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Van de redactie
Nu de vogels in mei weer hun spreekwoordelijke ei hebben 
gelegd is het broedseizoen weer volop begonnen. Niet voor 
niets is het thema van deze maand dan ook ‘Nieuw Leven’. 
Maar uiteraard valt er in deze Vreelandbode veel meer in-
teressants te lezen dan enkel over nestjes met meerkoetjes 
en pasgeboren kalfjes. Zo wisten wij columnist Harold Lin-
nartz eindelijk te strikken voor een exclusief interview en 
beschrijft hij zijn allerlaatste ‘Hemel boven Vreeland’. Heel 
veel dank Harold en we wensen je al het geluk in je nieu-
we leven buiten Vreeland! Op Koningsnacht en -dag was 
er eindelijk weer volop leven in de Vreelandse brouwerij 
waarvoor de sponsoren en organisatie nog even in het zon-
netje worden gezet. Niet alleen toen maar ook op ‘gewone’ 
dagen lijkt het wel dat we opeens vele nieuwe jonge gezin-
nen in het dorp treffen. Overal ouders met hun babies aan 
de wandel, bij Aloys of in de rij bij Ko-ijs, is het u ook zo op-
gevallen? Met een aantal hiervan maken we nader kennis in 
de ‘Nieuw Leven’-special verderop in deze Vreelandbode. 
Maar er valt ook weer heel veel nieuws te beleven waarvan 
een belangrijk deel alvast in de agenda is opgenomen. En 
zowel de Sterren van Vreeland als onze Dorpsraad heb-
ben allerminst stilgezeten. Over dit alles en nog veel meer 
leest u in deze Vreelandbode. Volgende maand belooft een 
‘spetterend’ juni nummer te worden en we roepen iedereen 
alvast op in dit thema met ons mee te denken. Spetterend 
water, acties van Vreelanders of van hun huisdieren? Ook 
mooie foto's in dit thema zien wij graag tegemoet op info@
vreelandbode.nl. Voor nu vooral heel veel plezier met het 
lezen van deze mei-bode!
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Asfaltontwikkelingen: toch fietspad naar 
Loenen en plannen N201
De Provincie Utrecht heeft na alle bezwaren van 
bewoners nu toch een plan uitgewerkt om het 
fietspad aan de oostkant van de N402 te behou-
den. Daarnaast heeft de provincie nieuwe plan-
nen voor de aanpak van de N201 gepresenteerd: 
langere Whiswall, drempels, een nieuw fietspad 
en een geluidswal bij het Sluisje.

N201
Nadat Provinciale Staten de vorige plannen van de 
provincie voor de N201 had afgekeurd 
omdat ze te duur waren, hebben de 
ambtenaren het afgelopen jaar een al-
ternatief ontwikkeld. Voor de situatie 
bij Vreeland betekent dit dat de voor-
genomen fietstunnel bij de BP en de 
50-kilometer zone uit de plannen zijn gehaald. In 
het nieuwe voorstel wordt de Whiswall die nu al 
aan de kant van de school ligt verlengd tot aan het 
kruispunt met de Singel. In plaats van de fietstun-
nel ligt op de tekentafel nu bij de BP een fietsover-
steek bij de tegenoverliggende stoplichten, met 
een doorlopend fietspad langs de Singel tot aan de 
Spoorlaan. Volgens de provincie verbetert dit de 

veiligheid van fietsers aanzienlijk. Verder komen 
er drempels bij de stoplichten bij de Singel en de 
Raadhuislaan om automobilisten verder te dwin-
gen 60 km/u te rijden. En er wordt gewerkt aan 
plannen voor een geluidswal bij het Sluisje. 
De Dorpsraad vindt het jammer dat het plan voor 
de 50-kilometerzone niet in het nieuwe voorstel 
is opgenomen. We hebben hier een aantal vragen 
over gesteld en gaan daarover verder in gesprek 
met de provincie. En dat kunnen bewoners ook 

doen: op 2 juni is er tussen 15.30 en 
17.30 en tussen 19.00 en 21.00 uur een 
inloop in het Dorpshuis om de plan-
nen te bekijken, vragen te stellen en te 
reageren.
Al die reacties worden in de zomer 

verwerkt en dan zal er in een najaar een defi-
nitief voorstel naar Provinciale Staten gaan die 
verder moet beslissen. Dus kom vooral op 2 juni 
naar het Dorpshuis! Alle plannen zijn te lezen op 
www.toekomstN201.nl. En voor reacties en vra-
gen kan je ook altijd mailen met de Dorpsraad: 
info@dorpsraadvreeland.nl.

Lees verder op pagina 10

De ochtendmist hangt over de weilanden aan de 
Bergseweg, koeien grazen in het nog berijpte gras, 
de zon komt op, een nieuwe dag begint….Dat sluit 

mooi aan bij het thema van deze maand: nieuw le-
ven. Marc Stubbé maakte deze atmosferische foto 
op een vroege zondagmorgen. 

Nieuw leven op komst

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Een nieuwe dag begint….

Ooievaars zijn bij uitstek het symbool van nieuw 
leven, met alle baby’s die zij bezorgen. In Vree-
land zijn er weer heel veel nesten bevolkt door 
ooievaarsechtparen die nu aan het broeden zijn 
of zorgen voor hun zojuist geboren jonkies. Dit 
stel aan de Nes is druk doende met een kinderrijk 
seizoen voor de boeg.

Naast hun eigen beslommeringen  zijn de ooie-
vaars blijkbaar ook druk geweest met de bevol-
kingsaanwas van Vreeland. Op pagina 4 en 5 een 
kennismaking met aantal jonge Vreelandertjes die 
zij hier onlangs hebben gebracht.

Een nieuwe dag begint….
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Colofon

Agenda

28 mei Open dag kwekerij Veldlof, 
 rondleidingen 12.00 en 15.00 uur
29 mei Lezing ‘Je leefstijl als medicijn’, 14.30 uur  
 met wandeling vooraf
31 mei Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
2 juni Inloopbijeenkomst toekomst N201,   
 Dorpshuis, 15.30-18.30 – 19-21 uur
6 juni Dag van het kasteel, heel NL, 
 o.a. kasteel Loenersloot
7 juni Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
10 juni Filmhuis Vreeland junior, ‘Charlie en de  
 chocoladefabriek’, Dorpshuis, 15.30 uur
10 juni Filmhuis Vreeland, ‘As it is in heaven’,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
11 juni Vreeland Vocaal Jubileumconcert, 
 Grote kerk, 20.15 uur
11 juni HKGL Fietsexcursie Loenderveen, 
 14.00 – 17.30 uur
12 juni Midzomer muziekfestival – Slotzicht,  
 Beek & Hof en Fort Nieuwersluis
13 juni Zomerbingo, Dorpshuis, 14.00 uur
14 juni Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
21 juni Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
2/3 juli Country Festival, Pondarosa, 
 Kleizuwe 123
2 juli Brugconcert
3 juli Gluren bij de Buren
3 sept. Dorpsfeest

29 mei Ds. Hans de Wit
5 juni Pinksteren, openluchtdienst, 
 ds.Rineke van Ginkel
12 juni Ds. Anneke Buitenbos
19 juni Ds. Rineke van Ginkel

Alle diensten beginnen om 10 uur en zijn ook te vol-
gen via kerkdienstgemist.nl. 
N.B. De kerk heeft een nieuwe website: 
www.kerkvanvreeland.nl

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

Kerkdiensten
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STAG Fonds Stichtse Vecht krijgt nieuw bestuur 

Hallo! Wij zoeken vanaf augustus een vaste oppas voor 
onze twee zoontjes van 6 en 4 jaar. Op dinsdag en woens-
dagmiddag na school. Vragen of interesse? Bel Frauke: 
06-30955223.

Vechtzooitje

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

Per 1 april jl. heeft het STAG Fonds Stichtse Vecht 
twee nieuwe bestuursleden. Penningmeester Jan 
Willem van der Linden heeft plaats gemaakt voor 
Mark Klompmaker en voorzitter Cas Kruidenberg 
wordt vervangen door Bert van Rossum. Jan Wil-
lem en Cas hebben hun maximale termijn van acht 
jaar volgemaakt. Het bestuur bestaat uit zes vrijwil-
ligers. Tijd voor een gesprek met deze vier bewogen 
mannen met hart voor de samenleving. 

