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Van de redactie
Eigenlijk hadden we besloten eens geen thema te plakken op 
deze, overigens weer fijn gevulde, april editie. Met de huidige 
wereldse problematiek hinkten we op meerdere gedachten 
en kwamen we er, net zoals die grootmachten, nog niet uit. 
Maar terwijl ‘onze’ Juliette na haar heupoperatie letterlijk 
nog even op een been hinkelt hebben nog altijd vertrouwen 
in een betere toekomst. Het Koningsfeest belooft alvast weer 
een mooi feest te worden maar ook op ander cultureel gebied 
kunnen we weer volop genieten! We nemen een kijkje achter 
de façade van ‘Villa Kakelbont’ en we verwelkomen Josephi-
ne Swelheim na 21 jaar terug in Vreeland. Renee Bink had 
een fijn gesprek met Dorpsgenoot Neelie Kroes die, met haar 
indrukwekkende staat van dienst, graag vooruit blijft kijken. 
Over de nieuwe passie van oprichtster van de Vreelandbo-
de, Karin van Dis, lezen we in de rubriek ‘Bedrijvigheid’. 
Ds. Rineke van Ginkel beschrijft, in haar wederom pakken-
de column, hoe wij in een soort van ‘tussenruimte’, onszelf 
én elkaar beter kunnen herkennen en ontmoeten. Harold 
Linnartz neemt ons voor het laatst mee in de ruimte in zijn 
column ‘Hemel boven Vreeland’. Volgende maand belooft 
een interview met dit genie die even verderop aan een ‘nieuw 
leven’ begint. En daarmee zijn we meteen weer overstag want 
dit klinkt toch wel weer als een pakkend thema… Jonge ou-
ders met hun baby’s, opa’s en oma’s met kleinkinderen, een 
nieuwe baan, een nestje jonge honden maar ook verhalen 
over vluchtelingen die hier zijn komen wonen. Hierbij een 
oproep om alvast foto’s en ideeën omtrent ‘Nieuw Leven’ 
met ons te delen voor de komende mei-editie. Dank alvast 
daarvoor en voor nu veel leesplezier met deze Vreelandbode! 

    Hoera, Koningsdag 2022 kan    
    weer gevierd worden! 
   Het Oranje Comité heeft in   
      beperkte voorbereidingstijd    
                 een aantrekkelijk pro-
                 gramma voor jong en  
         minder jong samengesteld, 
geheel in de Vreelandse traditie.  
  Het hele programma vindt u 
  in deze Vreelandbode. 
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Wat een heerlijke traditie in ons dorp: het jaarlijk-
se paaseieren zoeken op tweede Paasdag. De vele 
kindjes zochten en vonden tussen het gras en de 
narcissen echte en chocolade eieren, verstopt door 
‘paashaas’ Aloys. En wie niks vond, kreeg wat eitjes 

voor de voeten geworpen door de rondspringen-
de paashazen zodat zelfs de allerkleinsten met een 
gevuld mandje naar huis gingen. Veel dank aan de 
bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland die dit 
evenement mogelijk maakt. 

Behoud oostelijk fietspad langs N402 onzeker 
Hoewel het erop leek dat de vergaande bezwaren 
van bewoners en betrokkenen tegen het weghalen 
van het oostelijke fietspad langs de N402 richting 
sportpark de Heul reden waren voor de provincie 
om het pad te laten liggen, blijkt het toch geen ge-
lopen race. Op een drukbezochte bijeenkomst met 
betrokkenen in Loenen heeft de provincie toege-
licht waarom het fietspad in hun ogen 
eigenlijk zou moeten verdwijnen. 
Volgens de provincie is de weg nu oud 
en onveilig en is het noodzakelijk om 
deze volgens de actuele richtlijnen aan 
te passen. Dat betekent dat er meer 
ruimte moet komen om bijvoorbeeld 
verhogingen aan te leggen en om afstand te creë-
ren tussen het fietspad en de weg. Om die ruimte 
te krijgen moet er een fietspad worden opgeofferd. 
Dat is in het plan dat er nu ligt het fietspad aan de 
oostelijke (Vreelandse) kant. Het fietspad aan de 
kant van Kerklaan blijft en zal dan door alle fiet-
sers moeten worden gebruikt. Dat zal betekenen 

dat fietsers, en dus ook alle kinderen die naar het 
sportpark fietsen, straks twee keer de provinciale 
weg over moeten steken. 
De Dorpsraad vindt dit, diplomatiek gezegd, een 
zeer onfortuinlijk en onwenselijk plan. Het is on-
nodig gevaarlijk dat kinderen straks twee keer een 
drukke weg moeten oversteken. Alle betrokkenen, 

aanwonenden, sportclubs, de fietsers-
bond, de Dorpsraden en de gemeente 
zijn fel tegen het verdwijnen van het 
fietspad. Na onze argumenten nog-
maals uitvoerig op tafel te hebben ge-
legd heeft de provincie toegezegd om 
toch te gaan onderzoeken of er een va-

riant mogelijk is waarin het oostelijke fietspad be-
houden blijven. Daar is de provincie nu druk mee 
bezig. De Dorpsraad heeft hier goed en nauw con-
tact over met provincie, gemeente en de politiek.
Begin mei is er een nieuwe bijeenkomst met de 
provincie.

Lees verder op pagina 10

Koningsdag Vreeland

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Paaseieren zoeken groot succes

Feest vieren kost nu eenmaal geld, de huur van vele 
materialen, muziek, stroomvoorziening, verze-
kering, etc., totaal ca. € 7.000,-. Gelukkig is er een 
groep sponsoren die ongeveer de helft van de kos-

ten dekt. Voor de andere helft zijn wij afhankelijk 
van een bijdrage van de Vreelanders. Helaas zijn 
er nog weinig bijdragen binnengekomen. Helpt u 
mee om er een geweldige Koningsdag van te ma-
ken? We komen nog ruim € 3000,- tekort. Kom op 
Vreelanders, jullie laten ons (en jezelf) toch niet in 
de steek?

U kunt de bijgaande QR 
code scannen, of overboe-
ken naar NL11RABO 0304 
6316 55 t.n.v Stichting 
Oranje Comité Vreeland, 
of in een enveloppe afge-
ven op Vredelantstraat 45.
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Colofon

Agenda
24 april Luisteren naar Vreelanders, 
 Grote Kerk, 14.30 uur
26 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
27 april Koningsdag
30 april  NCM Mannenkoor, 
 Joh. De Doperkerk Breukelen, 15.30 uur
30 april Voorstelling De dochter van Meijer,  
 Grote Kerk, 20.00 uur
3 mei Buurtkamerpraatje Hans Bots,   
 Dorpshuis, 11.00 uur
4 mei Dodenherdenking, Grote kerk, 19.00 uur
6 -7 mei Themarondleidingen WO II
 Kasteel Loenersloot
7 mei Plantenmarkt, Kerkplein, 8.00-14.00 uur
9 mei Bingo, Dorpshuis, 14.00 uur
9 mei De Vreelander creëert – Marjolein   
 Lausberg, Dorpshuis, 20.30 uur
10 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
14 mei  Concert KCOV, Dominicuskerk, 
 Spuistraat in Amsterdam
15 mei Concert Hier om de hoek, 
 Grote Kerk, 16.00 en 20.00 uur
17 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 mei Lezing James Kennedy, 
 Dorpshuis, 20.00 uur
21-22 mei Kunstronde Vecht & Plassen
24 mei Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

24 april D. T. Verhoeven
1 mei J. Vermeiden 
8 mei Ds. Anneke Buitenbos
15 mei Ds. Rineke van Ginkel
22 mei Ds. P. Ravensberger

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 
Tel.: 0346-254000 www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

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
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.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 De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315

Dorpsraad Vreeland 
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12, 
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl

Dorpshuis Vreeland 
Tel.: 0294-234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl

Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-234556
E-mail: mail@vechtkroost.nl 

CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-233395
E-mail: info@csvridderhof.nl 

Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
Tel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Te koop aangeboden: ideale gezinsauto, Volvo 
XC90, 2007, 300.000 km, benzine, 7 zitplaatsen, 
schuifdak, trekhaak, lederen bekleding, rijdt als 
een zonnetje, onderhoud door de Volvo dealer, 
12.500 euro. Renee Bink: 0650298023.

Kerkdiensten

Vechtzooitje



April 2022  3 De Vreelandbode

Koningsdag 27 april 2022
Ochtendprogramma
8.00 uur Reveille
 Rondgang door het dorp van de Herauten o.l.v. Richard van Monsjou 
 en  torenblazers verzorgd door muziekvereniging OrVeO. 

09.00-9.45 uur Verkleedparade door Vreeland.
 Om 9.00 uur verzamelen bij de van Leerbrug. Als je na twee jaar relatieve stilte je  
 verjaardag weer groots kan vieren, dan maakt dat het nodige los. Er mag flink   
 worden uitgepakt.  Alle opgespaarde energie en vreugde komen vrij: ‘Willie goes
  Wild’, en hoopt dat alle Vreelandse kinderen met hem meedoen. Hoe? ’t Is heel  
 eenvoudig. Op Koningsdag is er een feestelijke optocht voor alle kinderen uit   
 Vreeland. We verzamelen bij de van Leerbrug. Vanaf daar lopen we in een   
 optocht een rondje door Vreeland.  We eindigen weer bij de brug om daarna te 
 ontbijten. Trek je mooiste, gekste, meest kleurrijke en feestelijke kleren aan. Hoe  
 vrolijker en uitbundiger, hoe beter. Niets is te wild voor Willie… en zo kan het   
 niemand in ons dorp ontgaan dat het op 27 april eindelijk weer echt  feest is!
     
