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De zomer komt eraan en deze Vreelandbode biedt veel inspiratie 
om erop uit te gaan. U leest in de nieuwe rubriek ‘het favoriete 
rondje van’ hoe wielrenner Jan Corstjens zijn meest geliefde fiets-
rondje ervaart. Elke maand zullen wij een andere sporter aan het 
woord laten, met zijn of haar favoriete rondje inclusief kaartje, 
dus u kunt het zelf nabeleven! Verder uittips op fietsafstand en 
nieuws over een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnka-
naal. Inspirerende mede-Vreelanders komen ook aan het woord: 
slager Wim Dalhuisen, Nico Ypenburg, Karin Schuurman en 
Maureen Gunther leert u beter kennen deze maand. Interessant is 
het nieuws over de nieuwe haven van Vreeland, het nieuwe Vree-
landse bier en de activiteiten die op stapel staan, zoals de werk-
dag bij het Boerenlaantje, het brugconcert met floating dinner, de 
open dag van Vecht en Veld, het huttenbouwen en natuurlijk het 
jaarlijkse Dorpsfeest. Samen met alle andere vaste rubrieken, de 
Kinderpost, columns en nieuwsberichten biedt deze Vreeland-
bode hopelijk weer voor elk wat wils. Veel leesplezier! 

Afgelopen keer lieten we weten dat de 
Dorpsraad een bedrag van €1200,- beschikbaar 
heeft voor een project(je) waar we 
de dorpsgemeenschap een plezier 
mee kunnen doen. We kunnen dat 
geld natuurlijk ook op de bank la-
ten staan, maar dan heeft het geen 
enkel rendement, terwijl we den-
ken dat besteding te gunste van 
de gemeenschap wél rendement oplevert.  Er 
hebben zich al wel een paar mensen met idee-

en gemeld, maar voor ons gevoel zat hét idee 
daar nog niet bij, en leven er nog wel meer – 

en dringender - wensen in onze 
gemeenschap. Daarom herhalen 
we onze oproep nog eens in deze 
bode. 
Denk eens goed na wat er in 
jouw buurt zou mogen verande-
ren, en laat ons dat weten. 

Op info@dorpsraadvreeland.nl zien we je idee-
en graag tegemoet!
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Op zaterdag 25 juni wordt de eerste werkdag 
gehouden van de nieuwe groep ‘Het aanzicht 
van Vreeland’. Iedereen die mee wil helpen 
verzamelt om 9.30 uur bij het spookhuisje en 
het nieuwe monument Vreeland 750. Hier 
gaat gewerkt worden aan het opknappen van 
de omgeving. Initiatiefnemer Karel Sneyers: 
“We gaan dan met grind- en grasharken de 
resten van de afgevallen bladeren en takken 
verwijderen en het weggezakte grind naar 
boven halen. Met steekspaden gaan we naast 
de laagste plekken greppeltjes graven naar de 
aangrenzende sloot. Zo gaan we plassen op het
pad in de toekomst vermijden. Na afloop gaan 
we bekijken hoeveel grind er moet worden 
aangevuld. Dat gaan we dan op een latere da-
tum verspreiden. In het najaar willen we re-
gelmatig het afgevallen blad opruimen om zo
onze wandelroute mooi te houden. Iedereen 

die zin heeft om mee te doen verzoeken wij 
zo veel mogelijk eigen gereedschap mee te ne-
men.” Via de website aanzichtvanvreeland.nl 
zijn helaas niet erg veel aanmeldingen binnen-
gekomen. Maar ook als u zich niet heeft aange-
meld bent u van harte welkom bij dit gezellige 
en nuttige initiatief om gezamenlijk Vreeland 
nog mooier te maken. 

Werkdag ‘Aanzicht van Vreeland’

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Wat zou jij voor ons dorp doen?                     

Zondag 22 mei gaf Kees Beelaerts van Blok-
land, eigenaar van het landgoed Vreeden-
horst, de aftrap voor de eerste thematische 
wandeling van de Sterren van Vreeland. 
Ondanks de regen was de opkomst overwel-
digend en hebben de Vreelandse wandelaars 
genoten van de uitleg en begeleidende verha-
len van Kees die met veel enthousiasme ver-
telde over het huis en het park Vreedenhorst. 
De buitenplaats was te ervaren in volle pracht 
van voorjaarskleuren en -geuren. Kees leidde 
de wandelaars door weelderig groen, over 
brede paden, door de grasvlakten vol bloemen 
en over kronkelpaden door het prachtige bos 
waar ook veel nestkasten verscholen hingen 
voor verschillende soorten broedende vogels. 
De wandelaars bedankten Kees voor zijn boei-

ende en leerzame rondleiding en gingen te-
vreden naar huis met veel nieuwe indrukken 
over de pracht van de Buitenplaats Vreeden-
horst in ons mooie dorp Vreeland.
Er zijn plannen voor meer wandelingen met 
begeleiding in het najaar. Na de zomervakan-
tie komt meer nieuws hierover in de Vree-
landbode.

Prachtige Sterren thema-wandeling

Deze schitterende foto uit de collectie Lisman is afgebeeld op het etiket 
van het nieuwe bier dat binnenkort gelanceerd wordt door Brouwerij 
De Vecht: Het Vreelandts Witje. Zie ook de achterpagina.
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
WZC ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel.: 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
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: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 Loenen a/d Vecht
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Agenda juni
19 juni  Nesciolezing en koffi  econcert 
 Oude Kerkje Kortenhoef 11.00 u. 
24 juni Filmhuis Loenen 20.00 u.
25 juni  Werkdag Aanzicht van Vreeland  
 Spookhuisje 9.30 u. 
25 juni  Floating Dinner 17.30 u.
25 juni  Brugconcert 20.00 u. 
2 juli  Country feest Pondarosa
11 juli  Start zomervakantie CSV Ridderhof
16 t/m 19 aug.  Huttenbouwen
20 aug.  Start nieuwe schooljaar 
 CSV Ridderhof
28 aug.  Dorpsfeest
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Gezocht voor de zomermaanden:
Hulp (M/V) voor: 1x per week grasmaaien 
(10 min werk) en tuinplanten water geven (10 
min werk). Wie kan ons helpen?  
Vergoeding in overleg.
Fam. Fremeijer, Vechtoever 13, 06-31932830

Stoere tuinmeubels, hand-
gemaakt door Gijs Pon. 
Op zijn facebookpagina 
Stoel kun je voorbeelden 
zien. Interesse? Mail naar 
gmjp2000@gmail.com

Vechtzooitje



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Het slagersambt zit de familie Dalhuisen in 
het bloed, van vader op zoon al generaties 
lang. Wim Dalhuisen was vijftig jaar lang 
slager waarvan ruim dertig jaar in Vreeland.

