produceert Mobipers
voor hen niet alleen appelsap, maar ook perensap. Puur natuur en zonder toevoegingen, zelfs geen water. Door de lichte pasteurisatie blijft het sap twee jaar lang houdbaar.
Het appelsap wordt verpakt in tapdozen van
vijf liter. Van de peren maken ze minder sap,
want dat is een moeilijker procedé omdat dat
vaak nog nagist. Maar daar is bijvoorbeeld
weer goed perenstroop van te maken. Dat
deed De Nederlanden een paar jaar geleden
al met hun peren.
Het assortiment van de familie wordt intussen
steeds verder uitgebreid, want van de walnoten
wordt olie geperst en verkocht in flesjes van 250
ml. En op dit moment experimenteert Kees met de
productie van appelcider. Dat doet hij bij hem thuis
in de schuur waar inmiddels e.e.a. staat te gisten op
vat. “Die cider is ook al zo lekker, het is niet zo zoet
als in de supermarkt. Met 4-5% alcohol is dit een
heerlijk aperitief” zegt Kees trots.
De producten zijn telefonisch te bestellen of
via mama-appelsap.nl en af te halen bij de familie
Van der Donk in Vreeland.
A.F.

Golfhistorie in beeld bij Old Course Loenen
Onlangs is een twee bij twee meter grote kopie van
de ets ‘Kolfspelende jongens’, van de 17de-eeuwse
kunstenaar Jan Luyken, tegen het timpaan in het
clubhuis van de Old Course Loenen opgehangen.
De afbeelding verwijst naar Holland als speelplaats van het colf- of kolfspel sinds de middeleeuwen, met als bakermat Loenen aan de Vecht.
De overlevering gaat terug naar de moord op
graaf Floris de Vijfde in 1296. Zijn moordenaars
verschansten zich lange tijd in kasteel Kronenburg in Loenen, maar werden uiteindelijk toch
overmeesterd. Hun leider, Gerard van Velsen,
werd gefolterd en in een bespijkerde ton door het
dorp gerold. De vreugde van de dorpsbevolking
hierover werd geuit door op tweede kerstdag 1297
een spel met stok en bal te spelen over de route die
met de ton was afgelegd. Een traditie die sindsdien eeuwenlang is herhaald. Dit colfspel werd in
heel Nederland populair. Hollandse vissers introduceerden het spel in Schotland, vanwaar het de

wereld veroverde. Maar de Hollandse bakermat
wordt zelfs in Schotland niet ontkend: ‘Golf is
born in Holland and made in Scotland’.

Prent: Coll. Rijksmuseum

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293 mob: 06-23761193
Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.
Voor slootwerk en klepelen.
Tevens verhuur van
elektrische rups schaar-hoogwerker.
Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte
van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl
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Broodaanbieding

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

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

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

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

Wist u dat…
Wij dagelijks boodschappen
ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week
extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl,
de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ
DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Volg ons op facebook
Graag tot ziens bij
Dagwinkel Aloys Hageman

Hemel boven Vreeland
Wanneer je deze zomer eens naar de hemel boven
Vreeland kijkt (of boven je vakantie adres, nu het
weer mag), dan kun je niet alleen flink wat sterren
en planeten zien, maar wanneer je er de tijd voor
neemt, dan kun je met het blote oog met grote regelmaat ook satellieten langs het hemelgewelf zien
bewegen. Ieder uur wel een paar. Dat zijn meestal
vrij lichtzwakke puntjes, die echter door hun snelle rechte beweging langs de hemel goed opvallen.
Een beetje satelliet vliegt in 5-10 minuten over
het zichtbare firmament. Soms lichten die satellieten op, ze worden dan stukken helderder. Op
zo’n moment staan de zonnepanelen precies goed
om het licht van de zon, die op zo’n 300-500 km
boven de Aarde nog zichtbaar is, naar Vreeland te
reflecteren. Vooral de zogenaamde Iridium satellieten staan bekend voor hun intense lichtflitsen.
Zo’n flits (die wel meerdere secondes duurt) is
zelfs aanzienlijk helderder dan Venus en dat wil
wat zeggen omdat deze planeet ‘s nachts na de
maan het helderste object aan de hemel is. Menige
iridium flits is door UFO-jagers geïnterpreteerd
als bewijs voor buitenaards leven; een signaal uit
een ander Melkwegstelsel of een poging van aliens
om contact met ons op te nemen, maar nee dus.
Blijf je zo’n satelliet aan de hemel volgen, dan zul