10.00-11.00 uur Ontbijt & Opening Koningsdag 2022
  Om 10.00 uur bij de kerk. We starten traditiegetrouw met een glaasje oranjebit-

ter en zingen met elkaar het Wilhelmus begeleid door muziekvereniging OrVeO. 
Daarna biedt en serveert het Oranje Comité Vreeland voor iedereen die wil een 
heerlijk ontbijt. 

11.00-15.00 uur Vrijmarkt
 De traditionele vrijmarkt is dit jaar weer op het grasveld en op de stoep   
 tegenover het Dorpshuis. Zorg voor een kleedje, trek alle rommel van de   
 afgelopen twee jaar van zolder en maak er een gezellige vrijmarkt van. Succes!
 
11.00-11.30 uur Vreelanders met een Koninklijk lintje
  Oranje tompoezen worden geserveerd met een kopje koffie voor geridderden, 

oud en huidige Oranje Comitéleden in het Dorpshuis. Daarnaast staat er een 
Oranje koffietafel klaar verzorgt door Lucy Versloot. Loop binnen want iedereen 
uit het dorp is van harte welkom.

Middagprogramma
13.30-15.30 uur Koningsdag kinderspelen 
 Op het grasveld aan de Floraweg zijn de Koningsdag kinderspelen. 
 Inschrijving is bij de Oranjekraam. Een traditie in Vreeland met diverse ouder-
 wetse Hollandse kinderspelen. Door de jaren heen zijn deze spellen met de hand  
 gemaakt door de verschillende Oranje Comités. Het oudste spel dateert uit de   
 jaren vijftig van de vorige eeuw. Dit jaar een nieuw spel erbij. Een levensgroot   
 vier op een rij spel gemaakt door Bart & Dennis.

13.30-14.30 uur Puzzeltocht Historische kring
 Bij het grasveld aan de Floraweg is de start van de puzzeltocht. 
 Inschrijving is bij de Oranjekraam. Na het succes van vorig jaar 
 hebben Juliette Jonker & Peter Nagtegaal weer een 
 schitterende tocht gemaakt langs historische beziens-
 waardigheden in onze mooie omgeving. Kom te voet of 
 kom te fiets en geniet. Wisten jullie dat Juliette & Peter al 
 voor de 18de keer deze tocht uitschrijven? Hulde!

14.00-18.00 uur “Willie goes Wild” piratenstormbaan
 Een super lange stormbaan aan de Floraweg van maar 
 liefst 17,5 meter. Ren je rot en leef je helemaal uit! 
 Begeleiding is aanwezig.
 
14.00-18.00 uur “Willie goes Wild” blind-voetbal
 Kom naar de Fetha voor dit spektakel. Wie wordt blind-
 voetbal Koning(in) 2022? Ooit ervaren om blind te spelen? 
 Op Koningsdag dagen we kinderen en ouders uit om met 
 een blinddoek te voetballen. Je voetbalt in een echte arena 
 met boarding en met een bal met een belletje erin 2 tegen 2. 
 Spelregels worden ter plekke uitgelegd door Herman Poos. Wie durft?

14.00-18.00 uur Oranje Jeu de boules
 De Jeu de boules baan ligt aan de Fetha. Leer nu op Koningsdag 
 Jeu de boule spelen in Vreeland.  Met officiële ballen speel je met 
 je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje, jong en oud tegen 
 eenander tweetal. Wedden dat je na het eerste partijtje nog 
 een keer wil spelen! Hans en Ankie Bots leggen jullie alles graag uit.

Vanaf 12.00  Oranje bar & Streetfood-kramen
 Al dit lekkers vind je aan de Floraweg.
 
 Dorpshuis Oranje bar –Dranken-*
 Lucy Versloot verzorgt dit jaar een Oranje bar met bieren, wijnen,  
 limonades, frisdranken, waters en borrel plankjes.

 Hugh’s Kitchen -Latin American streetfood-**
  Voor een warme hotdog, enchilada of een heerlijke burrito en 
 niet te vergeten nacho’s en tortilla’s staat deze foodtruck voor 
 de eerste keer in Vreeland. 

 World Harvest -Indonesisch streetfood-**
  Ade Linda Boelhouwer serveert Indonesische gerechten. 
 Waanzinnig lekker en bekend bij velen en alle verdiensten 
 gaan naar dorpen toe in Indonesië die zij steunt met haar 
 organisatie World Harvest.

 De Pannenkoekenbakkers -Nederlands streetfood-**
  De aller lekkerste pannenkoeken zullen gebakken worden door 
 Rogier Sluyter en zijn team van pannenkoekenbakkers. 
 De opbrengst hiervan is voor het Oranje Comité. Mede dankzij 
 deze actie kunnen wij koningsdag mogelijk maken!

 * Bij de Oranje bar te betalen met drankmunten. 
    De drankmunten zijn in het dorpshuis te koop.
 ** Bij de Streetfood-kramen te betalen met euro of pin.

15.00-18.00 uur “Bad Habit”  
  Met een breed repertoire van disco- classics, pop, soul tot funk en 

zelfs een vleugje Latin salsa, wil je bij het horen van de eerste 
 klanken meteen de dansvloer op! Voor Bad Habit is niets te gek! 
 De bandleden komen uit alle muziek-en windstreken en hebben  
 één ding gemeen: hun passie om er een gezellige boel  van te  
 maken en het bouwen van een feestje in Vreeland!
 
 Heeft u al gedoneerd? 
 Uw bijdrage maakt Koningsdag mogelijk!
 
 Let op: Het Oranje Comité Vreeland is niet aansprakelijk 
 voor enige schade ontstaan tijdens Koningsdag. 
 Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. 
 Ouders/ verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk 
 voor hun eigen kind/ kinderen.
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

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

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms 
opmerkelijke dingen op. Door een andere bril zie je 
opeens bijzondere details of zaken waar je eerder 
aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om het 
verhaal erachter te ontdekken. 

‘Villa Kakelbont’
Verscholen tussen de parking van De Nederlanden 
en het eerste huis in de rij van de Spoorlaan staat 
een vrijstaande villa. Pal tegenover de school dus en 
hoewel we er al talloze keren voorbij zijn gekomen 
is het ons, gek genoeg, nooit echt opgevallen. Vanaf 
deze positie lijkt het erop dat deze woning met rui-
me tuin betere tijden heeft gekend. Of een likje verf 
aan de kozijnen en een energieke tuinman deze 
tijden kunnen doen herleven is de vraag. Woont 
er nog wel iemand en zou het niet een geschikte 
woning zijn om Oekraïners op te vangen? Omdat 
Restaurant & Boutique hotel De Nederlanden de 
huurder blijkt te zijn van dit pand zijn dit precies 
de vragen die we stellen aan Caroline Berends. 

Het is zondagmiddag en de meeste lunchgasten 
maken alweer plaats voor het diner. Caroline no-
digt ons uit aan het eerste tafeltje in de lounge van 
De Nederlanden waar uiteindelijk niemand het 
restaurant verlaat zonder de persoonlijke uitgelei-
ding van deze ervaren gastvrouw. “Wat leuk en ik 
kan me goed voorstellen dat er veel vragen zijn over 
dit huis”, zegt ze. Voordat we daadwerkelijk een 
kijkje krijgen achter de façade neemt ze ons eerst 
mee terug in de tijd. Die begint voor Caroline en 
Wilco toen zij de bedrijfsvoering van het vermaar-
de en met Michelin ster bekroonde ‘De Nederlan-
den’ hebben overgenomen. Zowel het hotel-restau-
rant als de naastgelegen schuur en de villa waren 
toen al eigendom van vastgoedondernemer Cor 
van Zadelhoff. In 2008 huurt het jonge ambitieuze 
echtpaar het, destijds al wat verouderde, huis erbij 
om er in eerste instantie zelf met hun prille gezin te 
gaan wonen. Omdat kopen geen optie blijkt kopen 
ze een jaar later, wanneer hun huis in Akersloot 
is verkocht, de huidige woning aan de Fetha, vlak 
achter dit perceel. De villa huren ze tot op de dag 
van vandaag nog voor het personeel en is inmid-
dels gebombardeerd tot ‘Villa Kakelbont’. Hierover 
straks meer, maar eerst nog het verhaal achter deze 
façade van een eerdere bewoonster die we diezelfde 
dag nog spreken…

In ons oude blauwe straten- en adressenboekje, dat 
hangend aan plakband eveneens betere tijden heeft 
gekend, staat bij Spoorlaan 2 nog de naam J. v.d. 
Bos vermeld. Caroline vermoedde al dat Gerda van 
Droffelaar, van even verderop aan de Spoorlaan, 
hier vroeger heeft gewoond. We nemen contact op 
met haar en jawel, in deze villa heeft Gerda onder 
haar meisjesnaam Van den Bos jarenlang en met 

plezier met haar ouders gewoond. Bovendien bood 
de houten schuur oorspronkelijk onderdak aan een 
houtzagerij, weet ze te vertellen. Omstreeks het jaar 
2004 is het verkocht aan Van Zadelhoff. Nou, dat 
weten we dus maar alvast. 

In de lounge vertelt Caroline verder over de groot-
se plannen die zij een aantal jaren geleden hadden 
maar die vooralsnog op niets zijn uitgelopen. Het 
idee was om het hele perceel van de villa en de 
schuur opnieuw in te richten. Globaal kwam het 
erop neer dat op deze plek een aantal starterswo-
ningen zouden worden gerealiseerd, waarvan één 
een personeelswoning zou worden. Een ander deel 
zou voor uitbreiding voor De Nederlanden als be-
drijf zelf zijn. De kosten bleken te hoog waardoor 
het plan werd afgeketst door de eigenaar. Hij vindt 
het bovendien belangrijk dat de grond bij De Ne-
derlanden blijft behoren. 