Slagerij op Oud Over
Wim groeide op op Oud Over. Hij werd ge-
boren in één van de huisjes van de Glashut. 
Zijn vader Teus werkte bij zijn oom Roel Dal-
huisen in de slagerij die gevestigd was tussen 
de Glashut en Terra Nova. Daar staat nu een 
zwart houten huis maar begin vorige eeuw 
stond er een slagerswinkel met daarachter een 
slachthuis. “Bij een winkel moet je niet den-
ken aan wat we nu hebben. Er werd gekoeld 
door middel van ijsblokken en in de zaak 
hingen grote stukken koe, schaap en varken 
waarvan ter plekke voor de klant vlees af werd 
gesneden. We maakten metworst, rookworst 
en leverworst. En ham en zure zult, balkenbrij 
en preskop. Dat was het wel zo’n beetje.”
Nog steeds wordt er veel zelf gemaakt maar 
het assortiment is veranderd en veel uitge-
breider. Preskop (een soort broodbeleg van 
gekookte varkenskop, varkenstong en var-
kensoren) wordt niet meer verkocht, net als 
balkenbrij en zure zult. In plaats daarvan 
worden er gevarieerde braadstukken gemaakt 
zoals fricandeau en rosbief, naast de kook- en 
de rookworsten. Ossenworst en grillworst 
zijn verfijnd en erg geliefd. En de natuurdarm 
waarin de worsten vroeger verpakt werden is 
vervangen door een plastic omhulsel.

Slager Griffioen in Vreeland
Na het overlijden van zijn oom nam Teus Dal-
huisen het slagersbedrijf op Oud Over over tot 
hij het bedrijf in 1950 verkocht voor 10.000 
gulden, een enorm bedrag in die tijd. Wim, 
de jongste van vier kinderen, was toen vier 
jaar. Wim, zijn twee broers en zijn zus Annie 
kwamen allemaal in het slagersvak terecht. 
Annie werkte samen met Wim een aantal ja-
ren bij slager Griffioen in Vreeland. In 1978 
nam Wim die slagerij met slachthuis samen 
met zijn broer Henk over. “Ik deed de hele 
productie: van het verzorgen van het vee, tot 
het slachten, uitbenen, worsten maken als ook 
het helpen in de winkel. Eigenlijk heb ik het 
vak geleerd van de oude Griffioen en niet van 
mijn vader. Want die ging nadat hij het spul 
op het Oud Over verkocht had in Hilversum 
werken op het abattoir, drie dagen per week. 
Daarnaast mocht hij bij de oude Griffioen nog 
slachten voor een deel van zijn oude klanten 
en werkte hij bij diverse slagers in de omge-
ving als die extra hulp nodig hadden.”

Bemoeienis van buitenaf
In de ruim dertig jaar dat Wim samen met zijn 
broer Henk de slagerij in Vreeland draaiende 
hield waren er ook de nodige veranderingen 
in de regelgeving. Brussel bepaalde welke aan-
passingen er gedaan moesten worden op het 
gebied van hygiëne (en dat waren er heel veel) 
maar door de BSE (de gekke koeienziekte) 
werden de eisen voor eigen slacht te kostbaar. 
Met pijn in het hart moest Wim afscheid ne-
men van het ‘grote werk’. De slachterij bleef 
werkplaats voor het maken van worsten en 
andere vleesbereidingen maar geslacht werd 
er niet meer. Om de zaak rendabel te hou-
den werd er van een neef (!) een slagerij in 
Breukelen-Noord overgenomen. Zo kon de 
productie van eigengemaakte vleesproducten 
verdubbeld worden. 

Warmte in de kou
Wim leerde zijn vrouw Lida kennen in de 
strenge winter van 1963 op de ijsbaan.  Lida 
Struik was geboren en getogen in Vreeland 
maar kende Wim Dalhuisen van Oud Over 
niet. Beiden waren ze bijna 17 en dat was 
volgens Lida’s vader veel te jong. “Als de 
vorst over is dan moet dat gedonder ook over 
zijn”, heeft hij gezegd maar het vroor wel drie 
maanden lang en daarna was de vonk allang 
overgesprongen. Ze zijn al 46 jaar gelukkig 
getrouwd ondanks het feit dat ze verschil-
lend tegen de slacht aankijken. Lida: “Ik vond 
maandag altijd zo’n rotdag. Als ik dan naar 
mijn schoonmoeder ging die boven de slagerij 
woonde keek ik nooit naar links, nooit naar 
de slachterij.” Wim: “Ik geef om dieren en als 
het hun tijd is vind ik het belangrijk dat dat 
goed gebeurt, dat ze rustig blijven. Ik haal nu 
mijn koeien bij Sjaak Kruiswijk in Loenen. Ik 
zoek ze regelmatig op en kies ze uit. Het liefst 
koop ik ze in de roest, met handje klap, maar 
vaker worden ze gewoon gewogen en betaal 
ik per kilo.”

Zoon Robert neemt het over
De voormalige slagerij in Vreeland in de 
Breedstraat is inmiddels verkocht en wordt 
verbouwd tot woonhuis. Wim is erg trots op 
zijn zoons die de traditie van het slagersvak 
voortzetten. Als je slagerij Dalhuisen googelt, 
komen er twee slagerijen bovendrijven, één in 
Breukelen en één in Deventer. De oudste zoon 
van Wim en Lida Dalhuisen, René, is slager in 
Deventer. Zoon Robert neemt na de zomer de 
slagerij in Breukelen-Noord over. Natuurlijk 
blijft vader Wim betrokken maar na een halve 
eeuw in het vak, wil hij graag een tandje min-
der werken en meer tijd om met zijn vrouw 
Lida te fietsen en te wandelen.             R.B.