je zien dat die opeens minder helder wordt en kort
daarna helemaal niet meer te zien is. Dat klopt, dit
is het moment waarop een satelliet de Aardschaduw invliegt.
Andere satellieten kun je niet zien. Of beter gezegd, je kunt ze wel zien, maar ze bewegen niet en
vallen daarom niet op. Dit zijn satellieten die op
een geostationaire baan boven de Aarde bewegen,
op een afstand van zo’n 36-duizend km boven de
Aarde. De omlooptijd van zo’n satelliet is 23 uur,
56 minuten en 4.1 secondes, exact gelijk aan de
tijd die nodig is voor de Aarde om een keer om
haar as te draaien. Ze blijven dus steeds op dezelfde positie hangen t.o.v. Vreeland. Ho, hoor ik je
nu denken, een dag duurt toch 24 uur, dat klopt,
maar in de tijd dat de Aarde een keer om haar as
draait, draait ze ook 1/365.25 ste van haar baan
om de zon en dat moet je meenemen in de berekening. Geostationaire satellieten worden vaak
gebruikt voor telecommunicatie en om het weer
in de gaten te houden en er zijn ook satellieten
die je niet zo gemakkelijk via de app vindt. Deze
houden in de gaten wat er allemaal zoal gebeurt
tijdens je vakantie. Een beetje spionagesatelliet
ziet of er een vlieg zit in je welverdiende vakantie
cocktail. Proost. 			
H.L.

‘Aan Tafel’ start weer in Loenen!
Eind september willen we weer ‘Aan Tafel’: een
maaltijd voor alleengaanden uit Loenen ad Vecht,
Loenersloot, Nigtevecht, Vreeland en Nieuwersluis, georganiseerd door de raad van kerken Loenen/Vreeland. Eindelijk weer eens samen gezellig
eten, wie heeft daar nou geen zin in …
Maar voordat we zover zijn, willen we van u weten
of u nog belangstelling heeft? Wilt u dat doorgeven
aan een van de coördinatoren Maaike van Schaik

(0294-233385) of Joseph Toonen (06-81897848)?
En er dan direct bij vertellen wat u leuker vindt,
een diner of een lunch?
Zodra wij weten hoeveel gasten we (in principe)
kunnen verwachten, gaan we alles voor u regelen
en leest u in de lokale media hoe laat u waar verwacht wordt.
Samen met de overige vrijwilligers hebben wij er
weer echt zin in …

Vreeland beweegt
Voordat de vakanties beginnen willen wij, de
werkgroep ‘Buiten beweeg toestellen’ nog even
van ons laten horen.
Het heeft even geduurd maar onze aanvraag voor
het plaatsen van de sporttoestellen in Vreeland
is nu echt geland bij de gemeente. Met hulp van
de gebiedsregisseur wordt door verschillende gemeentelijke afdelingen bekeken of onze plannen
gerealiseerd en gehonoreerd kunnen worden. We
vermoeden dat dit de komende zomerperiode in
beslag zal nemen. Het proces van onze aanvraag
kost meer tijd dan we verwacht en gehoopt hadden. Maar we houden goede moed!

Intussen is het prachtig zomerweer om volop
buiten te bewegen door middel van mooie wandelingen en fietstochten. Wanneer u elders met
vakantie bent, kijk dan eens uit naar buiten beweegtoestellen en maak er gebruik van. We horen
graag uw ervaringen. We wensen al onze dorpsgenoten een ontspannen en zonnige zomer toe
en hopen in september of oktober weer met goed
nieuws over onze plannen te komen.
Met sportieve groet van,
Joke, Frederike, Vincent en Corine

Feestelijk weekend Nicolaaskerk

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

Save the date(s): in het weekend van 11 en 12 september trapt de St. Nicolaaskerk het nieuwe seizoen feestelijk af! Op zaterdag 11 september is het
Open Monumentendag en dit jaar staat onze monumentale dorpskerk extra in het zonnetje. Van
harte welkom dus voor een rondleiding, de toren
beklimmen, koffie en lekkers, een speurtocht door
de kerk, of spelletjes op het kerkplein. Op zondag
12 september zetten we het feest voort met de officiële start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Ook
hier weer hartelijk welkom voor koffie en taart,

een laagdrempelige kerkdienst,
activiteiten en
spelletjes voor
de kinderen (én
volwassenen),
en gezellig samen eten. In de
volgende Vreelandbode meer
hierover!
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Vroeger en Nu
door Juliette Jonker