STAG staat voor Stichting Aanvullende Gezond-
heidszorg. Aanvankelijk werd het fonds opgericht 
voor de toenmalige gemeente Loenen en Nigte-
vecht, maar inmiddels is de gehele gemeente Sticht-
se Vecht hun werkgebied. Kruidenberg gaat even 
terug in de tijd en vertelt: “In de jaren ‘70 waren 
er verschillende plaatselijke kruisverenigingen die 
eigen kapitaal via de leden en gebouwen hadden, 
maar ook geld van de overheid kregen. De overheid 
wilde dat die verenigingen gingen fuseren en ging 
eisen stellen. De AWBZ, nu de Wet Langdurige 
Zorg, zou de nieuwe verenigingen gaan financie-
ren, maar dat betekende dat ze hun eigen kapitaal 
en gebouwen ook kwijt zouden raken. Het kapitaal 
en de gebouwen zijn toen in Loenen, Nigtevecht 
en Vreeland apart gezet en er is een stichting opge-
richt. Dat is de STAG geworden. De drie gebouwen 
worden beheerd en verhuurd aan gezondheids- en 
welzijnszorg tegen een redelijk bedrag. En het ka-
pitaal dat we beheren wordt besteed aan donaties 
voor initiatieven op het gebied van welzijn en ge-
zondheidszorg - daar waar het niet collectief gefi-
nancierd wordt - en die ten goede komen aan de 
bewoners. Zelfredzaamheid ondersteunen is ons 
belangrijkste doel.” 

Oliemannetjes 
Van der Linden vervolgt: “Wij zijn oliemannetjes 
die een booster geven aan initiatieven en goede 
doelen. Voor Vreeland is dat onder andere de kof-
fie in de buurtkamer, de klaverjasclub en de duo-
fiets. En we verhuren het STAG gebouw aan on-
der andere de fysiotherapeut en mondhygiëniste.” 
Klompmaker vult aan: “In Nigtevecht stimuleren 
we het bewegen voor ouderen en verhuren we ons 
gebouw aan de huisarts en de fysiotherapeut en in 
Loenen zijn Careyn, de tandartsen en de GGD de 
grootste huurders. We financieren niet structureel, 
maar geven een impuls. Zo hebben we de tuinkas-
sen geregeld voor de dagbesteding De Valkenier in 
Maarssen en ook de vrijwilligersbus ondersteund. 

In ’t Kampje in Loenen aan de Vecht hebben we 
een geluids- en videoinstallatie geplaatst met ring-
leiding voor slechthorenden. De Schuldhulpverle-
ning was versnipperd in de gemeente en mensen 
vielen tussen de wal en het schip. Soms deed de ge-
meente wat en soms de kerk. Inmiddels hebben we 
de nieuwe organisatie LEEF met schuldhulpmaat-
jes, fantastische vrijwilligers. De opleiding van de 
vrijwilligers heeft de STAG deels gefinancierd.  Op 
onze site www.stagfondsstichtsevecht.nl staat een 
aantal projecten en ook hoe subsidie aangevraagd 
kan worden.”

Nieuwe projecten 
Klompmaker: “Een nieuwe club Gezinsbuddy 
heeft zich gemeld voor de hele gemeente. Daar is 
de gemeente bij betrokken, en wij hebben hen ge-
holpen op te starten. Dat is net wat ze nodig heb-
ben. De club bestaat helemaal uit vrijwilligers. Een 
ander voorbeeld in de regio is Handje Helpen, 
ook met heel veel vrijwilligers die bij de opstart 
wel wat financiën konden gebruiken. Als zo’n 
initiatief eenmaal goed loopt, neemt de gemeente 
het veelal over en kunnen wij het weer loslaten.” 
Van Rossum: “Het is wel belangrijk dat we werken 
aan onze naamsbekendheid. Er is genoeg te doen. 
Wij gaan lekker aan de slag met een fijn bestuur. 
Ik vind het fijn om een steentje bij te dragen aan 
de maatschappij. En echt: het is werk waar je blij 
van wordt. En je leert heel veel mensen kennen.” 
Klompmaker knikt instemmend: “Ik vind het ook 
belangrijk iets voor de gemeenschap te doen op 
het gebied van welzijn. Er zijn zoveel mensen die 
het minder hebben.” 

Kader
Het STAG gebouw aan de Fetha in Vreeland wordt 
verplaatst naar het nieuwe Dorpshuis, maar blijft 
eigendom van de STAG. Van Rossum: “Wij doen 
dus mee met de nieuwbouw van het Dorpshuis. En 
er zit schot in. We hebben recent nog een gesprek 
gehad met de gemeente. Het nieuwe Dorpshuis 
zou binnen drie jaar moeten staan. Ons doel is om 
onze gebouwen in stand te houden en de bestaan-
de panden te verduurzamen. Het is belangrijk dat 
we ook in de kleine kernen van Stichtse Vecht vi-
tale organisaties die gericht zijn op het welzijn van 
de bewoners in stand houden!”

V.l.n.r. Cas Kruidenberg, Jan Willem van der Linden, 
Mark Klompmaker en Bert van Rossum
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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

Marco en Allian (allebei 38) kunnen hun geluk 
niet op sinds zij hun dochtertje Marie-Sophie vlak 
na haar geboorte gezond en wel in hun armen slo-
ten. Ook zoon Benjamin (12) is trots op zijn kleine 
zusje dat op 26 november werd geboren. Het was 
een ‘lange bevalling’, waarin zowel het gevoel als 
het verstand steeds zorgvuldig afgewogen werden. 
Maar na vijf lange jaren werd het geduld beloond 
en is het gezin Balentina-Zandbergen aan de Lin-
dengracht compleet. 

Dat Allian de biologische vader is van Benjamin 
en Marco van Marie-Sophie maakt dit gezin nog 
hechter dan het al was. Gezegend met de ‘looks’ 
van hun vaders ontvangen de kinderen van bei-
den onvoorwaardelijke liefde. Benjamin is uit een 
eerdere relatie van Allian geboren en hij komt om 
de week het weekend hier bij zijn ouders in Vree-
land. De wens voor gezinsuitbreiding was er al heel 
lang maar het moest wel kloppen. Via de stichting 
‘Zwanger voor een ander’ hebben Marco en Alli-
an eerst anderhalf jaar ‘ge-date’ met draagmoeder 
Sophie. Het klikte eigenlijk al meteen maar in de 

loop der tijd is zelfs een bijzondere vriendschap 
ontstaan. De naam Marie-Sophie is een ode aan 
haar en binnen de Franse familie van Marco komt 
de naam Marie veel voor. Extra bijzonder is dat de 
overgrootmoeder van Allian ook Marie heette. In-
middels zijn Marco en Allian de wettelijke ouders 
van Marie-Sophie maar ze vinden het belangrijk 
dat er contact blijft met draagmoeder Sophie. 
Tot nu toe is dat een bezoekje zo eens in de zes 
weken en dat is steeds een feestje. Het dagelijkse 
leven met hun werk (Marco bij Greetz en Allian 
als mondhygiënist) en hond Django is er niet rus-
tiger op geworden maar dat nemen ze maar al te 
graag voor lief. Bovendien is Marie-Sophie een 
hele makkelijke en blije baby die op werkdagen 
wordt opgevangen door het kinderdagbedrijf in 
Loenen en de ouders van Marco. In hun vrije tijd 
geniet het gezin nu nog meer van het dorpse leven 
in Vreeland. “Koningsdag vieren, paaseieren zoe-
ken in de boomgaard hierachter, een ijsje halen bij 
Ko en zoveel leuke mensen ontmoeten… Hier wil 
je toch als kind opgroeien!” 

P.v.d.H.

Nieuw leven in Vreeland

“Hier in Vreeland wil je als kind toch opgroeien!”

Meer nieuw leven in Vreeland
En niet alleen bij de familie Balentina-Zandbergen 
is er nieuw leven. Misschien was het u al opgevallen 
dat er veel jonge ouders met pasgeboren baby’tjes 
door het dorp wandelen. In deze Vreelandbode met 
het thema ‘Nieuw Leven’ maken wij kennis met een 
paar van deze jonge Vreelandertjes.

Zaza
Begin december 2021 diende Zaza Peene zich 
aan. Het was de bedoeling dat haar mama 
thuis zou bevallen, in bad, maar omdat dat niet 
helemaal lukte, kwam de kleine Zaza uiteindelijk 
op 2 december 2021 ter wereld in het Tergooi 
ziekenhuis in Blaricum. Zij is het 1e kindje van 
Laurens (32) en Quirine (31). “Zaza houdt enorm 
van knuffelen, eten en ontdekken. Haar buren 
aan het Maartenplein maken haar altijd aan het 
lachen”, vertelt mama Quirine. 
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SAVE THE DATE

De zomer BBQ van de Nederlanden 
zal de zomervakantie culinair inluiden!