De slagerij in 2009, nog in bedrijf. 
(foto: A. Cruysheer)

Met hart & ziel
Wim Dalhuisen

Haringparty?



Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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De gemeente is van plan om van de we-
gen langs de Vecht tussen Nigtevecht en 
Loenen en enkele andere wegen o.a. langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Maarssen 
en Breukelen een 30 km. zone te maken. 
Voor de directe omgeving van Vreeland 
houdt dit in: de Bergseweg, de Klompweg, 
de Vreelandseweg, de Loenenseweg, de 

Nigtevechtseweg, Oud Over en een deel van 
de Boslaan. Hier geldt nu nog grotendeels een 
60 km. zone. Dit verkeersbesluit is genomen 
om het fietsverkeer te bevorderen en de weg-
gebruiker te beschermen. 
Bezwaar indienen tegen dit besluit is moge-
lijk tot 8 juli. Op www.overheid.nl staat de 
procedure. 

30 km zone rondom Vreeland

HOLOS massagetherapeut Angelien 
Stubbé-Willemars blogt deze maand over 
een onderwerp dat zij vaak tegenkomt in 
haar praktijk ‘Voel’: “dat eeuwige kritische 
stemmetje”.

Heb jij er ook een? Zo’n stemmetje dat je be-
kritiseert of jouw prestaties bagatelliseert? 
Troost je, want jij bent niet de enige. Maar 
helpt dit stemmetje jou? Als jij naar dit stem-
metje luistert, levert je dat een slechter gevoel 
op over jezelf en dit is niet bevorderlijk voor 
jouw prestaties.
Wil jij dat vervelende negatieve stemmetje stil 
krijgen? 
In wetenschappelijke onderzoeken is aange-
toond dat zelfcompassie verbonden is met 
veerkracht, doorzettingsvermogen, optimis-
me en welbevinden. Volg deze stappen tot 
meer zelfcompassie.

Neem de tijd om stil te staan bij wat er nou 
eigenlijk aan de hand is in de situatie waar 
jouw stemmetje kritiek heeft en overdenk dan 
het volgende:
•  Hoe moeilijk was de opdracht eigenlijk? 

Zo kom je misschien tot de conclusie dat, 
gezien de zwaarte van de opdracht, het he-
lemaal niet zo raar is als het je niet gelukt is.

•  Was jij goed voorbereid op deze taak en heb 
je de juiste begeleiding gehad? Had je bij-
voorbeeld een duidelijke doelstelling en alle 
informatie voordat je begon? Maar vraag je 
ook af of je het juiste van huis uit meegekre-
gen hebt om met deze taak te volbrengen.

•  Niemand is geweldig en iedereen maakt 
fouten, jij dus ook.

•  Succes is niet 100% af te dwingen, soms heb 
je ook een beetje geluk nodig.

Probeer een goede vriend eens in jouw situ-
atie voor te stellen. Wat zou je tegen hem zeg-
gen als hij faalde? Waarschijnlijk zou je hem 
steunen. Gun jezelf ook steun!
Dat klinkt simpel en toch is het stemmetje 
vaak zo hardnekkig
Achter jouw kritische stemmetje kunnen on-
bewuste overtuigingen zitten die vaak al ont-
staan zijn in situaties van vroeger en wellicht 
heb je deze als kind verkeerd uitgelegd.
Tijdens Massagetherapie is er tijd en aan-
dacht 
Je kunt voelen hoe het is om zo streng met je-
zelf om te gaan. Ik hou je een spiegel voor. We 
kunnen samen die overtuigingen eens beter 
gaan bekijken en zoeken naar een manier om 
er anders mee om te gaan. Met meer liefde en 
begrip voor jezelf. 
Om zo lichter te kunnen leven.

Blog van de maand door Angelien Stubbé-Willemars

“dat eeuwige kritische stemmetje”.

Vreeland is een ideale uitvalsbasis om rondjes 
te wandelen, hardlopen of  (race)fietsen. In dat 
kader is er leuk nieuws: binnenkort kunnen 
de rondjes richting het noorden uitgebreid 
worden, want er komt na jaren gesteggel een 
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij 
Nigtevecht, ten zuiden van de betonfabriek. 
Spoedig starten de voorbereidende werkzaam-
heden voor de aanleg van deze fietsbrug en de 
ernaast gelegen natuurverbinding. Zo kunnen 
niet alleen voetgangers (via de trappen die de 
brug krijgt), maar ook fietsers en dieren veilig 
het kanaal oversteken.  
De brug wordt een boogbrug die niet erg mas-
sief is, hij hoeft immers niet zo zwaar te wor-
den uitgevoerd als een autobrug. Een helling 
op dunne pijlers met enkele bochten maakt het 

mogelijk de hoge brug te bereiken.
De brug koppelt de recreatieve fietsroutes 
langs de Hollandse Waterlinie en die langs 
de Stelling van Amsterdam. Voor fietsers 
uit Nigtevecht worden station Abcoude 
en de scholen en werkgebieden in de regio 
Amsterdam beter bereikbaar. 
Vreelanders kunnen nu een mooi nieuw rond-
je fietsen van circa 35 kilometer (langs het ka-
naal) of via de Velterslaan en het Gein langs de 
Angstel terug. Dieren kunnen door de oevers 
die aangepast worden, zwemmend het kanaal 
oversteken. Het project is een samenwerking 
van de provincies Utrecht en Noord-Holland, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten De Ronde 
Venen en Stichtse Vecht. Meer informatie: 
www.fietsbrugnigtevecht.nl

Fietsbrug Nigtevecht gaat er komen
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Maakt ú Henk of Anne blij?
Welzijn Stichtse Vecht is op zoek naar vrijwil-
ligers bij onze servicediensten. Als vrijwilliger 
bij de servicedienst probeert u te helpen in si-
tuaties, waarin andere instellingen, familie of 
vrienden niet kunnen helpen. Daarbij kunt u 
denken aan het bezoeken van eenzame oude-
ren, het begeleiden en vervoeren naar zieken-
huis/arts, het halen van boodschappen en/of 
wandelen (met een rolstoel). Wij bieden u een 
dankbare tijdsbesteding en een gezellige werk-
omgeving. Als vrijwilliger kunt u zich inschrij-
ven voor onze gezellige activiteiten die wij 

voor al onze vrijwilligers organiseren. U ont-
vangt regelmatig onze nieuwsbrief, waarin wij 
u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
binnen Welzijn Stichtse Vecht. Uiteraard bent 
u tijdens al uw werkzaamheden als vrijwilliger 
door ons verzekerd.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Rianda van der Linden, 0346-290713 
of mailen naar r.vanderlinden@welzijnsv.nl.
Kijk ook eens op onze site: 
www.welzijnstichtsevecht.nl.