Met de sleutel in de hand neemt Caroline ons via 
‘een kijkje in de keuken’ en de parking mee naar 
het huis. “De personeelsvilla staat op dit moment 
weliswaar even leeg maar volgende week komen er 
alweer nieuwe leerlingen wonen.” Er is overwogen 
om opvang aan vluchtelingen te bieden in de tijd 
dat het eventjes niet bewoond is. “Afgezien van 
het feit dat wij slechts huurders zijn is dat helaas 
niet mogelijk want wij hebben deze woning voor 
de meeste tijd echt nodig.” De Nederlanden werkt 
onder meer nauw samen met de opleiding van Cas 
Spijkers en goede leerlingen zijn schaars en komen 
vanuit het hele land. “Vreeland is niet makkelijk 
bereikbaar met openbaar vervoer en het is daar-
om een ‘must’ om fatsoenlijk onderdak te bieden”, 
licht ze toe. Buiten de woning zien we een tafel met 
volle asbak en verderop een grote glasbak. “Nee die 
laatste is van het restaurant hoor,’ zegt Caroline la-
chend, “maar het zijn natuurlijk wel jongvolwasse-
nen die hier tijdelijk wonen, hoe professioneel ze 
in hun werk ook al zijn!” We zijn inmiddels bin-
nen en dus achter de façade van Spoorlaan 2 die 
woon- en slaapplek biedt aan drie personen. Het 
ziet er allemaal netjes uit maar het is duidelijk dat er 
binnenkort wel iets gedaan moet worden aan ‘Villa 
Kakelbont’. Wordt vervolgd…?                       P.v.d.H.

Het verhaal achter de façade  Het verhaal achter de façade  
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Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
kun je heerlijk lunchen. Neem plaats aan tafel tussen
1200-1330u en geniet van een 4 gangen lunchmenu

á 75,00 per persoon. Boek nu je tafel!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Buurtkamerpraatjes:
Zoals velen al weten is de Buurtkamer in ons 
Dorpshuis geopend op dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. U bent van harte welkom.

Een keer per maand organiseren we een Buurtka-
merpraatje. Op dinsdagochtend 5 april kwamen 
Marjolein Lausberg en Bert Jacobs vertellen over 
hun bijzondere tuin Veldlof aan de Nigtevechtse-
weg te Vreeland. In deze tuin worden vele soorten 
groente, kruiden en eetbare planten verbouwd. Er 
wordt zorgzaam gestreefd naar de juiste ecologi-
sche balans met de natuur. Een erg leerzaam ver-
haal over een vak waar veel bij komt kijken.

Op dinsdagochtend 3 mei komt Hans Bots vertel-
len over de dramatische gebeurtenissen die plaats-
vonden in het jaar 1859 in het brugwachtershuisje 
op Duinkerken 9 tegenover de van Leerbrug. Start 
11.00 uur. Entree gratis.

Lezingen: De Vreelander creëert:
Op elke tweede maandagavond van de maand or-
ganiseert Sterren een lezing ‘de Vreelander creëert’ 
waarbij een dorpsgenoot met een bijzonder verhaal 
of bedrijf aan het woord komt. 

Op maandagavond 14 maart kwam Edward van 
der Marel vertellen over zijn Moordzaken Podcast, 
die hij samen met Carine Voshaar maakt. Erg inte-
ressant. Wie ze wil beluisteren: kijk op Instagram 
of je favoriete podcastplatform. Op 11 april inspi-
reerde Roos van Monsjou de aanwezigen met haar 
kennis over leefstijl en gezonde voeding. 

Vanwege het grote succes in de Buurtkamer komen 
Marjolein en Bert ook bij De Vreelander creëert 
vertellen over hun bijzondere tuin Veldlof.
Maandagavond 9 mei, aanvang 20.30 uur. Entree 
€ 5,-, eerste kop thee/koffie gratis.

Op maandagavond 13 juni komt Anna Jordans 
vertellen over haar werk als mede eigenaar van 
Mals Media, het culturele filmproductiehuis van 
Nederland. Mals Media maakt filmcontent voor 
culturele opdrachtgevers w.o. het Rijksmuseum 
en het Van Gogh museum. In haar lezing toont 

en vertelt Anna hoe een productie 
van kop tot staart tot stand komt. 
Aanvang 20.30 uur, entree € 5,-, eerste kop koffie/
thee gratis.

Filmhuis Vreeland
Save the date: Opening Filmhuis Vreeland in het 
Dorpshuis op vrijdagavond 10 juni 20.30 uur. 
Een redactieraad bestaand uit Bob Roode, Elsbeth 
Ketting, Jeroen Kohnstamm, René Nijland en Ul-
rike Buerger-Bruijs werkt op dit moment aan de 
programmering van het Filmhuis dat minimaal 
tien keer per jaar op de tweede vrijdagavond in de 
maand een film gaat vertonen. Ook wordt gekeken 
naar een maandelijkse voorstelling voor de jeugd. 
De toegangsprijs zal € 5,- bedragen. De ambitie is 
meer dan een film te laten zien, waarbij we elke 
keer zoeken naar een inleider die wat meer diep-
gang kan geven aan de film en het onderwerp. 

Luisteren naar bijzondere verhalen
Kom op zondag 24 april om 14.30 uur naar de 
Sint Nicolaaskerk voor een nieuw initiatief waarbij 
Vreelanders een persoonlijk verhaal vertellen waar 
andere Vreelanders naar luisteren. Ook niet-Vree-
landers zijn natuurlijk welkom. De uitvoering is 
analoog aan de aanpak van de initiatiefnemers Öz-
can Akyol en Matthijs van Nieuwkerk, een concept 
dat in veel steden een groot succes is. Herman Poos 
en Corine de Goey presenteren hier de bijeenkomst 
namens de Sterren van Vreeland.  

Dit is het idee: Vertel ons een verhaal. Als het maar 
uit je leven gegrepen is. Komisch, tragisch, ver-
drietig, spiritueel, opbeurend, warm, koud… Alles 
mag. De enige beperking: een verhaal mag onge-
veer vijf minuten duren. En als je geen verhaal hebt, 
of nog niet durft, dan niks aan de hand. Want iede-
re verhalenverteller heeft een publiek nodig. Dus je 
bent van harte welkom om te luisteren.
 
Graag gedaan
Al eerder schreven we over het initiatief Graag 
Gedaan Vreeland: Voor vervoer naar ziekenhuis 
e.d. of kleine klussen in en rond het huis, bel 0346-
263800. U wordt dan in contact gebracht met een 
van de Vreelandse vrijwilligers

Sterrenapp
Er heeft een groot aantal mensen gereageerd om 
opgenomen te worden in de SterrenVanVreeland 
app. Daar zijn we blij mee. Wil je ook op de hoog-
te blijven van onze Sterrenactiviteiten? Stuur een 
berichtje naar info@sterrenvanvreeland.nl met je 
naam en mobiele nummer. Meest actuele info vind 
je altijd op de website: www.sterrenvanvreeland.nl.

Namens het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, 
Frederike, Jaap Jan, Herman en Kees.

Sterren nieuws

Een tijdje nadat ik in Vreeland was komen wo-
nen - alweer 20 jaar geleden -, was ik op zoek naar 
een vrijetijdsbesteding waar ik nieuwe mensen 
zou ontmoeten. Ik vond deze bij de LMHC – de 
Loenense Mixed Hockey Club – met op de woens-
dagavond de zogenaamde trimmers. Mensen die 
geen competitie spelen maar gezellig met elkaar 
hockeyen. Eerst een training met oefeningen voor 
techniek en speeltactiek; gelijk ook goed voor je 
renvermogen en conditie. Gevolgd door een on-

derling partijtje en daarna: de derde helft, gezellig 
een biertje drinken. Al die jaren ga ik nog steeds 
met veel plezier naar de trimhockey. We zijn met 
10-14 man en kunnen wel wat uitbreiding ge-
bruiken, vooral vrouwen. Wel of geen ervaring is 
niet belangrijk. Iets voor jou? Kom een paar keer 
kijken of doe gelijk lekker mee. We starten op de 
woensdagavond om 20.15 uur. Wil je meer infor-
matie? Bel mij – Margret van Gaalen - dan op 06-
14344264 of Arie Boutkan op 06-23291162.

Lezers schrijven: Kom jij bij de trimhockey van LMHC?
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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 

Voorafgaand aan de dodenherdenking  bij het 
monument aan het Boerenlaantje vindt dit jaar 
weer een Moment van Bezinning plaats in de 
Grote Kerk. Na twee digitale jaren is het einde-
lijk weer mogelijk om op 4 mei samen te komen 
en gezamenlijk na te denken en te herdenken. En 
natuurlijk staan we stil bij de oorlog in Oekraïne. 
Het jaarthema is niet voor niets: Vrij-
heid in verbondenheid. Onze vrijheid is 
kwetsbaar en onlosmakelijk verbonden 
met de vrijheid van de ander. Het pro-
gramma bestaat uit bijzondere verha-
len, zoals Niemand om mee te spelen, 
over de kleine ondergedoken Joop Levy, 
gedichten en muziek. En wat betekent 
vrijheid voor de Syrische vluchteling 
Zahraa Attar? Zij gaat het ons vertel-
len. Muzikale medewerking verlenen 
violiste Reinette Thiadens en pianist 
Tjako Groenewold. Na de bijeenkomst 

die om 19.00 uur begint lopen we samen in een 
Stille Tocht naar het oorlogsmonument, alwaar 
we om 20.00 twee minuten stilte houden.  De kerk 
is open vanaf 18.45 uur. Voor jong en oud.