Zet alvast in je agenda: 
vrijdag 15 juli 2022 van 19.00 – 23.00 uur

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

Rijk 
Op 12 februari van dit jaar werd Rijk (Pieter 
Wietse) Folkers geboren in het VUMC in 
Amsterdam. Hij is het broertje van de kleine 
Mels (1 jaar en 8 maanden) en woont samen 
met zijn vader Michiel (39) en moeder Ilse (36) 
op Duinkerken. “Rijk is een vrolijk en rustig 
mannetje en laat zich graag rijden door de straten 
van Vreeland”, zegt zijn trotse mama.

Quinten
15 maart jl. werd Quinten Gijs-Willem Stapper 
geboren, thuis op het Lion Cachethof in 
Vreeland. Mama Sanne (30), papa Vincent 
(33) en grote broer Julian (3) zijn apetrots op 
deze jongste Stapper telg. “Quinten is een echte 
(oer-)Vreelander. Thuis, in bad, bij de open 
haard geboren. Lacht naar iedereen. Kijkt al heel 
aandachtig om zich heen, volgt je actief en is graag 
bij de gezelligheid betrokken!” 

Iskander
Hier zien we Iskander van Loon op het terras van 
Mevr. Daalder, samen met zijn vader Willem-Jan 
van Loon (34) en moeder Tokie Kemp (33). Hij 
werd geboren op 20 februari 2022 in het Tergooi 
Ziekenhuis in Blaricum en woont in de oude 
fysiopraktijk op Fetha. Tokie: “Tot dusver lijkt 
Iskander sprekend op zijn vader, zowel wat betreft 

uiterlijk als temperament. Zij weten precies wat ze 
willen en af en toe is dan het huis te klein!” 

Eloïse
Eloïse Bakker is geboren op 24 februari 2022 in 
het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Zij is 
het zusje van Juliëtte Bakker (bijna 2) en woont 
op de Vossenlaan. De trotse ouders van beide 
dames zijn Rogier Bakker (42) en Petra Dost (36). 
‘’Juliëtte kan ik niet anders omschrijven dan voor 
al uw feesten en partijen. Eloïse is daarentegen 
juist een heel rustig meisje. Ons gezin is daarmee 
perfect in balans.’’

Floris
“Op 8 april is onze zoon Floris Richard Leo van 
Monsjou geboren in het St. Antonius Ziekenhuis 
in Utrecht”, vertelt mama Frederike. “Wij, 
Richard (41) en Frederike (33), zijn heel dankbaar 
dat hij nu deel uitmaakt van ons gezin, wonend 
aan de Vredelantstraat. Zijn zus Quirine (2) is 
helemaal gek op hem en wil niets anders dan hem 
vasthouden.” Floris liet even op zich wachten en 
heeft lekker kunnen groeien in de buik.            A.F.

Muziekles spelenderwijs
Piano en/of blokfluitles en spelenderwijs 

van alles over muziek leren

Alle leeftijden
vanaf 6 jaar

Marjolein Bosman
(gedipl. vakdocente)
06 20667958
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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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Seizoen 2022 bijna te einde!
Wij zijn druk met de voorbereidingen voor 

seizoen 2022/2023. Eind augustus wordt ons 
nieuweprogramma weer huis-aan-huis verspreid.

Fijne zomer gewenst!

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.

De Buurtkamer
De Buurtkamer op dinsdagochtend van 10 tot 12 
uur gaat de hele zomer gewoon door. De Buurtka-
merpraatjes stoppen wel in de zomervakantie. 
Het laatste praatje voor de zomer is op dinsdagoch-
tend 7 juni. Dan komt Willemijn Schippers vertel-
len over haar winkeltje Kweepeer in de Breedstraat.
Zij woont in de voormalige slagerij en is deze moes-
tuinwinkel begonnen in wat ooit de slachterij was. 
Willemijn zal vertellen over het proces dat geleid 
heeft tot deze winkel met als thema: moestuinieren 
– oogst verwerken – in 
de keuken – aan tafel. 
Voor iedereen met 
interesse in (zelf ge-
kweekte) groenten en 
fruit en het verwerken 
daarvan tot bijzonder 
en gezond voedsel. 

De lezing 'De Vreelander creëert' op 13 juni met 
Anna Jordans gaat helaas niet door. Anna is ver-
hinderd vanwege haar werk. De lezingen worden 
na de zomer weer hervat. Je leest het in het Sterren-
nieuws of op onze Sterren-app. (geef je op : info@
sterrenvanvreeland.nl)

Filmhuis Vreeland opent 10 juni de deuren 
voor jong en oud
Reinko Abels bedacht een half jaar geleden dat het 
mooi zou zijn als er ook in het Dorpshuis in Vree-
land regelmatig een mooie film te zien zou zijn. 
Namens de Sterren van Vreeland werd een op-
roep gedaan. Al snel bleek een aantal enthousiaste 
dorpsbewoners dit graag inhoudelijk vorm te wil-
len geven. Daarmee is ons eigen filmhuis een feit. 
Elke tweede vrijdag van de maand staat er een film 
geprogrammeerd. ’s Avonds voor de volwassenen 
en ’s middags voor de kinderen. De vaste toegangs-
prijs bedraagt 5 euro. De eerste voorstelling op vrij-
dag 10 juni (aanvang 20.00 uur) belooft een waar 
spektakel te worden, waarbij niet alleen de prach-
tige film ‘As it is in Heaven’ te zien zal zijn, maar 
deze film ook op een heel bijzondere en lokale ma-
nier geïntroduceerd zal worden! Een première om 
niet te missen! 
’s Middags wordt om 15.30 uur de kinderklassieker 
‘Sjakie en de chocoladefabriek’ vertoond. 
De volgende avond wordt vrijdag 8 juli. In augustus 
wordt geen activiteit georganiseerd in verband met 
vakanties. Op 9 september gaat de reeks verder.

Filmhuis redactie
De vier dorpsgenoten die het initiatief dankbaar 
hebben omarmd, stellen zich graag nog even voor: 

Ulrike Buerger-Bruijs: “Ik 
woon sinds 2019 met mijn 
man en drie dochters in 
Vreeland aan de Kleizuwe. 
Als kind was mijn grootste 
droom om ooit een Oscar 
te winnen en keek ik zoveel 
mogelijk films en series om 
het vak te leren. Daarnaast 
startte ik mijn eigen ‘Videotheek’. Tijdens mijn 
studie groeide de liefde voor de unieke theatrale 
ruimte met eenheid van handeling, plaats en tijd. 
Inmiddels kan ik als  creatief producent terugkij-
ken op een jarenlange carrière in het theater als 
drijvende kracht achter een groot aantal (muziek)
theaterproducties zoals ‘Hij gelooft in mij’ en ‘De 
Tweeling’. Daarnaast werk ik als dramadocent in 

Sterren nieuws het onderwijs met kinderen en ben 
ik nu ook lid van het redactieteam 
van ons nieuwe Vreelandse film-
huis!" 

Jeroen Kohnstamm: “Mijn 
vrouw en ik zijn in 1974 in 
Vreeland komen wonen. 
Onze twee kinderen zijn 
hier geboren en opgegroeid, 
mijn zoon is met zijn gezin 
sinds een jaar of twee ook 
weer een Vreelander. Voor 
mijn werk (internationale 
handelsfinanciering) heb ik de hele wereld bereisd, 
tot mijn pensionering in 2014. Nu zijn mijn reizen 
vaak in combinatie met muziek en filmfestivals, 
maar echt verslaafd ben ik aan het IDFA-festival 
in Amsterdam met prachtige en boeiende docu-
mentaires uit de hele wereld. Op het telkens weer 
terugkerende thema van IDFA: ‘Can the documen-
tary change the world? zeg ik volmondig ‘Ja’. Voor 
Vreeland hoop ik van tijd tot tijd zo’n IDFA-film te 
mogen selecteren en introduceren.’

René Nijland: “Als filmlief-
hebber was ik meteen en-
thousiast voor een filmhuis 
in Vreeland. Het blijven ver-
binden van ons dorp en het 
samen beleven van mooie 
betekenisvolle films zal 
bijdragen aan het leefbaar 
houden van ons dorp waar 
ik mij graag voor inzet!”

Elsbeth Ketting: “Als kind 
zat ik vooral met mijn neus 
in de boeken. Later werden 
dat boeken en films. Ooit 
volgde ik filmcolleges bij de 
University of Florida, deed 
een cursus scenarioschrij-
ven in Amsterdam, wilde 
naar de filmacademie en 
werkte bij een audiovisuele werkplaats. Uiteinde-
lijk verdiende ik mijn brood in de zakelijke com-
municatie. Maar het wegdromen in verhalen is al-
tijd gebleven en wat is er mooier dan dat te kunnen 
delen hier in ons mooie Vreeland!”