Rondje Gooimeer 66 kilometer. Ik weet niet 
of favoriet het juiste woord is. Dit rondje le-
vert ambivalente gevoelens op van geluk en 
pijn. Daarom hou ik van dit rondje en haat 
ik het tegelijkertijd.

Dit heeft alles te maken met de wind. Is hij 
je vriend en zit hij mee, dan voel je je op mo-
menten euforisch en zowaar een prof die met 
hoge snelheid de hele wereld aan kan.
Maar net zo goed kan het door God gegeven 
natuurverschijnsel je vernederen tot op het 
bot. Je voelt de wind dan denken “wie denk 
jij wel niet dat je bent”.
Bij vertrek rijd je via Greif langs de vertrouwde 
Vecht het dorp uit. Je doorkruist Nederhorst 
den Berg en slaat rechts af op de N236, net 
zo’n druk kreng als de N201. Gelukkig mag je 
na 200 meter linksaf de polder in. Bruggetje 
over links en dan naar rechts de Keverdijk op. 
Dit is een heerlijk meanderend geasfalteerd 
landweggetje. Je bent inmiddels warm gere-
den en het grote genieten kan beginnen. Aan 
het einde van deze weg ga je via een viaduct de 
A1 over. Een eerste miniklimmetje om even 
lekker aan te zetten en te voelen of de been-
tjes goed zijn. Naar links en rechts kijkend 
zoeven de auto’s onder je door. Druk op weg 
naar een werkbestemming of klant. Heerlijk 
op een doordeweekse zonnige ochtend om 
dan de vrijheid te ervaren. Dan denk ik aan 
de woorden die mijn vader vaak uitspreekt: 
“laat ze maar razen!”.
Dan begint de tocht door en langs de bouw-
put van Nederland. De verbreding van de A1 
een megaproject, indrukwekkend om van zo 
dichtbij te zien.
Dan wordt het tijd voor een heerlijk, lopend 

k l i m m e t j e , 
de Hollandse 
brug. Je voelt 
dat je hier het vaste land verlaat en het nieuwe 
polderland in rijdt. Al snel laat je de drukte 
achter je en fietst over een mooi fietspad tus-
sen de dijk en het Gooimeer naar Almere 
Haven. 
Daar kan een stevige wind je al flink parten 
spelen. Je zoekt een cadans en ruikt het meer.
Voor je het weet fiets je Almere Haven bin-
nen. Het haventje is weliswaar modern maar 
niet ongezellig. Toch zitten hier zelfs met 
zonnig weer weinig mensen op het terras. 
Zou het het vooroordeel over Almere zijn 
wat hen parten speelt? Hier liggen meerdere 
horecagelegenheden waar je je dorst kan les-
sen. Daar heb ik geen tijd voor, ik moet door 
want ik sport.
Dan komt het hoofdgerecht van deze tocht, 
het stuk van Almere Haven naar de Stichtse 
brug.  Het is maar een kleine 6 kilometer. Hier 
is de wind een ongenadige scherprechter. Je 
ziet de brug vanaf het begin al liggen. Hoe 
hard je ook trapt en boos je ook wordt, het 
verdomde ding komt maar niet dichterbij. 
Hier flirten geluk en pijn schaamteloos met 
elkaar. Eenmaal de brug bereikt zet je koers 
naar Eemnes. Je fietst over de langgerekte en 
mooie Wakkeren Dijk. Een kaarsrechte weg 
met links landerijen en rechts mooie Oud 
Gooische boerderijen. Na een klein stukje 
drukke N221 richting het Koninklijke Soest 
sla je rechtsaf naar Hilversum. Een heer-
lijke bosweg die op warme dagen verkoeling 
brengt. Met bosgeuren in je neus passeer je 
het statige kasteeltje ‘De Hooge Vuursche’.
Helaas is het dan gedaan met de rust. Een 
nieuwe uitdaging kondigt zich aan, de stads-
jungle van een uit de kluiten gewassen dorp. 
Het fietsen door Hilversum is onrustig en niet 
prettig. Je zou bijna terug verlangen naar de 
kale dijk met zijn steile wind. Dan nog even 
de N201 af. 10 kilometer zoeven of 10 kilome-
ter verzuring, de wind bepaalt opnieuw. Dan 
te bedenken dat onze kinderen dit stuk elke 
dag heen en weer fietsen. Door weer en wind, 
de kanjers.
Als toetje neem ik altijd de Kleizuwe. Lekker 
uitfietsen in de boerengeuren van onze eigen 
boer Johan.
Het dorp in, de brug over en uitdrijven naar 
huis. Heerlijk! Ik hou van dit rondje.

OESTERS AAN DE VECHT
Kom genieten van dé oesterproeverij van Nederland!

Deze kun je bestellen op de Lounge bankjes op de dijk,
bij je aperitief voor lunch of diner, of als voorgerecht!