Joop Levy en zijn ouders zaten van 1942 tot 1945 
ondergedoken op een boerderij in de Achterhoek

4 mei  Moment van Bezinning in de Grote kerk 

Workshop Haken van Margit van Niekerk
Is verplaatst naar woensdag 18 mei

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
Woensdag 18 mei van 19.00 - 22.00 uur
't Web Loenen. Aanmelden via onze site

Als ik binnenstap bij Maaike op de Vossenlaan ligt 
zoontje Felix (3) nog een beetje te ‘sudderen’ op 
de bank. Hij is die ochtend met zijn mama naar de 
kinderboerderij geweest en wordt net wakker van 
een middagdutje. Terwijl ik mijn jas ophang kijk ik 
nieuwsgierig rond in het huis en de tuin, allemaal 
veel ruimer dan ik had verwacht. Maar toch wilden 
Ronald en Maaike graag groter wonen, dus ver-
trekken ze eind april met Felix en kat Pip richting 
Apeldoorn. Maaike vertelt mij over de achtergrond 
van hun verhuisplannen.

Maaike en Ronald wonen sinds 2014 in Vreeland, 
waar ook Felix werd geboren. Zelf is Maaike (45) 
geboren en getogen in Apeldoorn. Zij studeerde 
Arbeidsrecht in Groningen en na wat omzwervin-
gen werkt ze nu als Manager HR & Communica-
tie bij Witte Kruis in Houten waar zij met name 
verantwoordelijk is voor HR strategie en beleid en 
communicatie. Ronald (52) is een rasechte Am-
sterdammer en studeerde daar ook (Geschiedenis). 
Inmiddels werkt hij als online adviseur bij de ge-
meente Dijk en Waard.

De twee leerden elkaar tien jaar geleden in Amster-
dam kennen en gingen daar samenwonen. Ronald 
knapt industriële lampen op en dat deed hij inder-
tijd in hun tweede slaap- annex kledingkamer. Dat 
werd allemaal wat krap, dus ging het stel op zoek 
naar meer ruimte. Die vonden ze aan de Vossen-
laan in Vreeland waar Ronald zich met zijn crea-

tiviteit heerlijk kan uitleven in de grote schuur. 
Vanuit zijn bedrijfje Industrial Delights knapt hij 
daar inmiddels niet alleen lampen op, maar maakt 
hij ook mooie schilderijen op, onder andere, meta-
len platen. 

Kort nadat Maaike en Ronald in Vreeland kwa-
men wonen bestond Vreeland 750 jaar en meld-
de Ronald zich aan als fotograaf/foto-editor voor 
Vreeland 750 en Sterren van Vreeland. Dat hij een 
brede interesse heeft, is wel duidelijk want inmid-
dels heeft hij ook een cursus Personal Training af-
gerond en geeft hij in zijn vrije tijd outdoor trainin-
gen bij Kyosan in Loenen. 

Intussen ontstond bij het jonge gezin de wens om 
nog wat ruimer te wonen. “We hebben lang ge-
zocht, ook hier in de buurt. Maar inmiddels maakt 
de afstand voor werk niet meer zoveel uit, want we 
werken veel thuis, dus konden we ook ons zoekge-
bied uitbreiden.” Uiteindelijk werd het Apeldoorn, 
tegen de binnenstad aan. En dicht bij opa en oma 
(de ouders van Maaike) die een keer in de week op 
Felix passen. “Het was mijn wens om niet te ver 
van de stad te wonen, zodat ik veel op de fiets kan 
doen. Dat dat Apeldoorn zou zijn, had ik vooraf 
niet gedacht”, glimlacht Maaike, “maar we zullen 
de kleinschaligheid van Vreeland wel missen. Het 
is een dorp met leuke mensen en veel leuke activi-
teiten. Dus we hebben hier altijd met veel plezier 
gewoond!”     A.F.

Ik vertrek 

Maaike Jager, Ronald Zwartjes en Felix

Maak kennis met tennis of leer de fijne kneepjes 
van deze leuke sport. Voor privé- of duolessen, 

bel 0644706098. 

Locatie: Slotzicht in Vreeland. 
Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar.
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Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV
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Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdb

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

"nu we alles weer mogen, 
zijn we als kapper 

zeker essentieël"

Neelie, voor dorpsgenoten, heeft een indrukwek-
kende staat van dienst. Ze was o.a. staatssecretaris 
van Verkeerszaken in kabinet- van Agt I, minister 
van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Lub-
bers I en Lubbers II, Europees Commissaris en vice 
voorzitter van de Europese Commissie. De lijst van 
functies, partijpolitieke functies, nevenfuncties en 
onderscheidingen is schier oneindig. Neelie is nog 
steeds actief als boardmember bij verschillende 
internationale ondernemingen en zet zich in voor 
goede doelen, zoals Thorn Digital Defenders of 
Children, AMREF Flying Doctors en Prinses Maxi-
ma Centrum voor Kinderoncologie.  

Ik kijk graag vooruit!
Maar het begon allemaal 
met haar vader die na 
de oorlog het transport-
bedrijf ‘ZwaTra’ opzette 
(de afkorting van zwaar 
transport).  Neelie was op 
aanraden van haar vader 
economie gaan studeren 
en trad in 1965 toe tot 
de raad van bestuur. Als 
kind verbaasde ze zich al 
over de grenzen, in haar 
ogen veelal kunstmatige 
barrières die voor veel 
oponthoud en ergernis 
zorgden voor de vracht-
wagenchauffeurs. Dat kon 
en moest beter. 

In 1957 werd bij het ver-
drag van Rome de Euro-
pese Economische Ge-
meenschap (de voorloper 
van de Europese Unie) opgericht. De zes landen die 
niet lang daarvoor nog met elkaar in oorlog waren 
sloegen de handen ineen. “Ik was gefascineerd door 
de mogelijkheden van een Europese samenwerking 
en ik ging de politiek in om die regels mee te helpen 
openbreken. Niet omdat ik zo’n politiek dier was 
maar omdat ik daar de oplossing zag om samen 
sterker te worden.”

In 1971 werd ze voor de VVD gekozen in de Twee-
de Kamer. Hans Wiegel was toen fractievoorzitter 
en hoewel Neelie de enige econoom in de fractie 
was, kwam dat niet overeen met wat Wiegel voor 
ogen had. Ook Verkeer en Waterstaat was geen op-
tie, het was Kleuteronderwijs of niets. Niets doen 
was voor Neelie weer geen optie want daarvoor was 
ze de politiek niet ingegaan. Uiteindelijk kwamen 
ze tot het compromis dat Neelie Kleuteronderwijs 
én Verkeer en Waterstaat in portefeuille zou ne-
men. 
Omdat ze niets van kleuteronderwijs wist, vroeg ze 
een autoriteit op dat gebied haar bij te praten. “Ik 
heb er veel van geleerd. Bij leerachterstand of ach-
terstand in spraakontwikkeling moet je zo vroeg 

mogelijk ingrijpen, liefst al in de peuterleeftijd. Als 
je gelijke kansen nastreeft is die eerste levensfase 
cruciaal, daarna loop je achterstanden bijna niet 
meer in.” 

Onze millennials
Neelie groeide op in het naoorlogse Rotterdam, 
in een stad die totaal verwoest was door de oor-
log. Vanuit het niets moest alles weer opgebouwd 
worden. Er moest hard gewerkt worden en er was 
weinig ruimte voor emoties. Ik vraag haar hoe ze 
aankijkt tegen de twintigers van nu? “Door Coro-
na heeft deze generatie echt een achterstand. Met 

vallen en opstaan bouw 
je levenservaring op, leer 
je ook van de fouten die 
je maakt en dat hebben 
ze de afgelopen twee jaar 
gemist. Ze waren wel 
verwend maar door deze 
tegenslag is dat verwen-
niveau heftig aangetast. 
Het was heel normaal om 
een sabbatical te nemen, 
iets wat in mijn tijd on-
denkbaar was maar waar 
ik heilig in geloof. Niet als 
je met een dik pak geld op 
reis gestuurd wordt maar 
zo’n sabbatical year kan 
erg vormend zijn. Je ziet 
veel, je komt in oorden 
waar je normaliter niet 
zou komen en je ziet ook 
hoe betrekkelijk onze ei-
gen welvaart is.” Hoewel 
Neelie gelooft in de veer-
kracht van (jonge) men-

sen denkt ze wel dat deze periode voor sommigen 
zijn littekens zal achterlaten. “Aan de andere kant 
zijn er al veel obstakels genomen. Ik was vaak de 
enige vrouw in een mannenwereld. Daar kon je 
niet in je eentje de cultuur veranderen. Op eman-
cipatorisch gebied is er sinds die tijd al heel veel 
gewonnen. Maar meiden, wees niet risk avoiding! 
Ik moet de eerste man nog tegenkomen die als ik 
hem een baan aanbied zegt dat hij niet weet of hij 
er al aan toe is!”

Na haar Wassenaarse jaren waar ze op het laatst 
door een stalker werd lastig gevallen koos Neelie  
voor de veiligheid van een appartement in Amster-
dam. Maar Corona gooide roet in het eten. Alles 
was dicht en ze voelde zich opgesloten. Toen ze een 
huisje in Vreeland kreeg aangeboden, greep ze die 
mogelijkheid met beide handen aan: ze dacht dat 
de afwisseling haar goed zou doen. Maar inmiddels 
woont ze vrijwel permanent in Vreeland, gegrepen 
door de prachtige natuur en de gezelligheid van 
vrienden in de omgeving. Haar appartement in 
Amsterdam is verkocht en met een studiootje in 
Rotterdam is voor haar de cirkel rond.