Lezing 'Je leefstijl als medicijn'
Op zondag 29 mei herstart Broccori & Kohl in de 
St. Nicolaaskerk zijn activiteiten met een lezing 
van Wim Tilburgs, grondlegger van de stichting 
Je leefstijl als medicijn. Dit onderdeel begint om 
14.30 uur. Tilburgs werkt nauw samen met art-
sen en wetenschappelijke instituten. Om half elf 
wordt eerst een natuurwandeling gemaakt over 
de A.Lambertzskade met aansluitend een gezonde 
lunch bij mevr. Daalder. Alleen de lezing bijwonen 
is natuurlijk ook mogelijk. Voor meer informatie 
en aanmelden zie: www.broccori.nl.

Broccori & Kohl is een beweging die wordt geïn-
spireerd door positieve Gezondheid en de mon-
diale Bluezones waar mensen bovengemiddeld 
oud worden door gezond(er) te eten, tot op hoge 
leeftijd in beweging te blijven en waar jong en oud 
elkaar helpt. 

Broccori & Kohl startte vanuit Baarn, maar als ge-
volg van Corona zijn de activiteiten afgelopen twee 
jaar nauwelijks van de grond gekomen. Initiatief-
nemer Herman Poos wil nu vanuit zijn nieuwe 
woonplaats Vreeland het gedachtegoed opnieuw 

ER IS EEN NIEUWE WINKEL IN VREELAND! 

EEN WINKEL VOOR JONG & OUD VOL MET VAN
ALLES OVER (MOES)TUINIEREN,
OOGSTVERWERKING,  FERMENTEER-
INMAAKPRODUKTEN & (KINDER) CADEAUTJES !!

KIJK VOOR LAATSTE INFORMATIE &
OPENINGSTIJDEN OP  ONZE WEBSITE. 
(ONLINE SHOP GAAT BINNENKORT ONLINE!)

LEUK ALS JE LANGSKOMT! TOT SNEL!!

            BREEDSTRAAT 9 TE VREELAND                                   WWW.KWEEPEER.COM
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 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

Alvast voor in de agenda: 
Wij sluiten tussen 

24 juli en 8 augustus!

activeren. Dat gebeurt onder de vlag Sterren van 
Vreeland. Regelmatig zullen lezingen en activitei-
ten worden georganiseerd. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. Een kleine gift voor te maken 
onkosten wordt op prijs gesteld.

Terugblik op bijzondere 
evenementen in de Grote Kerk
De afgelopen weken was de grote 
kerk het decor van een paar ge-
weldige bijeenkomsten. De verhalenmiddag op 24 
april was een doorslaand succes. Tien dorpsgeno-
ten vertelden ieder een verrassend verhaal (max. 
5 minuten), waardoor het publiek meer te weten 
kwam over onderwerpen als citrusvruchten of de 
voordelen van zwemmen in de koude Vecht, hard 
kon lachten bij de reis met hindernissen van Hans 
Swelheim en kon meeswingen met de saxofoon-
klanken van Paul Fagel. 

Een week later vond de voorstellling De dochter 
van Meyer plaats, ook een bijzondere avond. 

De bijeenkomst voorafgaand aan de dodenherden-
king op 4 mei was imponerend. Met name het ver-
haal van de Syrische Zahraa Attar, die sinds acht 

jaar in Loenen woont - in vlekkeloos Nederlands 
- maakte indruk. De blazers van Orveo speelden 
bij het oorlogsmonument The Last Post en andere 
stemmige muziek. Het was weer een memorabele 
avond voor de ruim 150 aanwezigen, met dank aan 
het 4 mei-comité voor de organisatie.

Op 14 mei vond het concert Hier om de Hoek 
plaats van onze dorpsgenoten Helge Slikker en Tim 
Klaase, bijgestaan door een aantal musici uit eigen 
dorp en omringende dorpen. De liedjes waren ge-
baseerd op het leven in Vreeland, maar waren ook 
voor niet-Vreelanders herkenbaar door de univer-
sele strekking ervan. Thema’s als een brugwachter 
die moest vertrekken of de kerstmarkt lieten veel 
Vreelandse harten extra hard kloppen. De twee 
concerten waren een doorslaand succes. Hierna 
speelden de musici nog in Maarssen en Tienhoven. 
De kerk profileert zich graag, naast religieus cen-
trum, ook als cultureel hart van Vreeland. Er is veel 
behoefte aan wat extra helpende handen bij de ont-
vangsten. In de volgende Vreelandbode leest u hier 
meer over.

Buitenoptreden De Poldermodellen
Op 28 april jl. gaf het koor 'De Poldermodellen' 
een buitenoptreden bij ’t Web ter afsluiting van 
het seizoen. Er werd een klein repertoire gezon-
gen met nummers als 'California Dreamin', 'Le-
mon Tree', 'Foto van Vroeger', 'Bella Ciao' en zo 
meer. Zoals men gewend is van 'De Poldermodel-

len' klonk het weer als vanouds en spatte ervan af.
Het was top om weer zo’n avond met elkaar te 
hebben met na afloop een gezellige borrel in ’t 
Web. Deze avond hebben er zich alweer nieuwe 
leden aangemeld en voor wie ook wil meezingen, 
meld je aan, je bent van harte welkom!
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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
Het is lente en wat was het mooi weer hè! Zonder jas 
naar buiten, uren buitenspelen, voetballen, kingen en 
misschien heb je zelfs al even in de Vecht gezwonnen!? 
En vind je ook niet dat iedereen zo vrolijk wordt als de 
zon schijnt? In de mooie tekeningen en schilderijen van 
groep 1/2 en groep 5 zie je ook heel veel vrolijke kleuren.

Groep 5
De kinderen uit groep 5 zijn aan de slag gegaan 
met de lente! En wat zie je veel in de lente? Dat 
zijn bloemen die bloeien en bijen die het stuif-
meel en de nectar van de bloemen eten.
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 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

Groep 1/2
De kleuters hebben met wasco gewerkt en hun 
droomhuis getekend! Wat een vrolijke en gezellige 
huizen, wij snappen wel zij hier willen wonen!  
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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

De Fietsersbond, Wandelnet, Te Voet, Vrienden 
van de Voetveren, Landelijk Fietsplatform en Ac-
tiecomité ‘Laat ons niet zwemmen’ voeren geza-
menlijk actie tegen de opheffing van de fietspont 
over het Amsterdam-Rijnkanaal door Rijkswater-
staat. Ze zijn een petitie gestart om minister Mark 
Harbers op andere gedachten te brengen. Het 
pontje is van groot belang, niet alleen voor inwo-

ners van Nieuwer ter Aa, omdat in het dorp bijna 
geen voorzieningen zijn, maar ook voor de hele 
regio en toeristen. De pont wordt gebruikt door 
leerlingen die in Breukelen op school zitten, door 
ouderen en gezinnen voor werk, winkels, sport en 
zorg en door talloze recreatieve fietsers en wan-
delaars. Ga voor het tekenen van de petitie naar 
www.laatonsnietzwemmen.nl.

Petitie voor behoud van de pont 

Op maandag 6 juni is Kasteel Loenersloot weer op 
de jaarlijkse Dag van het Kasteel te bezichtigen.  Elk 
uur kunnen bezoekers de vele ruimten, waaronder 
de prachtige bel-etage, de grote zolder en de toren 
met ruim uitzicht op eigen gelegenheid bekijken. 
Men kan ieder uur van een miniconcert genieten, 
er is een kleine tentoonstelling en er worden vi-
deo’s vertoond. Ook zijn er rondleidingen door het 
schitterende park. Reserveren kan via de website 
www.utrechtslandschap.nl/activiteiten.  

Dag van het Kasteel op Loenersloot

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
Fietspad N204
Na intensieve gesprekken tussen de provincie, de 
Dorpsraad en andere betrokkenen hebben de amb-
tenaren nu toch een nieuw plan gemaakt voor het 
fietspad langs de N402 aan de kant van sportpark 
de Heul. Er is uiteindelijk goed naar alle bezwa-
ren geluisterd en toch gekeken of het mogelijk is 
om de weg aan te passen en veilig te maken met 
twee fietspaden in plaats van een. Dat lijkt nu een 

haalbaar plan. Dankzij de constructieve grondei-
genaren langs het traject en de opstelling van het 
Waterschap kan er een nieuw, breder en dus vei-
liger fietspad komen aan de Vreelandse kant. Dat 
voorkomt dat kinderen die naar het sportpark 
fietsen vier keer extra moeten oversteken. Voor 
de plannen moet een sloot gedempt worden en er 
moeten nog wat details worden uitgewerkt, maar 
de Dorpsraad is voorzichtig optimistisch over deze 
vooruitgang. Wordt vervolgd. 