De grenzen van Vreeland
De grenzen van ons dorp zijn in de loop van de
eeuwen nogal eens gewijzigd. Een mooi moment
om hier in dit themanummer Grenzeloos iets over
te vertellen. Dat ons dorp vlak op de grens van de
provincies Utrecht en Noord-Holland ligt is heel
zichtbaar. Je bent het dorp nog niet uit (richting
Hilversum) of je ziet al de borden ‘einde provincie Utrecht’ en ‘welkom in Noord-Holland’. Deze
eeuwenoude grens was de reden dat juist hier in
1265 kasteel Vredelant werd gebouwd door de
Utrechtse bisschop als een teken van machtsvertoon naar zijn vijand, de graven van Holland.
De bestuurlijke grenzen hadden ook een religieuze
achtergrond. Toen het kerspel (de parochie) Vreeland werd opgericht in de 13de eeuw, werd dat als
een ‘wig’ tussen de al bestaande kerspels Kortenhoef en Nigtevecht ingesteld. Deze meenden allebei recht te hebben op ‘hun’ gebied. Geen wonder,
want een gerecht kon belastingen heffen en innen,
dus hoe groter het grondgebied, hoe meer inkomsten. De strijd om de grenzen van het rechtsgebied viel in 1811 in het voordeel van Vreeland uit.
Sindsdien loopt de noordgrens van ons dorp officieel iets voorbij de Hoekermolen (vlak na de oprit
naar de boerderij nr. 47 van Meijer), dwars door de
Hoekerpolder. Ik heb ooit gehoord dat de paal op
deze foto uit circa 1900 ook zo’n grenspaal was, die
de zuidkant van het kerspel aangaf. Terugvinden
kan ik het niet meer… Of zou het, teleurstelllend
in dit kader, ‘gewoon’ een electriciteitspaal zijn?
Geen van de geraadpleegde lokale experts wist het.
Wie het wel weet mag het zeggen! In ieder geval
is de paal verdwenen toen het huis nu Boterweg 2
op die plek werd gebouwd in de jaren ’20. Sinds de

oude foto zijn de bomen ook een stuk gegroeid! Zij
verbergen nu de kerktoren.
In 1813 werd de grens van Vreeland wat opgerekt:
De Nes werd aan het grondgebied toegevoegd.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Dit eiland, nu
een binnenmeer, was oorspronkelijk een landtong
vanaf de oostoever van de Vecht, ter hoogte van
Nederhorst den Berg. Deze landtong werd begin
17de eeuw doorgestoken, om een kortere vaarweg
over de Vecht te realiseren. De landtong werd zo
een apart eiland dat nu opeens aan de Vreelandse
kant lag. Jonkheer Warin, waarnemend ambachtsheer van Nederhorst, diende in 1813 bezwaar in
bij de Provincie Utrecht: Vreeland had al zoveel
buitenplaatsen en Nederhorst, behalve het kasteel,
niets. Het mocht niet baten, de Nes verviel aan
Vreeland.
In 1989 vond een laatste uitbreiding van het
grondgebied plaats: een grenswijziging tussen
Kortenhoef (later ’s-Graveland en sinds 2002 Wijdemeren) en Vreeland, toen de zuidkant van de
Kleizuwe (nrs. 1-13), een stuk grond bij het Sluisje en een deel van de Alambertskade bij Vreeland
werden gevoegd.
In dat jaar werd ook Nigtevecht bij Loenen gevoegd, zodat de noordgrens van Vreeland ‘oploste’. De zuidgrens had dat lot al ondergaan in
1964, bij de fusie -onder fel protest- met Loenen.
De oost- en westgrenzen van Vreeland bakenen
nog steeds dit noordelijk deel van de gemeente af.
Geen gemeente Vreeland of Loenen meer, maar
sinds 2011, na de fusie van Loenen, Maarssen en
Breukelen, van Stichtse Vecht.

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

Marjolein Ophoff

16

De Vreelandbode

Juli 2021

Haven Vecht en Veld

Uittips voor de zomervakantie
De zomervakantie breekt weer aan! Hier wat leuke
ideeën voor jong en oud om in de buurt op stap te
gaan. Alles op fietsafstand van Vreeland!

Fort Nigtevecht

Inschrijven voor de koop
van een ligplaats in de haven
Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl
Fiets over de nieuwe fietsbrug bij Nigtevecht
het Amsterdam-Rijnkanaal over en bezoek Fort
Nigtevecht. Je kunt hier over het grote fortterrein
ronddwalen, wat eten of drinken (restaurant De
Witte Dame uit Abcoude verzorgt hier de catering)
en de openlucht tentoonstelling van de Kunstronde
bezoeken. De Kunstronde vindt plaats in september, maar vanwege het 25-jarig bestaan is een buitenexpo gemaakt met werk van iedere deelnemende
kunstenaar. Dus ook van onze dorpsgenoten Karel
Kammeijer, Dieuwer Elema en Maarten Vlam.