Neelie Kroes
 door Renee Bink
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Kidsredactie
De talentenjacht CSV’s got talent is voor 
vele kinderen het hoogtepunt van het jaar! 
De middag begon met de finale van het spel 
eitje-bots, waarbij de bots-winnaars uit iedere 
klas het tegen elkaar moesten opnemen. 
Het ei van Lotta uit groep 8 was het sterkst 
en zij won dit jaar het bots-bord!

CSV''S GOT TALENT

Thijs

Elina
Carmen Ole

Daarna werd de talentenjacht geopend door 
Dwayne, hij danste op het kinderen voor 
kinderen lied “FitTop10”

De CVS-schoolband speelde de sterren 
van de hemel met zang van Babette, 
Klaasje en Isa. 

Zij werden muzikaal bijgestaan door 
Loulou en Mija op de viool, Cato op 
de saxofoon, Lena op de gitaar, 
Willem op de drum en Babette 
achter de piano.

Knotsgekke jury

Lotta wint eitje-bots!

Zingen over Amsterdam

Wij beginnen, zing het af

Groep 3 dance monkeys

Groep 5 dames dans

Openingsdans FitTop10
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 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

CSV''S GOT TALENT

Kalle

RomieFelix

Magali

Nine

Sanne

De CSV Schoolband

Noa

Overblijf toneelstuk

De winnende dans!

Zingen over Amsterdam

Zang en dans, Bruno MarsWij beginnen, zing het af

Openingsdans FitTop10
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Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

Maar liefst 40 leden van IJsclub Voorwaarts 
Vreeland kwamen maandagavond 21 maart in het 
Dorpshuis bijeen om zich uit te spreken over de 
toekomst van hun IJsclub. Unaniem was men van 
mening dat de IJsclub een tweede kans verdient, 
en dat men daar best een jaarlijkse contributie 
voor wilde betalen. Het zittende bestuur besloot 
daarop af te treden, en Casper Zeldenrijk de ruim-
te te geven om uiterlijk 1 september een nieuw 

bestuur en zijn toe-
komstplannen te 
presenteren. Waar-
na Lucy zich aan de 
tap zette en iedereen 
een drankje van de 
IJsclub kreeg om 
samen nog wat na te praten. Kortom: de IJsclub 
maakte zijn naam Voorwaarts weer eens waar.

“Zijn jullie niet bang voor ons?!” roept een vrouw 
uit het publiek plotseling tussen twee nummers 
door. Even is het stil en dan begint iedereen hard 
te lachen. “Zolang we muziek maken, voelen we 
ons goed,” reageert de gitarist met een grijns. De 
vrouw die deze woorden riep, lacht misschien 
nog wel het hardst van iedereen. Ze draagt zwar-
te kleren en haar zwartgesokte voeten steken in 
badslippers. Ze stoot haar buurvouw vrolijk aan. 
Even een beetje stangen. Ze hebben er lol in. Ook 
de buurvrouw is in het zwart gekleed en draagt 
badslippers, ze zijn niet de enigen. Anderen dra-
gen sneakers, een plat laarsje, geen hak te zien, de 
zolen opvallend schoon voor deze tijd van het jaar. 

Aan het eind van het concert lopen de vrouwen 
naar voren, naar de jongens van de band. Even 
napraten. Wat vonden ze ervan? “Ik heb drie 
moorden gepleegd,” vertelt de buurvrouw van de 
roepster aan de bassist, terwijl ze hem recht in zijn 
gezicht kijkt. Even is hij verbouwereerd, maar echt 
verbaasd is hij niet. We zijn in de vrouwengevan-
genis in Nieuwersluis en het publiek bestaat uit 
gedetineerden, ‘de dames’, zoals de bewakers hen 
noemen. Het is zaterdag 2 april en dit is de eer-
ste try-out van Hier om de hoek, een concerttour 
langs de dorpskernen aan de Vecht. De band speelt 
vandaag nog in kleine bezetting: zang, gitaar, pia-
no, mandoline en contrabas: Helge Slikker, Tim 
Klaase, Lucas Dols. Komende weken breidt het 

gezelschap zich uit met strijkinstrumenten, ko-
perblazers en percussie, musici uit Stichtse Vecht. 
De nummers die zij spelen gaan over de grote en 
de kleine dingen die gebeuren in het dorpse leven 
anno nu, en hebben titels als Ochtendmist en Een 
wereld voor je deur. Luisterend naar de prachtige 
nummers, in de setting van de gevangenis met een 
publiek dat voor korte of langere tijd zit opgeslo-
ten, krijgen de teksten een nieuwe betekenis. 

Tijdens de lockdowns voelden velen in de vrije we-
reld zich opgesloten en beknot in hun leven, maar 
hoe luisteren de vrouwen die hier zitten naar de 
woorden die Helge Slikker zingt? ‘’s Ochtends 
vroeg / het eerste licht / De kou verwelkomt zijn 
gezicht.’ Voor sommigen in de zaal moet het ja-
ren geleden zijn dat zij de ochtendmist voelden, 
of over een brug liepen, dat zij het gevoel hadden 
dat de wereld aan hun voeten lag, als zij dat ooit 
gevoeld hebben. Hier zitten allemaal vrouwen die 
zelf ook ooit kleine meisje waren, met hun eigen 
dromen. Terwijl ze meebewegen met de muziek, 
soms even met elkaar fluisteren, veelal aandachtig 
luisteren, sommigen met de ogen dicht, het ritme 
knippend met hun vingers, hangt de tegenvraag 
stilletjes in de lucht: “Moeten wij dan bang voor 
jullie zijn?” De concerten van Hier om de hoek 
vinden in Vreeland plaats op 15 mei. Kijk voor 
kaartjes en de andere concertdata en locaties op 
www.hieromdehoek.live.                                    C.W. 

Concerttour langs de Vecht

De IJsclub maakt doorstart!

Slechts 43,55 procent van Vreelanders heeft hun 
stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Een teleurstellend percentage vindt Pim 
van Rossum van het CDA. Van de 1550 stemge-
rechtigden besloten 679 mensen om 14, 15 en 16 
maart jl. naar het Dorpshuis te gaan en hun stem 
uit te brengen. Voor de hele gemeente lag het per-
centage op 53 procent. De grootste partij in de ge-
meente is nu Lokaal Liberaal.

Terug naar Vreeland. Wat betreft de uitslag zijn 
D66 en het CDA gelijk geëindigd. Beide partijen 
haalden 119 stemmen. De Vreelander Bert IJpeij 
van D66 kreeg 67 stemmen. Verder scoorde de 
VVD er 98, het Vechts Verbond was goed voor 

84 en Groen Links voor 73 stemmen. Pim van 
Rossum: “Ik heb de meeste stemmen gekregen 
in mijn partij, namelijk in totaal 972. Daar was ik 
beduusd van. De komende vier jaar neem ik we-
derom zitting in de gemeenteraad, net als Mieke 
Hoek overigens. Ik ga me inzetten voor een multi-
functioneel Dorpshuis met daaraan gekoppeld de 
nieuwe woningen. Velden met zonnepanelen in 
de buurt van Vreeland wil ik het liefst voorkomen. 
Verder hoop ik dat ouders het goede voorbeeld 
gaan geven. Want als ouders niet gaan stemmen 
doen kinderen dat later ook niet. Waarom zoveel 
Vreelanders niet hebben gestemd wil ik heel graag 
weten. Als mensen mij iets te melden of te vragen 
hebben, kunnen ze me altijd bellen.”

Lage opkomst bij stemlokaal

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

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

Vervolg van pagina 1 
Algemene Ledenvergadering 25 mei
Na langdurig corona gerelateerd uitstel vinden wij 
het de hoogste tijd om weer een algemene leden-
vergadering te organiseren. Zodat we kunnen ver-
tellen wat we de afgelopen periode hebben gedaan, 
met welke thema’s en zaken we nu aan de slag zijn 
en natuurlijk om van onze leden te horen wat er 
speelt en van gedachten te wisselen. Dat gaan we 
doen op woensdag 25 mei vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis. We hopen jullie daar te zien! Wil je 

aanhaken maar ben je nog geen lid? Meld je dan 
aan via info@dorpsraadvreeland.nl en praat mee 
over belangrijke Vreelandse thema’s.

Vreelandse vlaggen verkoop
Is je Vreelandse vlag kapot gewapperd in een van 
de stormen die ons dorp de afgelopen maanden 
hebben geteisterd? Of was je mast nog niet behan-
gen met het lokale logo? Schaf dan bij de Dagwin-
kel een nieuwe Vreelandse vlag aan, er ligt nog een 
mooie voorraad te wachten om gehesen te worden.

Bericht van de Dorpsraad

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 
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KCOV Amsterdam, het koor van Vreelanders Connie 
Lohuis en Gerdjan Rapati, viert de lente met Rossini’s Pe-
tite Messe Solennelle. Dansant van karakter, blijmoedig, 
soms zelfs jubelend van sfeer. Wij voeren dit werk uit zo-
als het oorspronkelijk is gecomponeerd, met begeleiding 
van piano en harmonium. In het voorprogramma zingen 
we een viertal koorwerkjes uit de Italiaanse belcanto tra-
ditie. Van componisten als Puccini, Verdi en Rossini zelf. 