6 verschillende smaken en natuurlijk ook cru

OESTERS TO GO
Ga je lekker varen op de Vecht en/of de Plassen? Neem

een mandje oesters mee aan boord! 
1/2 mandje 25.00       1/1 mandje 50.00

Wil je er zeker van zijn dat wij voldoende op voorraad hebben? 
Bel dan de avond van te voren om je bestelling door te geven.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Het favoriete rondje van....

wielrenner Jan Corstjens

NIEUW IN LOENEN AAN DE VECHT

 

MET OP ZONDAG, MAANDAG, DINSDAG 
   DIVERSE HUISGEMAAKTE PIZZA’S



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

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
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Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               €  4650
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                €  25950
Mini One                   bj 2010        62678 km              €  12750
Mini One                  bj 2007         160000 km            €  7450
Opel Zafi ra                bj 2008        133000 km             €  8950
Opel Astra                bj 2005          112000 km            €  5950
Peugeot 107            bj 2014           32800 km              €  7450
Smart ForFour 1.1  bj 2005           72500 km              €  4950
VW golf Cabrio         bj 2012         123000 km             €  15550
2x Opel Corsa 1.2 AUT.      bj 2011        45000 km    €  9150
Peugeot 407  AUT.            bj 2005       121298 km             €  5950
Renault Megane  AUT.      bj 2009       82762 km                €  11250
Smart Fortwo  AUT.          bj 2008        152900 km             €  3650

De Vreelandbode

Zondagochtend 19 juni vindt de jaarlijkse 
Nesciolezing plaats in het Oude kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk, omringd door muziek. Rab-
bijn Hannah Nathans spreekt over ‘Twijfel en 
keuze in het Jodendom’. 
De Talmud bespreekt talloze keuzeproblemen 
en hun oplossingen. De halacha, de Joodse 
wet, doet uitspraken over welke keuzen te 
maken als verschillende geboden met elkaar 
in strijd zijn, bijvoorbeeld wanneer men de 
shabbath regels moet overtreden om een le-
ven te redden. Maar wat doen we als halacha 
zou leiden tot een onethische keuze? Mevrouw 
Nathans bespreekt de dagelijkse praktijk in het 

Jodendom, variërend 
van kashrut tot medi-
sche ethiek. 
Het concert voor en na 
de lezing wordt ver-
zorgd door de interna-
tionaal bekende Saartje 
Schrage,blokfluit en 
Suzanne Herre, theorbe. 
Zij spelen onder meer 
werk van Giovanni 
Fontane en Arcangelo Corelli. Aanvang is 11 
uur, entree: € 8,00, kinderen gratis. Voor meer 
informatie: www.osg-kortenhoef.nl 

Nescio-lezing/koffieconcert in Kortenhoef

Maureen Gunther (49) is geboren en getogen 
in Rotterdam en is via Den Bosch in Maars-
sen terecht gekomen. Inmiddels woont en 
werkt ze ruim een jaar in Vreeland op de 
Spoorlaan. Al jaren heeft ze een praktijk 
als medisch pedicure, maar daarnaast doet 
ze nog veel meer. De naam Aandachtsalon 
(www.aandachtsalon.nl) past goed bij wat ze 
allemaal te bieden heeft!

Als medisch pedicure kan ze naast de zorg 
voor dagelijkse problemen van de voeten, ook 
mensen met diabetes en reuma behandelen. 
Maar ze heeft ook een echte nagelstudio, om 
de nagels van voeten en handen te verfraaien. 
Maureen geeft ontspannende massages, ook 
met hotstones. Als reikimaster weet ze veel 
van het verdelen van energie over het lichaam. 
“Mensen kunnen een energielek hebben, 
waardoor ze moe zijn zonder dat ze weten 
waardoor. Ik kan ze helpen dat lek te vinden 
en te dichten, waardoor ze zich stabieler voe-
len.” Ook geeft ze voetreflextherapie. “Voetre-
flextherapie gaat uit van de verbindingen die 
er zijn tussen de voetzool en alle delen van je 
lichaam. De linkervoet staat voor het gevoels-
leven, de rechter voor het lichamelijke. Aan de 
voeten kan ik voelen waar een probleem zit, 
en het ook behandelen.” Maureen heeft ook 
een opleiding gevolgd tot NLP coach. Met 

neurolinguistisch programmeren kunnen 
mensen leren om gedrag waar ze last van heb-
ben te veranderen. Ook kan het helpen bij het 
maken van moeilijke keuzes in het leven. 
Op dit moment is Maureen vooral aan het 
werk als medisch pedicure, drie dagen en 
avonden per week. Ze komt aan huis bij men-
sen die niet naar haar salon kunnen komen. 
In de toekomst hoopt ze ook in Vreeland haar 
praktijk als reikimaster en voetreflexthera-
peut te kunnen uitbreiden. Het is goed om te 
weten dat de behandelingen van een medisch 
pedicure en van een voetreflextherapeut voor 
sommige personen vergoed worden door de 
ziektekostenverzekering. Het allerbelangrijk-
ste voor deze veelzijdige Vreelandse is contact 
maken met mensen. “Mijn werk is kletsen, dat 
is toch fantastisch!”            M.S.

Bedrijvigheid in Vreeland
De Aandachtsalon van Maureen Gunther

Voor de één een horror-scenario, voor de an-
der een ideaalbeeld: grote zonnepanelen in het 
agrarisch gebied. De Provincie Noord-Holland 
wil ruimte geven aan het plaatsen van zonne-
parken in het Noord-Hollandse landschap, als 
aanvulling op de mogelijkheden panelen te 
plaatsen op daken, scholen of bedrijven. Dat 
kan voor de omgeving van Vreeland ook ge-
volgen hebben, want de grens tussen Utrecht 
en Noord-Holland loopt langs ons dorp. Er 

zijn wettelijke kaders ontwikkeld waarin de 
voorwaarden zijn vastgelegd, zoals het feit dat 
de bestemming van de grond agrarisch blijft 
en dat de voorziening tijdelijk is, dat wil zeg-
gen voor maximaal 25 jaar. Ook moeten de pa-
nelen passen in het landschap en qua omvang 
in verhouding staan tot de woonkernen in de 
omgeving. Nog voor de zomer zullen naar ver-
wachting de beleidskaders worden vastgesteld 
door de Provinciale Staten. 

Zonnepanelen in de weilanden?

info@vreelandbode.nl

Wilt u adverteren 
in de Vreelandbode? 

Mail naar:  

In het eerste weekend van juli wordt wederom 
het jaarlijkse countryfeest gehouden. Boerderij 
‘De Pondarosa’ van Johan Beukeboom wordt 
weer volledig in stijl aangekleed. Op zaterdag 
2 juli is iedereen vanaf 20.00 uur van harte 
welkom aan de Kleizuwe 131. Vaste huisband 
Bandana is wederom van de partij. De Coun-

tryband met hun Antwerpse roots speelt he-
dendaagse countrymuziek afgewisseld met 
traditionele nummers. 