Bericht van de Dorpsraad

Het kwam ons ter ore dat het Oranje Comité 
Vreeland een gat in de begroting had. De vrijwilli-
ge bijdrage van dorpsgenoten viel tegen. Het mag 
toch niet gebeuren dat onze onovertroffen Vree-
landse Koningsdag, met optocht, ontbijt, rom-
melmarkt, kinderspelen en live muziek verloren 
gaat? Wij zelf en voorheen onze eigen kinderen 
genieten er al jaren van! Dus bedachten wij  als 
PomVriet-team een plan: wij gaan pannenkoeken 
bakken en de opbrengst gaat 100% naar het Oran-
je Comité. Nog even afgestemd met Restaurant 
Hendrik, maar die hadden geen bezwaar.  Boer 
Beukeboom stelde zijn kerststal ter beschikking, 
Karel Sneijers, Edo Smit, Tom en Daan Hoppen-
brouwers hielpen met de op- en “verbouw” van 
onze prachtige Pannenkoeken kraam.  Edo Mul-
der maakte een banner. De Molen van Vreeland 
stelde het meel ter beschikking. Steven en Manon 
Leffelaar boden hun spontane hulp aan voor een 
pannenkoeken-bak-shift. En als PomVriet-team 
hebben wij de kosten van inkoop gedeeld. Tussen 

12.00 en 19.00 uur hebben we met elkaar 316 pan-
nenkoeken gebakken, met als opbrengst € 948,-. 
We hebben er zelf heel veel plezier aan beleefd 
en Graag Gedaan!
PomVriet -Team: Anneke en Edgar, Margret en 
Hans, Eline (Pomonaweg), Els en Bob, Sandra en 
Rogier (De Vliet)

Lezers schrijven: Graag gedaan! Pannenkoeken bakken 

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! 

Harold Linnartz
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Kort Nieuws
Jubileumconcert Vreeland Vocaal 
Het kamerkoor Vreeland Vocaal,  opgericht door Ria 
van de Braak en Robert Hoving, bestaat alweer meer 
dan 20 jaar.  Eindelijk kunnen wij na Corona op za-
terdag 11 juni 2022 een jubileumconcert organiseren! 
Wij danken het Cultuurfonds Stichtse Vecht voor hun 
bijdrage. Op het programma staat het Gloria van Vi-
valdi, Laudate Dominum van Mozart en werken van 
Telemann en Buxtehude. Het concert staat onder lei-
ding van de nieuwe dirigente Gusanne van den Brink 
en als solisten treden op Agnes van Laar, Veerle Sanders 
en Wies de Greef. Begeleiding vindt plaats door het en-
semble Musica Lirica en organist David Schlaffke.
Het concert is op zaterdagavond 11 juni in de Grote 
Kerk te Vreeland om 20.15 uur. Na afloop is er gele-
genheid om onder het genot van een drankje met el-
kaar na te praten. Entreekaarten kosten € 17,50. In de 
voorverkoop tot 1 juni 2022 is de prijs € 15,-, daarnaast 
is er een VIP arrangement voor € 30,-. Kaarten zijn te 
bestellen via vreelandvocaal@gmail.com of via het con-
tactformulier op de website www.vreelandvocaal.nl en 
uiteraard bij de kerk op de avond van het concert.

De Bergse Akker is gestart 

Vereniging De Bergse Akker (Dammerweg 13 te Neder-
horst den Berg) biedt een schone en afgesloten zwem- en 
speelplek voor kinderen met name in de leeftijd van 0-12 
jaar en hun ouders. Op De Bergse Akker is ook een klein 
winkeltje waar water, een ijsje en een zakje chips gekocht 
kan worden. Verder is er een toilet, buitendouche en 
kleedhokjes. Toegang: maandag tot en met vrijdag: open 
voor leden (€ 10,- per kind) en niet-leden. Voor niet-le-
den is De Bergse Akker alleen geopend als er strand-
dienst is (in de middag), entree € 3,75 per kind, volwas-
senen zijn gratis, maximaal twee per gezin. Verdere info 
op: www.debergseakker.nl.

Sinds jaar en dag is in de Vreelandbode te lezen 
welke bijzondere zaken zich afspelen aan de Hemel 
boven Vreeland. Harold Linnartz is een van onze 
trouwste columnisten geweest, 130 keer heeft hij 
Vreeland en omgeving wijzer gemaakt met interes-
sante, ingewikkelde en grappige stukjes over  ster-
renkunde. Altijd wilde hij de man áchter de stukjes 
blijven, maar nu hij uit Vreeland is vertrokken, 
hebben we hem weten te overtuigen om iets meer 
over zichzelf te vertellen. Tijd voor een interview!

Harold komt uit Limburg, uit Kerkrade, of zoals 
men daar zegt “Kirchroa”. Hij studeerde en pro-
moveerde in Nijmegen in de experimentele na-
tuurkunde, en werkte als onderzoeker in Göttingen 
en Bonn, waar hij ook zijn Helga ontmoette. Na 
Bonn kwam Basel, waar Harold een Habilitation 
(een soort opleiding tot hoogleraar) volgde in de 
Astrospectroscopie, een vakgebied dat zich bezig-
houdt met de wisselwerking van licht en materie 
in de ruimte. Na zeven jaar in Zwitserland bracht 
de wetenschap hem terug naar Nederland. Na een 
paar jaar aan de Amsterdamse VU begon hij in 
2005 als hoofd van het Laboratorium voor Astrofy-
sica van de Sterrewacht Leiden, waar hij als hoogle-
raar de chemie in het heelal onderzoekt. Daar kijkt 
hij welke reacties resulteren in de vorming van de 
bouwstenen van het leven. “We bootsen in het lab 
stukjes heelal na, en proberen te begrijpen hoe uit 
heel simpele stoffen de complexe moleculen kun-
nen ontstaan waaruit wij zijn opgebouwd. De ont-
wikkelingen gaan echt razendsnel. De laatste jaren 
zijn zoveel nieuwe feiten ontdekt en nu wachten 
we met spanning op de eerste signalen van ons 
nieuwste paradepaardje, de James Webb Space Te-
lescoop.”
Naast het onderzoek houdt Harold zich bezig met 
onderwijs. Hij is opleidingsdirecteur van de ba-

Ik vertrek 
chelor sterrenkunde en master astronomy. “Aan-
komende studenten hebben soms toch wat roman-
tische ideeën over de studie, of denken dat je bij ons 
leert hoe je met WARP4 door een zwart gat kunt 
vliegen. Maar dat is niet zo, het is een keiharde bè-
ta-studie.” Harold en zijn onderwijsteam proberen 
die startende studenten zo persoonlijk mogelijk 
te begeleiden: “Eerstejaars zijn kwetsbaar, alles is 
nieuw voor ze, de stad, de studie, de zelfstandig-
heid die nodig is om te studeren en op kamers te 
wonen, of tijdens Corona, om in je eentje, online, 
thuis toch je weg te vinden. We doen er alles aan 
om deze studenten door hun eerste jaar te helpen.” 
De Leidse master astronomy is de grootste in haar 
soort in de wereld. De opleiding is sterk onder-
zoeksgericht en wordt door veel internationale stu-
denten gevolgd. Soms met bijzondere ontdekkin-
gen. “We hebben studenten gehad die opeens een 
nieuwe exo-planeet vonden en ‘s avonds bij “De 
Wereld draait door” hun verhaal mochten doen.” 
Corona vormde zeker een uitdaging voor de oplei-
ding: “In maart 2020 moest ineens alles online. Ik 
heb twee jaar vooral vanuit Vreeland gewerkt, veel 
geZOOMd. Nu Corona gelukkig geen groot pro-
bleem meer is, moeten we al die studenten die aan 
het thuiswerken zijn gewend wel weer naar de col-
legezaal zien te krijgen. Dat is wel een uitdaging.”

Harolds Vreelandse leven begon na een flinke fiets-
tocht die hem door Vreeland leidde. Dat was het 
dorp dat Helga en hij zochten: 18 jaar hebben ze 
met veel plezier in de Graaf Floris V-straat gewoond 
in een fijn huis met een mooie tuin en fantastische 
buren. Dochter Anne en zoon Thomas hebben op 
de CSV gezeten en dat waren ronduit fijne jaren. 
“Met alle ouders op het schoolplein en bij de vele 
CSV activiteiten, de borrels na het verjaardagspar-
tijtje, inspringen voor elkaar wanneer de oppas een 
keer niet kon, dat zijn mooie herinneringen. Toen 
de middelbare school eraan kwam, is dat contact 
een beetje verwaterd, maar ik denk met veel plezier 
terug aan onze tijd in Vreeland. Ik heb het als een 
voorrecht ervaren dat ik gedurende zovele jaren via 
de Vreelandbode mijn passie voor mijn werk met 
anderen heb kunnen delen.” 