Het concert is zaterdagavond 14 mei in de sfeervolle Do-
minicuskerk aan de Spuistraat in Amsterdam. Vreelan-
ders krijgen korting op de kaarten: geen € 27,50, maar 
€ 25,-. 
Als jij hiervan wilt profiteren, stuur dan even een mailtje 
naar gerdjan@strakblauw.nl.

Op 3 juli vindt Gluren bij de Buren voor de twee-
de keer plaats in gemeente Stichtse Vecht. Tijdens 
dit festival vinden er bij alle deelnemende hosts 
verspreid door de hele gemeente optredens plaats 
in huiskamers en tuinen. Denk hierbij aan dans, 
theater, muziek, poëzie en nog veel meer! De or-
ganisatie is op zoek naar lokale acts en hosts. 
Meedoen als performer of als locatie? 
Aanmelden is mogelijk tot en met 22 mei via 
www.glurenbijdeburen.nl.

Festival Gluren bij de Buren op komst

Na 21 jaar is Josephine (40) weer terug van wegge-
weest. Terug naar haar oude dorp dat nooit echt 
helemaal uit haar hart was verdwenen. 

Josephine groeide samen met broer Bas en een 
oudere halfzus en -broer op in Slotzicht aan de 
Boslaan. Een heerlijke jeugd op een bevoorrechte 
plek met een fijne tuin waarin ze met onder ande-
re vriendin Jet uren kon turnen en hockeyen, het 
was één grote speeltuin! 
Josephine heeft warme en fijne herinneringen 
aan haar jeugd in Vreeland. Op de christelijke 
basisschool zat ze in een kleine klas, dus speelden 
kinderen van alle leeftijden met elkaar. Met een 
gezellige groep kinderen fietste ze vervolgens da-
gelijks naar de middelbare school in Hilversum 
waar ze op het Comenius College haar vwo-diplo-
ma haalde.
Op haar 19e verhuisde Josephine voor haar studie 
Media en Cultuur aan de UvA naar Amsterdam. 
Daar werd ze lid van de DERM, een studenten-
vereniging voor studenten die naast een gezellige 
borrel ook van actieve en soms extreme sporten 
zoals snowboarden en (kite-) surfen houden.
Na haar afstuderen heeft Josephine een tijdje in de 
mediawereld gewerkt, onder andere als produc-
tiemedewerker bij de televisie. Na verschillende 
banen, werkte Josephine een poosje als Personal 
Assistant, iets wat haar heel goed paste! Ze kwam 
erachter een goede regelaar te zijn en houdt ervan 
om te plannen en organiseren. Aan het begin van 

de coronacrisis raakte Josephine haar baan kwijt, 
iets wat ze helemaal niet zo heel erg vond: “Deze 
verplichte sabbatical bracht me vaak naar Vree-
land. Het was toen heel erg mooi weer en ik was 
veel bij mijn vader en bij Jet te vinden!” Na deze 
sabbatical vond ze een leuke baan als senior pro-
gramma coördinator executive education bij Ny-
enrode. Een diverse baan waarin ze opleidingen 
organiseert voor mensen uit het bedrijfsleven die 
een rol in bijvoorbeeld een commissariaat gaan 
vervullen.
En zo kwam Vreeland weer in het vizier. Met dank 
aan de coronacrisis dus, maar ook met dank aan 
haar broer die haar op het terras van Mevr. Daal-
der wees op een huis. En aan haar oude tuin, waar 
ze wekelijks weer tennisles volgde. En aan Jet, die 
hier weer met haar kinderen was komen wonen. 
En aan haar nieuwe baan bij Nyenrode! Josephine 
merkte dat ze al langzaamaan haar leven in Vree-
land weer aan het opbouwen was. En toen kwam 
het huis aan de Spoorlaan te koop. Waar ze in eer-
ste instantie te laat voor was maar waar ze uitein-
delijk tóch de eigenaar van mocht worden.
Sinds 1 maart woont Josephine weer in Vreeland 
en ze vindt het heerlijk! Ze geniet van haar huis, 
de rust en de gezelligheid. Oud-klasgenoten komt 
ze tegen, sinds kort hockeyt ze weer op haar oude 
hockeyclub en ze zou graag weer eens met de 
vroege-Vecht-zwemmers meezwemmen. Ze heeft 
er nog geen moment spijt van gehad dat ze na 21 
jaar weer terug verhuisd is naar Vreeland!      W.T.

Nieuwe buren

Josephine Swelheim

Met korting naar een concert

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

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Bingo in het Dorpshuis
Op maandagmiddag 9 mei wordt er weer bingo 
gespeeld in het Vreelandse Dorpshuis. De zaal 
gaat om 13.30 uur open en het spel start om 14.00 
uur. Er worden acht rondes gespeeld en na de bin-
go is er nog een loterij. 
Deelname kost € 7,- voor twee boekjes en twee 
consumpties (koffie of thee) met iets lekkers erbij. 

Voor de loterij zijn de kosten € 0,50 cent per lot. 
In de laatste ronde wordt voor een mooie hoofd-
prijs gespeeld. 
En wie naast iemand zit dit ‘bingo’ roept, krijgt 
een leuke buurman/buurvrouw prijs. Voor meer 
informatie kan contact worden opgenomen met 
Anita te Gussinklo, 0294-232835.

Foto: Maarten J. Eykman
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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 

Al heel wat jaren ben ik groot 
liefhebber van de muziek van 
De Dijk. Zanger Huub van der 
Lubbe is een beetje een held 
voor mij. Nee, ik had (en heb) 
geen posters in mijn slaap-
kamer hangen, maar was bij 
vele optredens en kocht me-
nig Cd en Lp. Waarom en hoe 

die liefde precies ontstaan is weet ik eigenlijk niet 
goed. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft 
dat de liedteksten, in combinatie met de muziek, een 
waarheid bevatten die mij steeds opnieuw raakt. Die 
voor mij verwoordt wat ik zelf niet eens had kunnen 
verwoorden, maar toch precies treffend is. Misschien 
moet ik het zo zeggen: dat ik ervaar dat er een waar-
heid tussen de regels door te horen, en vooral ook 
te voelen is, die misschien wel helemaal niet onder 
woorden te brengen is. 
Ik heb datzelfde met poëzie. Gedichten onthullen 
diepe waarheden, zonder dat je daar precies de vin-
ger op kan leggen. Zonder dat je je die waarheid kan 
toe-eigenen ook. En tegelijk ook weer wel. Maar je 

kunt niet zeggen: ‘dit is mijn waarheid, en alleen de 
mijne’. Misschien klinkt dit vaag, maar ik ben bang 
dat ik het niet veel duidelijker kan zeggen. Het is ei-
genlijk alleen te ervaren. Wie het vatten kan vatte het. 
Ik vermoed dat ik hierom ook theoloog ben gewor-
den, om bezig te kunnen zijn met verhalen, met po-
ezie, en met taal die meer zegt dan het feitelijk zegt. 
Er zit van alles in, achter en tussen de woorden die op 
papier staan. Poëzie, muziek, en (religieuze) verhalen 
roepen werelden op die bol staan, niet zozeer van fei-
ten, maar van waarheid, als je maar tussen de regels 
door leest. 
Ik zou soms willen dat we in deze wereld wat meer 
oog zouden hebben voor dat soort waarheid. Ik zou 
willen dat we in deze wereld wat meer zouden leven 
in die tussenruimte van verhalen en poëzie. Dat we 
niet alleen maar elkaar om de oren slaan met feiten 
(of nep-feiten). Maar dat we verhalen en woorden 
met elkaar delen die ruimte scheppen. Die waarheid 
scheppen. Een ware ruimte, waarin mensen zichzelf 
én elkaar herkennen en ontmoeten. 
De Dijk zong het al: “dat zou mooi zijn, dat zou mooi 
zijn, dat werd een prachtig lied.”

Tussenruimte
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

De oproep om te helpen een Vreelandse energie-
coöperatie tot stand te brengen, heeft gewerkt. Op 
28 maart jl. meldden zich een aantal Vreelanders 
in het Dorpshuis die hun kennis en ervaring wil-
len inzetten. Eén van de initiatiefnemers is Egbert 
de Warle: “We hebben een bestuur nodig om de 
ledenadministratie bij te houden, subsidies aan 
te vragen, en in woord en beeld te communice-
ren naar pers, dorpsraad en dorpsgenoten. En ook 
voor het onderhouden van contacten bij de ge-
meente en grondeigenaren. Het is belangrijk dat 
we een heldere lijn bewaken, zodat we steeds met 
één stem kunnen spreken. En we kunnen echt nog 
meer mensen gebruiken. Dus meld je aan als het 
klimaat je aan je hart gaat.”

Dan de laatste stand van zaken, oftewel een verslag 
van de bijeenkomst in het Dorpshuis. Inmiddels 
zijn de eerste gesprekken met de grondeigenaren 
gevoerd. Zij hebben – op één na – aangegeven 
vooral te willen boeren. Stukken land afstaan voor 
zonnepanelen wordt dus moeilijk: de boeren geven 
de voorkeur aan windmolens. Maar dat wil de ge-
meente niet: die hebben juist besloten op zonne-
panelen in te zetten, en dan vooral in de Garsten-
polder. De Vreelandse gemeenschap is hierover 
niet geraadpleegd. Terwijl de boeren over wie het 
gaat in ons buitengebied wonen aan het Amster-
dam-Rijnkanaal.