Dus... haal je cowboyhoed maar uit de kast! 
Kaarten €10,- aan de poort of reserveer via: 
www.countryweekendvreeland.nl.

Countryfeest Pondarosa



De zomer komt eraan! Eindelijk tijd om  met 
mooi weer de omgeving wat beter te verken-
nen. Ook deze maand zijn er weer boeiende 
dingen te doen en te zien op fietsafstand van 
Vreeland. Op 19 juni organiseert het C-Fordt 
de Fort-boulevard. Net als de meubelboule-
vard, maar dan veel leuker! Het C-Fordt 
(de C staat voor Cultuur) is het werk Fort 
Maarsseveen. Op 3 juli kunt u er genieten van 
een toneelachtige voorstelling en op 31 juli is 
er een schrijversdag. (www.c-fordt.nl) 
Het Vechtstreekmuseum in Maarssen is net 
geheel verbouwd en opende het vergrote 
gebouw met een leuke tentoonstelling over 
theekoepels. (www.vechtstreekmuseum.nl) 
In het middeleeuwse Slot Loenersloot kunt u 
rondgeleid worden of door het park wande-

len. (www.kasteelloenersloot.nl)
In Slot Zuylen is een prachtige tentoonstel-
ling ‘Azië in slot Zuylen’ met kunstvoorwer-
pen uit de privé collectie van de familie Van 
Tuyll van Serooskerken. Unieke Chinese 
knikpoppen, porselein uit de pronkkamer 
of exotische ivoren voorwerpen; u krijgt een 
mooi beeld hoe Azië een plek vond in het le-
ven van de vroegere bewoners van het kasteel. 
(www.slotzuylen.nl) 
Elders in de Vreelandbode vindt u nog meer 
interessante zaken om uw zomerse dagen cul-
tureel op te vullen! 
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

Fingerfood
Lunch

Diner aan huis
Proeverijen

Private dining
Verhuur locatie

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

Op de fiets eropuit!

De Vreelandbode

Op 21 juni, half een ‘s nachts, begint de astro-
nomische zomer. De zon bereikt haar noorde-
lijkste positie ten opzichte van Vreeland. Het is 
de langste dag van het jaar; de zon is maar liefst 
17 uren boven de horizon.
Na 21 juni worden de dagen heel langzaam 
aan wat korter en de nachten weer wat langer, 
totdat 6 maanden later de zon haar zuidelijkste 
positie heeft bereikt en nog maar net een klei-
ne 8 uren boven de horizon staat. Dat we deze 
dagelijks veranderende stand van de zon ken-
nen, komt doordat de draaias van de Aarde een 
hoek maakt met het vlak waarin ze om de zon
beweegt. Die hoek bedraagt ongeveer 23.5 gra-
den en is dus ook verantwoordelijk voor de 
seizoenen zoals we die op Aarde kennen; in de
zomer staat de zon duidelijk dichter bij het 
noordelijk halfrond en in de winter net verder 
weg. Het leven op Aarde heeft zich aan deze 
periodieke variatie aangepast. Heel anders was 
ons leven geweest, wanneer de hellingsas 0 gra-
den zou bedragen, dan waren alle dagen even 
lang en kenden we in Vreeland maar één sei-

zoen, een soort gemiddelde van herfst en lente. 
Wanneer de hellingsas 90 graden zou bedragen, 
dan zou het in de zomer de hele dag licht zijn in 
Vreeland en zeer heet en in de winter zou het 
de hele dag triest donker blijven, met tempera-
turen zoals op Antarctica. We hebben dus wel 
geluk gehad. Het is niet helemaal duidelijk wat 
bepalend is voor de stand van een planetaire 
hellingsas. In ons zonnestelsel komen we alles 
tegen, van bijna 0 graden (Mercurius) tot 100
graden (Uranus).  Mogelijk is de Aarde tijdens 
haar ontstaan gebotst met een andere planeet. 
Zeker is, dat de Maan een belangrijke rol speelt.
Deze heeft een stabiliserende werking op de 
oriëntatie van onze hellingsas. Omdat de maan 
echter heel langzaam van ons afbeweegt, wordt
die invloed steeds minder groot, waardoor de 
hellingsoek gaat toenemen.

Niets om ons nu zorgen over te maken, maar 
over een miljard jaar of zo, dan is dit dus wel 
een probleem ... een goede zonnewende toege-
wenst.          H.L.

Hemel boven Vreeland

Beste huttenbouwers, ook dit jaar kunnen 
jullie weer aan de slag in de laatste week 
van de zomervakantie. Van dinsdag 16 t/m 
vrijdag 19 augustus 2016 zijn jullie weer wel-
kom op de boerderij van de familie van der 
Paauw. Zet het in jullie agenda! Het thema 
dit jaar is ‘zeerovers en piraten’. Gelukkig 
kan dit jaar ook weer worden meegebouwd 
door Groep 8. 
Zoals ieder jaar zijn wij op zoek naar bouw-
materialen, dus heeft u pallets, balken, plan-
ken enz., graag een berichtje naar ons. Ook is 
bouwhulp altijd welkom! Heeft u interesse of 

kent u iemand die een dag(deel) kan komen 
helpen, laat het ons weten.

Casper (06 54290365), Kees, Nelly, 
Reinko (06 57844327), Bianca, Tim,

 Rutger, Wim, Janine en Esther

Huttenbouw 2016

Er doen heel wat geruchten de ronde over 
Vecht en Veld, de nieuwe wijk van Vreeland 
die op het oude bedrijfsterrein van Driessen 
zal worden gebouwd. Wat gaat daar nou 
gebeuren? Hoeveel huizen komen er eigenlijk 
en wat gaan die kosten? Hoe zit het nou echt 
met die haven?
Op 25 juni krijg je antwoord. Van tien tot 
twee is iedereen welkom op het terrein. Je 
krijgt een plattegrond van de toekomstige 

indeling, loopt een rondje, en eindigt in de 
informatietent, waar je ziet hoe de huizen 
eruit gaan zien, wat ze moeten kosten en alle 
informatie over de toekomstige uitbreiding 
van ons dorp. 
Misschien is het wel je droomplek en wil je 
de makelaar spreken of de architect. Of je wilt 
toekomstige dorpsgenoten ontmoeten. Kan 
allemaal. En ben je alleen maar nieuwsgierig? 
Dan ben je even welkom!