Inmiddels woont Harold met zijn gezin sinds een 
paar weken in Nederhorst den Berg, aan de rand 
van een prachtig natuurgebied. Hij komt nog graag 
in Vreeland, om te badmintonnen, in het eerste (en 
enige) team van Vreeland. En het is wat wennen 
om nu zelf in de file op de N201 te staan. “Maar wat 
herken je veel wanneer je langsrijdt, je passeert een 
stukje Nederland dat je heel goed kent. Maar daar 
moet je dan ook weer niet te veel over nadenken, 
want die flitspaal flitst ons allemaal!”

Harold, namens de redactie en alle lezers heel har-
telijk bedankt voor alle stukjes over de sterren, we 
gaan het missen!                                     M.S.

Harold Linnartz

Hier Harolds allerlaatste Hemel boven Vreeland 
‘Kijktip’. Wie het niet lukte om op 16 mei de sa-
menstand tussen maan en Venus te bewonderen 
kan het nog eens proberen op 26 juni. Op 14 juni 
is het volle maan en die komt maar net boven de 
horizon. (Wanneer de zon hoog staat, staat de 
maan laag en andersom). En voor wie vakantie-
plannen heeft naar plekken waar het nog echt 

donker wordt: wanneer je Cassiopeia kunt vin-
den, een sterrenbeeld in de vorm van een W, dan 
heb je meteen ook de plek te pakken waar je aan 
de hemel de Melkweg kunt zien lopen. Miljarden 
van sterren die allemaal in het vlak van een gro-
te (100.000 lichtjaar grote) schijf draaien en waar 
onze zon en de aarde een heel klein deel van uit-
maken. Bijzonder.                             Harold Linnartz 

Hemel boven Vreeland

Zomerbingo in het Dorpshuis 
Op maandagmiddag 
13 juni zijn Vreelan-
ders namens Welzijn 
Stichtse Vecht van 
harte welkom om 
bingo te spelen in 
het Dorpshuis, Fetha 
16 te Vreeland. 
Vanaf 13.30 uur gaat 
de deur open en 
om 14.00 uur gaat 
de bingo van start. 
De bingo heeft als 
thema “zomer”. Er 
worden  acht rondes 
gespeeld en na de bingo is er nog een loterij. Deelna-
me is 7 euro voor twee boekjes en twee consumpties 
(koffie of thee) met iets lekkers. Voor de loterij zijn de 
kosten 0,50 ct per lot. De laatste ronde wordt gespeeld 
voor een mooie hoofdprijs, namelijk een barbecue.  
Wie naast iemand zit die ‘Bingo” roept krijgt ook een 
prijsje.  Dit is voorlopig de laatste bingo voor de zo-
merstop. In september gaat de bingo weer van start. 
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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 

Wat zijn creatieve brein bedenkt, maken zijn han-
den. Dus toen zijn achteroom Johan hem vroeg een 
hok voor zijn kippen te timmeren popte er meteen 
een ontwerp op in het hoofd van Florian Beuke-
boom. Geen gewoon kippenhok zou het worden, 
dat was te saai. Een kerk, dat leek er meer op. Was 
zo’n hok immers niet een plek van samenkomst? 
Niet alleen van de kippen onderling, maar ook van 
Johan met zijn kippen, die drukdoende om hem 
heen scharrelen als hij ze komt voeren. Zo gezegd, 
zo gedaan, en met restmaterialen en met hulp van 
buurman Karel, vriendin Linda en vriend Stephan 
werd op de onderkant van een oude huifkar van 
restmaterialen een duurzame, circulaire kippen-

kerk gebouwd. De stokken aan de kopse kant zijn 
op verschillende hoogten achter elkaar geplaatst, 
zodat de kippen, net als een echt koor in een kerk, 
in rijen achter elkaar zitten. 
Johan houdt zich graag aan de regels, dus de kip-
penkerk staat op wielen en is verrijdbaar – en daar-
mee geen bouwwerk(je). “Met het countryfestval 
op 2 en 3 juli gaat de kerk op de trekker en rijd ik 
hem het veld in”. Misschien is dan het laatste klusje 
al geklaard: het verven van de kerk. “Diep donker-
rood, een beetje als een Zweeds kerkje, dan steekt 
hij mooi af tegen het groene gras”, ziet Florian al 
voor zich. Kom allemaal maar kijken bij het festival 
of dat gelukt is. 

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

Een nieuw leven in de Kippenkerk 

Op 4 mei heeft Burgemeester Ap Reinders een beeld 
van de beeldhouwer Marius van Beek in het open-
baar toegankelijke park van kasteel Loenersloot 
onthuld. Met dit beeld wil Utrechts Landschap de 
herinnering levend houden aan twee dramatische 
gebeurtenissen die in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog in en bij kasteel Loenersloot hebben 
plaatsgevonden. Op 23 april 1945 zijn in het park 
van het kasteel twee verzetsstrijders door de Duitse 
bezetter gefusilleerd: Jacobus de Ronde en Johan-
nes Mijwaart uit Vreeland. Zij worden herdacht op 
het oorlogsmonument in Vreeland.

Nieuw herdenkingsbeeld in park Loenersloot

De oplettende wandelaar heeft het vast gezien; 
langs de kade bij Greif is een mooie drijvende pa-
lenrij aangelegd. “In overleg met een aantal van 
onze buren hebben we nagedacht over manieren 
om de oever  natuurvriendelijker te maken en 
het aangezicht van Vreeland te verfraaien”, zegt 
Greifs Factory manager Martijn Lute.  Een eer-
dere poging om de oever te verfraaien mislukte. 
De meer dan honderd wilgentenen die Greif vo-
rig jaar langs de oever liet aanplanten, werden in 
september bij een maaibeurt door de gemeente in 
één keer allemaal weggevaagd. “Een mooie vol-
gende stap zou kunnen zijn om de oever ook weer 
te laten begroeien. Op deze wijze wordt er meer 
ruimte aan de natuur gegeven. We willen ook wel 
opnieuw wilgentenen laten aanplanten, maar dat 
moet dan wel in goed overleg met de gemeente 
zodat het niet weer allemaal wordt weggemaaid.” 
De buren zijn blij met dit initiatief en blijven graag 
meedenken.                                  Elsbeth Ketting 
 

 

De palenrij werd op 22 februari aangelegd 
door Niels Steenkamer.

Lezers schrijven: Verfraaiing Vechtoever Greif

Een nieuw leven in de Kippenkerk 
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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

Op zoek naar zinvol werk? 
Word vrijwilliger bij 
De Oudertelefoon!
Vreelandse Zelah Dorrestijn 
geeft de trainingen

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

De Oudertelefoon, het equivalent van De Kinderte-
lefoon, ging tijdens de eerste lockdown in 2020 van 
start. Inmiddels krijgt de anonieme hulplijn voor 
ouders met opvoedproblemen of vragen steeds 
meer bekendheid. Recent nog met een groot artikel 
in de Volkskrant. En laat het nu net Zelah zijn die 
verantwoordelijk is voor de trainingen en kwaliteit 
van de dienst. Ze zoekt vrijwilligers die - na een op-
leiding - de bellende ouders weer in hun kracht zet-
ten. Tijd voor een interview met deze Vreelandse 
psychosociaal therapeut. 

Zelah legt uit: “We hebben inmiddels dertig vrij-
willigers die wekelijks drie uur lang ouders bijstaan. 
Iedere week zijn er zo’n 125 opvoeders die bellen of 
chatten en dat aantal blijft groeien. Ons doel is dus 
om eind dit jaar negentig vrijwilligers aan de slag te 
hebben. We zoeken mensen met een achtergrond 
in de zorg, onderwijs, psychologie/coaching en pe-
dagogiek. Mensen die graag anderen helpen. Wie 
zich aanmeldt krijgt - van mij - twee trainingen in 
gesprekstechnieken. De vrijwilligers geven geen 
tips en geen meningen. Ouders weten namelijk zelf 
vaak de oplossing voor hun opvoedproblemen. Ze 
moeten vooral weer in hun kracht komen en door 
de bomen het bos weer zien. En dit doen wij door 
het stellen van open en onderzoekende vragen, zo-
dat de ouder zelf tot nieuwe inzichten kan komen.”