Duurzame energie en ons net
Om een project bij Vreeland aan te sluiten moet 
een kostbare netaansluiting worden aangelegd on-
der het Amsterdam-Rijnkanaal door. Daardoor is 
een project pas haalbaar bij een minimale omvang 

van ongeveer 25 Megawatt. Zowel de regionale net-
beheerders als de landelijke netbeheerder zijn druk 
met het uitbreiden van de capaciteit en het slimmer 
gebruiken van de bestaande capaciteit. De Rijks-
overheid werkt aan wetgeving om dit (versneld) 
mogelijk te maken. Voor een Vreelandse Energie-
coöperatie heeft dit twee consequenties: ten eerste 
mogelijke vertraging en ten tweede nadenken over 
oplossingen die minder piekbelasting opleveren. 
Dat betekent dat de combinatie van wind en zon 
ideaal is: bij wind is er vaak weinig zon en bij zon 
weinig wind. Je kunt ook nadenken om met accu’s 
de pieken nog meer af te vlakken, waardoor het 
project niet wordt afgeschakeld bij als je én zon én 
wind tegelijk hebt. Zo kunnen de rendementen ho-
ger uitkomen. 

Lokaal rendement heeft de voorkeur
Concluderend kunnen we vaststellen dat er nog 
niet een voor de hand liggende oplossing duide-
lijk de voorkeur heeft. Maar niets doen is geen 
optie. Op het moment dat er een aantrekkelijke 
businesscase ligt, zullen er partijen blijven probe-
ren om binnen de wettelijke kaders op hun eigen 
voorwaarden projecten te ontwikkelen. Voor we 
het weten hebben we dan het nakijken en komt er 
een oplossing die we niet echt willen, en waarvan 
het rendement dan niet aan onze gemeenschap 
ten goede komt. Het is nu het moment om een 
Vreelandse energiecoöperatie op te richten en met 
de hele gemeenschap te gaan praten over hoe we 
duurzame energieopwekking in en om Vreeland 
vorm willen geven. Tot slot doet Egbert nogmaals 
een oproep: “Vind jij het ook belangrijk om hier-
aan mee te werken - het gaat wel over ons leefge-
bied - neem dan contact op met de werkgroep via 
energietransitievreeland@gmail.com.”

Duurzame energieopwekking in en om Vreeland. 

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

Maar hoe dan? 

Op 30 april geeft het Nederlands Concert Mannen-
koor een gratis toegankelijk matineeconcert in Breu-
kelen, bedoeld voor bewoners en medewerkers van 
zorgcentra en senioren in de Vechtstreek. Gratis kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Nico de Jong, Kleizuwe 107.

Concert NCM
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van 
elektrische rups schaar-hoogwerker.

Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte 
van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

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

Het antwoord op de vraag ‘hoe kom je erbij om te 
gaan goudsmeden?’ heeft een vroege oorsprong. 
Karin vertelt: “Ik vond pasgeleden  mijn kralen-
doos terug, met daarin een Vendex-doosje met 
de eerste oorbellen die ik maakte… Ik was zo’n 14 
jaar en mijn liefde om sieraden te maken was er al. 
Later in mijn leven ben ik dat gewoon vergeten!”

Na de HAVO volgde Karin een secretaresseoplei-
ding bij Schoevers. Ze vertelt: “Wat ik daar geleerd 
heb, is altijd heel handig geweest, maar ik was nooit 
echt heel gelukkig in mijn werk. Op een dag vroeg 
mijn man Michiel me waar ik in mijn werk nou 
echt gelukkig van zou worden. Na een paar dagen 
diep nadenken, was het antwoord: sieraden. Niet 
gewoon voor de heb, maar hoe wordt het gemaakt, 
wat is het proces, wat komt er allemaal bij kijken, 
enz enz. Gelukkig ben je nooit te oud om te leren 
dus ben ik in 2018 gestart met de parttime oplei-
ding bij de Vakschool in Schoonhoven. Op de op-
leiding, waarvoor je één keer per week klassikaal les 
hebt, leer je over materialen, solderen, zagen, ver-
vormen, smelten en ga je heel veel oefenen. Want 
dat is het als je je een ambacht eigen wilt maken: je 
moet heel veel oefenen, oefenen, oefenen!” Eén van 
de opdrachten was een miniatuur, Karin maak-

te een stukje speelgoed van haar vader na – een 
draaimolen met paardjes – in zilver. Werkelijk een 
prachtig stukje werk.

Recyclen van sieraden is een uitdaging 
Inmiddels is Karin bezig met haar laatste jaar en 
hiervoor loopt ze twee dagen per week stage bij 
Sieradenatelier Sluijsmans in Utrecht. “Ontzettend 
leerzaam! En ook superleuk: mijn stagebegeleid-
ster is 25 jaar en ze is beregoed! In haar werk maar 
ook in het begeleiden van stagiaires: ik krijg lasti-
ge opdrachten van haar, haha.” Daarnaast is Karin 
twee dagen per week te vinden bij de juwelier in 
Breukelen. “Dan ben ik de hele dag omringd door 
sieraden, heerlijk!” Inmiddels krijgt Karin steeds 
meer opdrachten. Mensen willen ‘oude’ sieraden 
veranderen, dat is leuk en ook duurzaam. Van een 
broche een ketting maken, een andere steen in een 
bestaande ring. “Dat recyclen van sieraden is heel 
uitdagend. Het persoonlijke contact met mensen 
vind ik erg leuk. En ik merk dat mijn klanten die 
persoonlijke benadering ook waarderen.” Het 
werk van Karin is te zien op haar website www.ka-
rinvandis.nl. Maar de sieraden en opdrachten zijn 
ook te zien op Instagram. Kijk (en volg!) maar op 
karinvandisvdk.                                    C.L.

Bedrijvigheid: Karin van Dis
heeft met goudsmeden haar passie gevonden

De inschrijving is geopend voor deelname aan 
Swim to Fight Cancer, het grootse zwemevene-
ment dat na twee zeer succesvolle edities van 
Swim to Fight Cancer in 2018 en 2019 eindelijk 
weer kan plaatsvinden, en wel bij Boom en Bosch 
in Breukelen op 28 augustus. Op die dag zullen 
honderden volwassenen en junioren het water in-
springen om respectievelijk 2 km. en 500 meter te 
zwemmen. Alle deelnemers laten zich voor deze 
prestatie sponsoren en de opbrengst gaat geheel 
naar Fight Cancer.

Volwassenen en jeugd vanaf 10 jaar kunnen zich 
individueel of per team inschrijven op www.
swimtofightcancer.nl/stichtsevecht. 
Wil je graag met je werk of je vrienden zwem-
men, met je klas of met je team? Alles is mogelijk! 
Schrijf je in en stel daarna je eigen team samen!
Op de site vind je ook achtergrondinformatie 
over de Swim en over de organisatie Fight Cancer. 
Fight Cancer werft zo veel mogelijk fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbe-
strijding. Vol is vol, dus wees er snel bij!

Derde editie Swim to fight cancer 
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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

Samen met 806 andere molens in Nederland deed 
korenmolen De Ruiter op 9 april mee met een 
onofficiële wereldrecordpoging molen-draaien. 
Deze actie in dit Jaar van de Molenaar was georga-
niseerd in het kader van het 50-jarig bestaan van 
het Gilde van vrijwillige molenaars. Zo Hollands 
als de molens zijn, zo Hollands was het weer: een 
forse wind en een afwisseling van felle zon en 
pittige regen- en hagelbuien. Perfect dus om de 
wieken voort te stuwen. Het gilde hoopt dat deze 
jubileumactiviteit mensen enthousiast maakt om 
vrijwillig molenaar te worden op een wind- of wa-
termolen, zodat deze unieke monumenten ook in 
de toekomst zullen blijven draaien.

Wereldrecordpoging molens draaien

Beste Vreelanders, de eerste Hemel boven Vreeland 
in de Vreelandbode verscheen in 2008. Inmiddels 
zijn we een 130 columns verder. Ik heb in de afge-
lopen jaren met veel plezier deze rubriek verzorgd 
en het altijd leuk gevonden om in de Dagwinkel of 
elders in het dorp aangesproken te worden over 
sterrenkundige zaken: ‘wat voor telescoop moet je 
kopen voor zoon/dochterlief die opeens het heelal 
heeft ontdekt, wat zit er buiten ons universum, en 
is er leven elders in de ruimte?’ Sinds 2008 hebben 
sterrenkundigen wereldwijd veel voor elkaar ge-
kregen. De eerste foto van een zwart gat, de ont-
dekking van duizenden exo-planeten en de weten-
schap dat vrijwel iedere ster een of meer planeten 
heeft. De zoektocht naar het ontstaan van het leven 
heeft een ontzettende boost gekregen door de ont-
dekking van organische moleculen op kometen. En 
hoe mooi was Neowise wel niet, die komeet, die we 
in de winter van 2020, tijdens het hoogtepunt van 
Corona, met het blote oog boven Vreeland konden 
zien? Inmiddels kunnen we verder in de tijd terug-
kijken dan ooit te voren – ruim 13.5 miljard jaar. 
We hebben meer dan een kwart eeuw mogen ge-
nieten van de prachtplaatjes van de Hubble Space 
Telescoop en in juli van dit jaar komen de eerste 
data binnen van de James Webb Space Telescoop. 
In 2029 hopen we het eerste licht op te kunnen van-
gen met de E-ELT, de European Extreme Large Te-
lescoop, met een diameter van net geen 40 meter. 
Er gaan nog grote ontdekkingen komen … maar 
voor nu, ga ik dag zeggen. Ik heb met mijn familie 

18 jaar met heel veel plezier in Vreeland gewoond. 
Recentelijk zijn we verhuisd. De hemel boven onze 
nieuwe stek is niet veel anders dan die boven Vree-
land en toch, die hemel is niet meer helemaal het-
zelfde. Daar hoort het geruis van de N201 bij, de 
reflectie van de maan in de Vecht, de mistlagen bo-
ven de weilanden langs de Kleizuwe en het geluid 
van koeien in de verte. Bedankt voor de vele jaren 
trouw lezen. Dag!