25 juni: open dag Vecht en Veld
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Welkom
Weet je nog vroeger, toen je klein was? Die 
keer dat je in de puree zat? Omdat je van je 
fiets viel. Of de weg kwijt was…  Maar opeens 
kwam er hulp. Uit onverwachte hoek. Wat 
fijn zeg: mensen die je dan helpen! Dat ver-
geet je nooit meer. Zelfs niet als je in de vo-
rige eeuw geboren bent en ouder bent dan 60 
jaar… “Zullen we ze het eens vragen” dachten 
de Razende Reporters, “aan de mensen van 
vroeger?”  En ze nodigden ze uit. Hoe was dat 
vroeger… toen je nog niet met je mobieltje 
kon bellen om hulp, omdat een telefoon vast 
zat met een draad aan de muur,… toen de 
snelweg nog van zand was, de euro nog een 
gulden, dinosaurussen nog niet van plastic, 
en er helemaal nog geen internet bestond, en 
iedereen iedereen altijd hielp? Je leest het hier. 
De foto’s zijn geschoten door Robert Mie-
dema. Maar wacht eens, elkaar helpen… dat 
doen wij toevallig nu nog steeds hoor. Veel 
leesplezier!

Een�nat�pak
Toen meneer Molenkamp zeven jaar was, 
fietste hij terug van het zwembad op de 
Scheendijk bij Breukelen. Daar viel hij in de 
sloot. Het was een hele vieze sloot . Zijn fiets 
zakte naar de bodem maar een man redde hem 
en daarna zijn fiets. Hij nam hem en zijn fiets 
mee naar zijn boerderij. Daar sproeide de man 
meneer Molenkamp en zijn fiets schoon, zo-
dat hij niet meer zo erg stonk. Toen bedankte 
meneer Molenkamp de man en fietste terug 
naar huis. Zijn moeder zei ‘stommerd’  omdat 
ze schrok, maar ze vond hem toch nog steeds 
heel lief. Sinds die dag zei hij als hij de man 
tegenkwam “ nog steeds heel erg bedankt!”

Emiel Kuperus (7) 
interviewde Kees Molenkamp (84)

Meneer Molenkamp wordt geïnterviewd

De�jonge�thuishulp
Toen joop nog Jopie heette woonde hij in 
Meppel. Hij was de oudste van zes kinderen. 
Zijn vader en moeder hadden een kleerma-
kerij waar ze allebei erg druk waren. Iedere 
drie weken kwam opoe, de moeder van Joop’ 
s moeder drie dagen logeren. Opoe had sui-
kerziekte en kon niet zo goed lopen en liep 
dus met een stok. Omdat ze thuis dus met 
zijn achten waren had niet iedereen een eigen 
kamer dus moest opoe bij Joop slapen. Opoe 

droeg altijd dikke zwarte lange kousen, die ze 
zelf niet aan of uit kon krijgen. Joop moest 
dus altijd die kousen afrollen voor ze naar bed 
ging en ‘ s morgens natuurlijk weer aan doen. 
Dat was niet altijd even leuk, maar gaf achter-
af wel een goed gevoel. Opoe vond het altijd 
heel fijn en later kon Joop er altijd terecht om 
te spijbelen van school. Maar dat is later al-
lemaal goed gekomen?? Door Joop Bremer & 
Sam Fremeijer

Concentratie!

Vader�heeft�geholpen
Het verhaal gaat over Joke van Monsjou, mijn 
buurvrouw. Toen zij vier jaar was verhuisde 
ze naar Frankrijk, haar vader begon met haar 
Frans te oefenen.
En toen ze vijf was mocht ze naar groep drie 
van de internationale school, want er was geen 
kleuterschool. Joke vond het heel moeilijk 
want de juf en de kinderen spraken allemaal 
Frans. Haar vader bleef haar elke dag helpen 
en na een poosje ging het steeds beter tot ze 
vloeiend Frans sprak. 
En toen ze negen jaar was verhuisde ze weer 
naar Nederland. Dankzij haar vader heeft ze 
later goede cijfers gehaald voor Frans en kon 
ze zelf haar klasgenoten altijd goed helpen 
met Frans. Einde!        Door Vita Sarphatie (7)

Met hulp van Joke van Monsjou

Van�vroeger�tot�nu
Er was eens een man die heette Gerdjan. Als 
kind moest hij ver fietsen van school naar 
huis. En hij was ook niet goed in wiskunde, hij 

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

De Vreelandbode



werd geholpen door zijn oom. Toen haalde hij 
goede cijfer. Hij mocht toen studeren. Rechter 
vond hij saai en moeilijk. Hij vond het wel in-
teressant  om dingen op te lossen. En daarna 
ging hij ontwerpen. Hij werd groot, en groter.
Er was een meisje die hem wou interviewen,
Ze had gevraagd  wat is jou lieveling muziek, 
hij zei: Klassieke muziek, vooral koor daar zit 
ik in,  En ze vroeg nog meer: wat vind jij leuker 
jong of oud.  Hij zei: het is leuk om oud te zijn 
en je jong te voelen. en ze was klaar.
Eind!!!!!!!!!    Gerdjan (1946) Fien (2-18-2007)

Verhuizen�en�geholpen
Laure (uit 2007) interviewt Hanke (uit 1949).
Hanke heeft in veel steden en landen ge-
woond. Maar heeft in Den Haag leren fietsen 
door de buurman… Hanke vond het vijn om 
zelf te kunnen fietsen. Dan kon ze zelf naar 
het strand ze woonde er namelijk vlakbij. Het 
leren fietsen zelf vond ze niet leuk omdat het 
zand tegenhaar benen klettert!
Maar terug naar dat verhuizen ze heeft ge-
woond in: Surabaja / Indonesië haar geboorte 
land, Bilthoven, Delft, Den Haag, Amster-
dam, Oxford in Engeland , om de taal te leren 
, Lausanne in Zwitserland  om frans te leren 
spreken , Amsterdam , Nieuwersluis , Austra-
lië en toen in Vreeland !!!! Nu wil Hanke nooit 
meer verhuizen en fietst bijna ook nooit meer 
want ze loopt liever. Einde.             Door: Laure

Zin in een potje Dobble? 