Kleine en grote vragen 
De ouders en opvoeders (zoals grootouders, leer-
krachten etc.) die bellen hebben bijvoorbeeld last 
van schaamte, verdriet, burn-out klachten, onze-
kerheid, schuldgevoelens, emotionele of financiële 
zorgen. De onderwerpen die binnenkomen zijn 
heel verschillend zoals een vader die laatst belde 
omdat hij zenuwachtig was omdat zijn vierjarige 
dochter voor het eerst naar de tandarts ging. Tot 

Tijdens het Midzomermuziekfestival aan de Vecht 
op zondag 12 juni zijn zes (twee keer drie) totaal 
verschillende concerten te beluisteren op unieke 
buitenlocaties aan de Vecht. In de prachtige tuin 
van buitenplaats Slotzicht speelt het Penta quintet 
klassieke muziek, in fort Nieuwersluis spelen de 
Vreelandse Helge Slikker en Tim Klaase en de spet-
terende uitsmijter is een heerlijk jazzconcert door 
het Michiel Borstlap Trio in de overtuin van Bui-
tenplaats Beek en Hoff in Loenen.
Elk concert wordt twee keer gespeeld en is afzon-
derlijk te bezoeken, maar een passe-partout voor 
alle drie de concerten kopen kan ook. Het publiek 
vervoert zich dan op de fiets van het ene naar het 
andere dorp (de afstanden zijn eventueel ook te lo-
pen) en er is volop tijd om een hapje en drankje te 

nuttigen bij een aantal lokale horecagelegenheden, 
die speciaal met dit festival gaan samenwerken. Of 
neem je eigen picknickmandje mee. Kijk voor het 
hele programma op www.muziekaandevecht.nl.

Muzikantjes spelen voor Oekraïne
Oók op deze middag (start 14:30 uur en 15:15 in 
Vreeland) gaan kinderen uit de Stichtse Vecht in 
het Randprogramma (Fringe) concertjes geven op 
de route van het festival, als echte straatmuzikan-
ten! De opbrengst gaat naar Oekraïense kinderen 
die muziekles hebben. Dit is in samenwerking met 
de Kindersymfonie, Loenen en Liesbeth Meyle-
mans. Het slotconcert van de Kindersymfonie is 
om 17.30 uur in Studio Idee te Loenen. Meer infor-
matie: www.kindersymfonie.nl.

aan een oma die mishandeling vermoedt bij haar 
kleinkinderen. Alle vragen - klein en groot - zijn 
welkom, je hoeft niet eerst een groot probleem te 
hebben om te mogen sparren met De Oudertele-
foon. Zelah: “Er is nog steeds bij ouders een drem-
pel om over problemen thuis te praten. Maar het 
gaat steeds beter. Een gesprek duurt gemiddeld 
ruim 45 minuten en we krijgen heel goede feedback 
van de bellers.” 

Inmiddels heeft Zelah ook haar eigen praktijk, ge-
richt op millennials en de Z- generatie. Ze vertelt: 
“Ik richt me op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, 
met last van faalangst, keuzestress en een gevoel 
van richtingloosheid. Mensen die niet weten wat ze 
willen. Mijn doel is om hen in contact te brengen 
met hun diepere drijfveren en innerlijke wijsheid. 
Diep van binnen weten we vaak heel goed de ant-
woorden op de vragen die we onszelf stellen.”
Meer informatie over De Oudertelefoon is te vin-
den op www.oudertelefoon.nl. Loop je zelf ergens 
tegenaan in het ouderschap? Bel 085-130 46 58. En 
op www.praktijkdorrestijn.nl kunnen jongvolwas-
sen meer informatie vinden.                     C.L.
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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

Marjolein Lausberg van kwekerij Veldlof deelt een 
recept (van Ottolenghi) met een groente die deze 
maand in overvloed groeit: peultjes. 
Ingrediënten voor 4 pers.: 350 gr. peultjes, 225 
gr. haricots verts, 250 gr. erwtjes (vers of diepgevro-
ren), ½ gesnipperde rode ui, 1 chilipeper (ontzaad 
en fijngesneden), 1 teentje knoflook (geperst) 2 tl. 
geplette korianderzaadjes, 1 tl. mosterdzaadjes, ge-
raspte schil van 1 citroen, 2 el. fijngesneden dragon, 
3 el. olijfolie, 1 tl. zwart komijnzaad, 140 gr. bieten-
blad (optioneel), grof zeezout.
Bereidingswijze: Blancheer de haricots verts ge-
durende 4 minuten, de peultjes 1 minuut en de 

erwtjes 20 seconden. Spoel met koud water af en 
laat goed uitlekken. Meng de groenten in een kom. 
Verwarm de korianderzaadjes en de mosterdzaad-
jes in een pannetje met de olie. Gooi dit mengsel als 
de zaadjes gaan poppen over de groenten. Mix met 
de overige ingrediënten en voeg naar smaak zout 
toe. Voeg vlak voor het serveren het bietenblad toe. 
Een salade met peultjes is een dubbel zomers gevoel, 
en laten we nou alles wat voor deze salade nodig is 
kweken bij Veldlof. Ook het optionele kleine bieten-
blad groeit prachtig in de tuin. Kom op vrijdag langs 
op de tuin, en misschien wil je wel je eigen portie 
peultjes bij elkaar plukken!

Groente van de maand Mei/Juni: Peultjes

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Picknick op het ijs’- Andrej Koerkov

Dit boek van Andrej Koerkov is al in 1996 gepubli-
ceerd en in 2000 in het Nederlands vertaald. De af-
schuwelijke oorlog in Oekraïne zorgt voor een her-
druk, waarvan van ieder verkocht exemplaar € 2,50 
overgemaakt wordt naar giro 555 voor Oekraïne. 

Het speelt zich vooral in Kiev af, waar de mislukte 
schrijver Victor in zijn flatje mismoedig het leven 
deelt met de koningspinguïn Misja. Die heeft hij 
meegekregen van de dierentuin toen ze daar honge-
rige beesten meegaven aan bezoekers. Ze sloffen sa-
men door het huis, en soms wordt Misja getrakteerd 
op een koud bad waar hij dan opgelucht een poosje 
in rond spattert, tot het water te warm wordt. Misja 
heeft ook zo zijn problemen. Hij heeft hartkwalen 
en depressies. Victor is het nog nooit gelukt om een 
roman af te schrijven, het beste wat hij eruit krijgt 
zijn ultrakorte verhalen die hij aan de straatstenen 
niet kwijt kan. Tot hij van een krant de opdracht 
krijgt om necrologieën te schrijven van hoogge-
plaatsten, die weliswaar nog niet dood zijn, maar 
die stukken liggen dan maar alvast op de plank. Hij 
is er erg goed in, wordt geprezen en er komt zelfs 
een ietwat criminele figuur aan de deur die ook ne-
crologieën wil, op bestelling en voor een bedrag “dat 
twee keer zo hoog is als voor de duurste prostituee”. 
Financieel lacht het leven Victor dus toe, hoewel hij 
merkt dat de door hem beschreven mensen best 
snel komen te overlijden. Met een nieuwe vriend, 
Sergej, politieagent, die af en toe babysit bij Misja, 

maakt hij kleine uitstap-
jes als naar de bevroren 
rivier de Dnjepr waar 
de pinguïn lekker kan 
duiken door de in het ijs 
uitgezaagde gaten waar 
mannen zitten te vissen. 
Hij raakt ook bevriend 
met een bejaarde pinguï-
noloog bij wie hij kennis 
opdoet over zijn huisdier.
Allengs begint het leven 
toch wat benauwend te 
worden, er blijken mensen zijn huis in te kunnen 
die daar pakjes achterlaten, ondanks dat hij de slo-
ten van zijn huis laat veranderen. De roman zit vol 
zwarte humor, getuige de toast die ergens uitge-
bracht wordt: “Laten we erop drinken dat we het 
niet slechter krijgen. Beter hebben we het al gehad.” 
Tegelijkertijd weet Koerkov het zo te schrijven dat 
de meest bizarre gebeurtenissen heel normaal lijken 
in het verloop van het verhaal. Want bizar wordt 
het. Het leven in Kiev hangt van de ritselaars en 
scharrelaars aan elkaar en dat werpt voor ons een 
nieuw licht op Oekraïne, dat we nu alleen van nare 
nieuwsberichten kennen. Maar dat sluit wel aan bij 
het beeld van Oost-Europa, vlak na het verdwijnen 
van de Sovjetunie. Het is een verrassend boek, gees-
tig tot en met, en dat je ondanks de vele stof tot na-
denken met een heel opgeruimd gevoel dicht slaat.

Het hele jaar door is er sprake van nieuw leven 
bij biologische kwekerij Veldlof. Het blijft een 
wonder dat een zaadje of stekje de grond in gaat 
en in een paar weken of maanden tijd uitgroeit 
tot levend en gezond voedsel. “Gif gebruiken we 
nooit. Gezonder wordt het niet”, aldus eigenaresse 
Marjolein Lausberg. In de paradij-
selijke tuin, met nieuwe tunnelkas, 
loop je genietend langs de kleurrij-
ke bedden met de meest uiteenlo-
pende groenten en kruiden. Het is 
een feest om de kleuren, geuren en 
smaken te ruiken, te proeven en te 
ervaren (de uitspruitende knalge-
le broccolibloemetjes smaken ook 
naar broccoli!). Ook genieten van 
dit continue nieuwe leven? Elke 
vrijdag is Veldlof open. De kweke-
rij ligt achter praktijk Landzicht, 
Nigtevechtseweg 37. 