Hieronder de Hemel boven Vreeland 
voor de komende maand.
De planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus 
zijn met het blote oog vrij goed te vinden. Mocht 
Mercurius nog op je lijstje ontbreken; op 29 april 
bereikt deze zijn grootste schijnbare afstand ten 
oosten van de zon en is dan na zonsondergang nog 
goed zichtbaar aan de westnoordwestelijke hemel 
niet al te ver van het Zevengesternte (met een app 
zoals Sky View, Night Sky of Star Walk heb je hem 
zo te pakken). Omdat Mercurius dicht bij de zon 
staat, is deze planeet niet heel erg lang na zons-
ondergang te zien. Op 16 mei vindt een volledige 
maansverduistering plaats. De maan zal dan rood 
kleuren. Je moet er wel lang voor opblijven (of 
vroeg voor opstaan); de maximale verduistering is 
om half zes, wanneer het al volop aan het scheme-
ren is. Een dag later staat ’s ochtends Venus naast 
de maan te schitteren. Volgende maand de aller-
laatste zomer-hemeltip! 

Harold Linnartz

Hemel boven Vreeland

Twee lezingen bij de Historische Kring Loenen
In de maand mei organiseert de Historische Kring 
Loenen een tweetal interessante lezingen. Zo is er 
op zondag 15 mei a.s. een lezing over de restauratie 
en verbouwing van het voormalige Ned.Instituut 
voor Ecologie in de buitenplaats Vijverhof in Nieu-
wersluis tot hotel Flora Batava. De lezing over de 
restauratie wordt gegeven door mevrouw Inge van 
de Ven, eigenaar van Flora Batava, die alles zal ver-
tellen over de historie van het pand en de enorme 

verbouwing die geleid heeft tot het huidige resul-
taat. Aanvang 15.00 uur met aansluitend een wan-
deling door de tuin. 
Op donderdag 19 mei a.s. zal James Kennedy in het 
Dorpshuis een lezing houden over de opkomst en 
betekenis van het verenigingsleven in Nederland, 
toegespitst op het fenomeen van de Historische 
Kringen. James Kennedy is hoogleraar Moderne 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en een 
bekend auteur en spreker. De aanvang is om 20.00 
uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Voor beide lezingen kunt u reserveren via: www.
hkloenen.nl of telefonisch bij G. Hooft van Huys-
duynen 06-54207470. Toegang is gratis voor leden 
van de HKL. Toegang voor niet leden € 3,50 resp. 
€ 5,-, over te maken op: NL53 RABO 0310 654 017 
o.v.v. lezing Vijverhof of Kennedy.
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De komende weken staan oorlogsverhalen centraal, 
bij de theatrale voorstelling ‘De dochter van Meijer’ 
op 30 april en bij het moment van bezinning voor 
de Dodenherdenking op 4 mei. Vandaar dat het mij 
passend leek aandacht te besteden aan de huissyna-
goge die aan de Voorstraat bestaan heeft. 

Waarom was er een synagoge in Vreeland? Dat 
zat zo: de Republiek der Nederlanden was in de 
17de eeuw een vrijhaven voor veel gelovigen die 
hun geloof in hun vaderland niet mochten belij-
den. In Amsterdam woonde een mengelmoes van 
onder andere gereformeerden uit Frankrijk, joden 
uit Portugal, Spanje of Oost-Europa of Luthera-
nen uit Duitsland. Vanaf 1650 vestigden zich ook 
in de Vechtstreek clusters van geloofsgenoten, 
vooral doopsgezinden en Portugese joden (vanaf 
circa 1700 ook Hoogduitse joden). Met name in 
Maarssen ontstond een bloeiende Portugees-jood-
se gemeenschap. Er waren meerdere synagogen in 
Maarssen en zelfs een joodse begraafplaats. Ook in 
Vreeland woonden diverse joodse families, zoals  
de families Da Costa Gomes de la Penha, Da Costa 
Gomez, Lopes de Salzedo, Teixeira de Mattos, 
Henriques de Castro en Ricardo. Zij vormden teza-
men het minimale aantal personen om een minjan 
te vormen voor een volledige gebedsdienst. 

Veel joden bezaten een huis of buitenplaats aan de 
Vecht, immers een belangrijke handelsweg. Zo ook 
Isaac Fundam, die eigenaar van Slotzicht was van 
1756 tot 1766. Hierna verkocht hij het huis aan de 
eveneens joodse Aron van Mozes Lopes Suasso die 
er tot 1790 zou wonen. 
De zoon van Isaac, 
Abraham Fundam, 
kwam rond 1750 ook 
in Vreeland wonen. 
Hij trouwde in 1764 
met Hanna Meldola, 
dochter van rabbijn 
David Meldola uit Am-
sterdam, en woonde op 
de hoek van de Noor-
dervoorstraat en de 
Breedstraat. In het huis 
richtte hij een ruimte in als synagoge. Deze particu-
liere synagoge droeg de naam ‘Kenéseth Abraham’ 
(Abraham's Synagoge) en was bestemd voor de 
toen in Vreeland woonachtige Portugese joden. In 
1813 waren er negen joden ‘eigenaar en assistenten’ 
van de synagoge in Vreeland, twee waren slachter, 
twee rentenier en de overige waren koopman. 
Abraham Fundam schijnt een groot gevoel voor 
humor gehad te hebben. Dat was een van de rede-
nen, zegt men, dat hij zo goed bevriend was met 
stadhouder Willem V. Hij werd door de schrijver 
Henriques Pimentel zelfs ‘de hofnar van Willem 
V’ genoemd. Fundam had een merkwaardige ge-
woonte: hij ging regelmatig op een stoel op zijn toe-
komstige graf zitten en hier een pijp roken.
De Vreelandse syna-
goge was in gebruik 
tot Fundams overlij-
den in 1818. Hij liet in 
zijn testament aan de 
Portugees Israëlitische 
Gemeente in Amster-
dam een goudbrokaten 
tora-mantel, een kost-
bare wetsrol met man-
tel van goudbrokaat en 
een zilveren kroon en 
een stel deels vergulde zilveren siertorens na. Deze 
behoren nu tot de collectie van het Joods Museum 
en kunnen dus bezichtigd worden.

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAG
Informatie via Aloys Hageman:  

tel 0294-231514  
email Dagwinkelhageman@live.nl 

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat. 
Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.
De dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.
LEKKER MAKKELIJK BIJ 

DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

Open: woe. t/m vrijdag 
van 16.00 uur tot sluit. 

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

Synagoge in Vreeland                             door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

Foto: Coll. Corrie Zehenpfenning.
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  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Onze dorpsgenoot Marjan Rintel stond de afge-
lopen weken weer volop in de pers. 
Per 1 juli a.s. verruilt deze topvrouw na acht jaar 
het NS-geel weer voor KLM-blauw. 
Heel veel succes Marjan!

Na een aantal jaar van afwezigheid door Corona 
organiseert de Protestantse Gemeente Vreeland 
dit jaar weer een Plantenmarkt. De opbrengsten 
zijn ter financiering van nieuwe motoren en LED 
verlichting voor de torenklok van de Grote Kerk 
Vreeland. Op het Kerkplein kunt u van 8.00 uur 
tot ca. 14.00 uur de meeste mooie eenjarige zo-
merplanten aanschaffen om zo uw tuin, balkon of 
uw voordeur een kleurrijk accent te geven. Ook 

dit jaar hebben we weer een collectie gekweekte 
groenteplantjes. De koffie met iets lekkers staat 
weer klaar in de kerk.
Tip: Als Moederdaggeschenk kunt u zelf of met 
uw kinderen een mand of bakje laten opmaken
met zelf gekozen zomerbloeiers.
Tot zaterdag 7 mei!
Namens de Plantenmarktcommissie,
Lieke Berger

Plantenmarkt zaterdag 7 mei 2022

Op zaterdagavond 30 april vindt in de Grote Kerk 
de ‘vrijheids’voorstelling De dochter van Meijer 
plaats, verteld door Pauline Broekema. Het bij-
zondere verhaal wordt muzikaal omlijst door de 
vier musici van The Amsterdam Consort: fluitiste 

Jeannet Landré, fagotiste Marieke Stordiau, violist 
Albert Adams en pianiste Mariken Zandvliet.
Kaarten à € 15,- zijn te koop bij de Dagwinkel of te 
bestellen via www.sterrenvanvreeland.nl. Kinderen 
van 15-25 jaar hebben gratis toegang.

‘De dochter van Meijer’ in de Grote Kerk

In de pers

Op dinsdag 5 april startte het atelieronderwijs op 
CSV Ridderhof. Het aterlieronderwijs is vier keer 
op een dinsdagmiddag en daarbij komen alle kin-
deren in aanraking met meerdere vakken en tech-
nieken, waarbij er op een andere manier beroep 
wordt gedaan op hun 21e-eeuwse vaardigheden. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere: creatief en 

kritisch denken, samenwerken, problemen oplos-
sen en zelfregulering. Het onderwijs wordt gegeven 
door ouders, opa’s en oma’s en de leerkrachten 
zelf. Tijdens deze vier dinsdagen is de school om-
getoverd tot een creatieve vakschool waar kinderen 
leren schilderen, timmeren, fotograferen, tekenen, 
zingen, dansen, koken én stand up comedy!

Atelieronderwijs op CSV Ridderhof

Plantenmarkt zaterdag 7 mei 2022

Adverteren?
Voor meer informatie kijk 
opwww.vreelandbode.nl