Buitenplaats Doornburgh

Woning (ver)kopen?
Bel voor een gratis
waardebepaling:
tel. 0294-238080
Brugstraat 1
Loenen aan de Vecht

In de prachtige, verstilde Priorij van Buitenplaats
Doornburgh in Maarssen is een fantastische tentoonstelling te zien: Robots in Captivity door kunstenaar Bram Ellens. Allerlei soorten robots hebben
door namen, persoonlijke achtergrondverhalen en
geprogrammeerde bewegingen menselijke trekjes gekregen. Dit werkt intrigerend en soms ook
confronterend. Wat is de grens tussen mens en
techniek? Bewegen wij ons ook als op hol geslagen
robotjes in kooien, die tegelijkertijd refereren aan
markten vol gestapelde kooien met verwaarloosde
dieren, van waaruit virussen de wereld lam leggen?
Wat doet de ‘the mad king in the cage’ met ons, als
hij, soms bang, soms afwachtend, soms woedend
(althans, zo lijkt dat, het blijft een robot…) de duizenden kilo’s zware kettingen die hem ‘vasthouden’
tegen de grond smijt? Ontdek het zelf en vergeet
niet in de schitterende binnentuin iets te eten of
drinken op het terras van biologisch restaurant De
Zusters. www.buitenplaatsdoornburgh.nl.

vanscherpenzeel.nl

Amerika. Je kunt hier ook veel doen, bijvoorbeeld
je eigen naam in 17de-eeuws schrift schrijven, veel
ontdekken in de spannende ladekast vol verrassingen of een recept van 17de-eeuwse NederlandsAmerikaanse wafels meenemen. Er zijn workshops
voor volwassenen en rondleidingen voor de jeugd
in de vakantie. Kijk op www.rhcvechtenvenen.nl.
Beleef de banden tussen
Breukelen en Brooklyn ook 'in
het echt' met de speciaal ontwikkelde tweetalige fietsroute
langs de mooiste relevante
plekken. Download de gratis
Izitravel-app en zoek op 'Breukelen'.

Erfgoedfestival Gooi en Vecht

Bij het Erfgoedfestival Gooi en Vecht zijn tientallen
musea, museumtuinen, bibliotheken, monumenten en bijzondere plekken aangesloten om, ieder
op hun eigen manier, aandacht te besteden aan
het overkoepelende thema: Grensverleggers, uitvinders en wereldverbeteraars. In kasteel museum
Sypesteyn is bijvoorbeeld aandacht voor de bouwer ervan, de visionaire (tuin)architect Henri van
Sypesteyn, museum Hilversum exposeert foto’s
van grensverleggende fotografen, grensverlegster
Mies Bouwman krijgt aandacht in Beeld en Geluid,
in Singer Laren zijn de vrolijke vroeg 20ste-eeuwse
affiches van uitgaansgelegenheid Hamdorff te bewonderen en in Museum Weesp is aandacht voor
Weesper porselein uit de allereerste Nederlandse
porseleinfabriek. Alle plekken zijn verbonden door
fiets- en wandelroutes. Bij de deelnemende instellingen zijn routekaarten op te halen. Deze zijn ook
te bestellen via de webshop van visitgooivecht.nl. In
de app Spacetime Layers zijn tien interessante wandelingen te vinden en voor kinderen vanaf groep 6
is een ontzettend leuk Zomer-Doeboek af te halen.
Allemaal gratis, dus er staat niets in de weg om op
pad te gaan deze zomer! Alle informatie is te vinden
op: https://www.visitgooivecht.nl/nl/zien-doen/
erfgoedfestival.

Kunstroute

Regionaal Historisch Centrum

Word fit als postbezorger in
Vreeland
In het Regionaal Historisch Centrum aan de
Schepersweg in Breukelen (naast Broklede) is een
kleine, maar interessante en interactieve expo te
zien over de vele banden tussen Nederland en

Solliciteer direct op postnl.nl/werkenbij

134296 adv conversie.indd 1
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Geniet van (amateur)kunst tijdens Kunstroute:
een online en offline kunstroute dwars door de
Vechtstreek. Fiets of wandel door verschillende
Vechtdorpen -van Maarssenbroek tot Nigtevechtmet de IZI Travel app op de telefoon (of online
thuis op de bank). In de app luister je naar het verhaal achter de kunstenaars en kijk je naar het werk
wat ze hebben gemaakt. Van schilderijen, fotografie
en beelden tot textiel, muziek, video en graffiti. De
werken zijn meestal van buitenaf te zien. 28 en 29 augustus is er een open dag bij veel van de kunstenaars.