A.s. zaterdag 28 mei houdt Marjolein een open 
dag voor geïnteresseerden met een rondleiding 
om 12.00 en om 15.00 uur. Iedereen is welkom 
vanaf 11.00 en na 16.00 wordt een drankje ge-
schonken. Graag van tevoren aanmelden via 
info@veldlof.nl. 

Nieuw leven op kwekerij Veldlof

Fijn dat er weer gezwommen kan worden in de Vecht bij 
Duinkerken, maar houd wel enkele regels in acht om het 
voor omwonenden en de eigenaar van de grond: restau-
rant De Nederlanden, aangenaam te houden. U leest ze op 
de FBpagina van de Vreelandbode. 

Zwemmen in de VechtZwemmen in de Vecht
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Het thema ‘Nieuw leven’ is een breed begrip. Dit 
kan ook voor huizen gelden. Een zwaar verwaar-
loosd huis kan door restauraties en een zorgende 
hand letterlijk een ‘nieuw leven’ krijgen. Dit geldt 
voor meerdere huizen in Vreeland, want in de ja-
ren ’50-’70 bevonden veel huizen zich in een erbar-
melijke staat. Zo ook Boterweg 22. Dat huis haalde 
zelfs de krant! In de Gooi en Eemlander van 8 au-
gustus 1973 stond een paginagroot artikel over het 
huis, met een foto waarop goed te zien is dat het 
linker raam was dichtgetimmerd en dat het hout-
werk in slechte staat was. Het huis is gebouwd in 
1912. De toen achtjarige Sophia (Fietje) Scheepma-
ker legde op 21 maart van dat jaar de eerste steen. 
Deze steen is nog steeds te zien, ingemetseld in de 
voorgevel links van de voordeur. Later werd Fietje 
zelf eigenaresse van dit huis en meerdere andere 
huizen in Vreeland. 

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

Boterweg 22        door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

Fietsexcursie Loenderveen 
Op 11 juni organiseert de Historische Kring Loe-
nen een bijzondere fietsexcursie langs de Loender-
veense plas onder leiding van Sander Griffioen. Bij 
de vogelkijkhut aan de A. Lambertszkade vertelt 

Wendela Sandberg over het leven aan de kade, de 
kwaliteitsbewaking van water en omgeving en over 
bedreigingen in verleden in heden. 
Meer info: www.hkloenen.nl.  

Op 1 november 1969 kwam het huis 
leeg te staan. Het stond te huur voor 56 
gulden per maand. Dat waren nog eens 
tijden!
Bij het schrijven van het krantenartikel, 
vier jaar later dus, stond het huis nog 
steeds leeg… En die leegstand kwam 
meer voor in Vreeland. Zo stonden ook 
Lindengracht 29 (fl. 15,75 huur per week) 
en Breedstraat 7 (fl. 6,- huur per week) al 
jaren leeg. Van al deze drie leegstaande 
panden was Fietje Driessen-Scheepma-
ker de eigenaresse. “Volgens geruch-
ten Vreelands’ rijkste vrouw”, aldus de 
krant. “Zij is al jaren doende de huizen 
weer voor bewoning geschikt te maken”. 
In elk geval was zij de grootste particulie-
re huiseigenaar in Vreeland van meren-
deels oudere arbeiderswoninkjes. 

In deze periode was er een grote vraag 
naar huurwoningen in Vreeland, dus 
waarom werden de huizen niet ver-
huurd? Het artikel meldt dat mevrouw 

Driessen helemaal niet wilde verhuren en weigerde 
met de gemeente in gesprek te gaan. Aan de woon-
ruimte-verdelingscommissie van Loenen werd 
gevraagd of deze huizen niet gevorderd konden 
worden. Leegstand in tijden van grote woningnood 
leverde immers irritatie op. Aangezien Loenen een 
artikel 12 gemeente was, dus een tekort op de be-
groting had en min of meer onder curatele stond, 
was dit niet mogelijk. Het bewoonbaar maken zou 
een te kostbare zaak zijn. Verbeurd verklaren of 
kraken was een andere optie, maar daar zweeg de 
voorzitster van de commissie, wethouder mevrouw 
Bootsma-Warnaar, wijselijk over.   
Na Sophia’s overlijden zijn de huizen verkocht en 
Boterweg 22 kreeg in de loop der jaren meerdere 
eigenaren. De huidige eigenaren wonen er sinds 
2015, bij hun komst is het huis mooi opgeknapt tot 
de huidige staat. 
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Bedrijfsvereniging 
Vreeland
Providence Capital
Bosch Hoveniers
Duca del Cosma
TIB van Lindenberg
Coers
Bon bouwbedrijf
Mijdrecht Vastgoed
Study Company
Driessen
Wietsketammes.nl
Neolea Olive Oil
Conmedra
All Safe

RSVP Vreeland BV
Greiff
Van der Wal Transport
Molenaars de Ruiter
’t Hoekerland
Slagerij Dalhuijsen
De Kuyper
Boer Erik
Restaurant Hendrik
Protestantse Gemeente 
Vreeland
123inkt.nl
Landzicht Vreeland
OrVeO 

Bea Hofsommer
Bert van Wijk
Anouk Pruim Grafisch 
Ontwerp
IJsclub Voorwaarts 
Vreeland
Jan Hos
Ton Maasakker
Rogier Sluyter & Team
Herman Poos
Hans en Ankie Bots
Gemeente Stichtse 
Vecht
Dorpshuis Vreeland

Twee jaar wachten en toen kwam eind februari, 
vanuit Den Haag, de verlossende zin: ‘het ver-
bod op evenement is opgeheven’ en dat hield in 
dat Koningsdag 2022 mocht worden georgani-
seerd. Hoera! Het Oranje Comité ging meteen 
aan de slag want er resteerden nog maar tien 
weken voorbereiding, maar door ieders inzet, 
vele vergaderingen in de molen en elk vrije uur-
tje in de week hieraan te besteden, is het ons ge-
lukt om er weer een gezellig en geslaagd feest 
ervan te maken.

Veel dorpsbewoners werden gewekt in de och-
tend door de muzikale klanken van OrVeO, 
herauten en door alle kinderen die meeliepen 
in de verkleedparade, die weer eindigde bij het 
Kerkplein om gezamenlijk daar te ontbijten. De 
vrijmarkt die daarna begon was weer als van-
ouds. Overal kinderen zittend op een kleedje 
met succesvolle verkopen van hun bewaarde 
spulletjes van zolder. De middag stond traditie-
getrouw (78 jaar) in het teken van de kinderspe-
len en er was een grote opkomst, mede door de 
nieuwe Vreelanders uit Vecht & Veld. 

De puzzeltocht werd ook weer goed bezocht 
voor de 18e keer en nieuw dit jaar was Jeu de 
boules en blind-voetbal, wat erg geslaagd was. 
De band ‘Bad Habit’ zorgde ervoor dat de voet-
jes van de vloer gingen en dit alles werd omlijst 
met een Oranjebar, eetkramen, food-truck en 
pannenkoekenbakkers, die bakten alles ten bate 
van het Oranje Comité, waarvoor onze gro-
te dank aan Rogier Sluyter en zijn team. Ook 
willen wij alle trouwe sponsoren bedanken, de 
flexpoule vrijwilligers, Dorpshuis Vreeland en 
iedereen die een donatie heeft gedaan.  Dank-
zij jullie allemaal is een leuk feest mogelijk ge-
maakt.

Namens Stichting Oranje Comité Vreeland: 
Hartelijk dank hiervoor!

Heeft u nog niet gedoneerd? 
Uw bijdrage maakt Koningsdag 2023
in Vreeland weer mogelijk!

Wil je met ons meedoen? 
Meld je aan:

Een geslaagde Koningsdag 2022!

Acht deelnemers aan de geslaagde puzzeltocht eindig-
den op de eerste plek: Berry & Marielle Stapper, Mol-
leman, Anja & Jacob Stapper, Gera & Jacques Helling, 
Jan van de Bos, Bert, Ans, Bertine en Coen de Haan, 
Geesje Abels en Jan Peter de Haan. Met een blinde 
trekking is Jan van de Bos als de winnaar van de twee 
vrijkaarten voor het toneelstuk De dochter van Meijer 
uit de bus gekomen. Tot volgend jaar!

Uitslag Koningsdag Puzzeltocht

Een geslaagde Koningsdag 2022!

Sponsoren bedankt voor een geslaagde Koningsdag 2022