Een�jongen
Dit is een jongen. Toen hij acht was deed hij 
bootschappen voor zijn opa en oma. Ze maak-
te een lijstje wat hij moest halen. Onderweg 
kwam hij wel eens een snoep winkeltje tegen. 
En kocht dan een snoepje stiekem. En als hij 
weer thuis was vroeg zijn oma of hij nog een 
snoepje had gekocht. Hij zij dan nee hoor. 
Maar oma wist wel beter. Als ik klaar was ging 

ik weer met mijn vriendjes spelen tot ik moest 
eten. 
Verhaal van Xavie na het interview met Lex.

Steunkousen

‘Steunkousen’ door Sam Fremeijer

Interview
DIT IS MIJN INTERVIEW MET JAN VER-
HOEF
Wat is je favoriete plekje in Vreeland?
Mijn favoriete plekje in Vreeland is gewoon 
thuis.
En waarom is dat je favoriete plekje in Vree-
land?
Ik heb er gewoon de ruimte.
Waar ben je opgegroeid? 
Zelf ben ik opgegroeid in Kortenhoef
En zou je nu terug willen naar Kortenhoef?
Nee eigenlijk zou ik nu niet terug willen naar 
Kortenhoef.
En waar woonde je precies in Kortenhoef?
Ik woonde aan de Kortenhoefsedijk
En wanneer ben je hier komen wonen?
In 1972 ben ik hier komen wonen. Dat is dus 
34 jaar geleden.
En wanneer ben je in je huis komen wonen?
We hadden het gekocht in 1985 en in 1987 
zijn we er echt komen wonen, want we waren 
16 maanden aan het verbouwen.
Heb je wel eens iemand geholpen toen je klein 
was?
 Ja, toen de deur klem zat of bijvoorbeeld de 
tuin helpen omspitten bij de buren omdat die 
het zelf niet meer konden en houtzagen in de 
polder.
Ben je vroeger toen je klein was wel eens gehol-
pen?
Ja, toen was ik kleine eendjes aan het vangen 
dat vond ik leuk maar toen viel ik in het wa-
ter en toen ben ik 2 keer kopje onder gegaan 
en toen had de buurvrouw me uit het water 
getrokken. En ik ben ook een keer uit mijn 
roeiboot gevallen. We hadden op de roeiboot 
een stok gemaakt en een laken en toen sloeg 
de boot om en toen hebben mensen ons weer 
uit het water gehaald.

Interviewer: Anne van Rees.

Doe�durf�waarheid�

Zin in een potje Doe, Durf, Waarheid? 
Vraag het Robert en Emiel!
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Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

De Vreelandbode
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Noteert u 
vast mee? 

Vakantiesluiting 
vanaf 25-7 tot 8-8!

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

Ieder jaar, van januari tot en met juni, maakt 
Annelies Weijschedé samen met een klein 
groepje leerlingen van CSV Ridderhof de 
Kinderpost. Sinds 2008 komen deze Razende 
Reporters één keer per maand bij elkaar en 
werken ze aan een thema. Tijdens de bijeen-
komsten praten ze over een inhoudelijk en 
vaak actueel onderwerp en ondertussen leert 
Annelies ze meer over journalistiek. 
Een van de vaste onderdelen voor de Razende 
Reporters is een bezoek aan de drukker van de 
Vreelandbode, drukkerij Dunnebier!
Annelies woont sinds 2005 in Vreeland, aan 
de Klapstraat. Zij is al jaren een zelfstandig 
communicatieadviseur en begeleidt grote en 
kleine organisaties door met nieuwe manieren 
van samenwerking (weer) goede energie vrij te 
maken. In de tijd dat de Vreeland Post over-
ging in de Vreelandbode, was het haar al snel 
duidelijk, haar rol zou liggen bij het kinderge-
deelte van de Vreelandbode, de Kinderpost. 
Annelies: “Ik hou van taal en kinderen en met 
de razende reporters kwam dit mooi samen!”
Ieder jaar is het weer een bijzonder groepje 
kinderen bij elkaar, het zijn vaak de wat be-

trokken en gevoelige kinderen die zich hier-
voor aanmelden. De thema’s zijn inhoudelijk 
soms wel pittig, dit jaar gaat het over mensen-
rechten. Kinderen zijn vaak stiekem toch erg 
bezig met bepaalde onderwerpen en door het 
speels te maken, worden deze onderwerpen 
licht en bespreekbaar. Zo hebben de kinderen 
bijvoorbeeld van Dieuwer Elema geleerd dat je 
moeilijke onderwerpen ook bespreekbaar kan 
maken door er over te tekenen. 
Dit jaar waren Robbert, Anne, Sam, Vita, 
Emiel, Laure, Xavie en Fien onze Razende 
Reporters! De acht reporters hebben ont-
zettend genoten van hun speciale tijd met 
Annelies en het werk dat ze hebben gedaan. 
Alle kinderen willen volgend jaar graag weer 
meedoen met de Razende Reporters en daarop 
heeft Xavie een goed idee: “Ik ga duimen dat 
niemand zich aanmeldt volgend jaar, dan kun-
nen we allemaal nog een keer meedoen!”
En Annelies.... Die houdt nog steeds heel veel 
van taal en kinderen en zou misschien toch nog 
wel een jaar (of twee...) de Razende Reporters 
willen begeleiden!

W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

“De kinderpost op bezoek bij drukkerij Dunnebier”“De kinderpost op bezoek bij drukkerij Dunnebier”

Zaterdagochtend. Kwart voor twaalf. Ik heb 
mijn plastic in de bak gegooid en ben op weg 
naar huis. Op het terras waar ik dan langs-
kom gaat een oudere vrouw zitten. De bar-
vrouw komt naar haar toe. “Sorry mevrouw, 
wij gaan pas om twaalf uur open.”
“Maar… in mijn wandelpapiertje staat dat je 
hier kunt rusten!”
“Ja, nee, sorry, maar nu nog niet.”
Ik kan het niet aanzien. En als ik iets niet kan 
aanzien, dan doe ik er – meestal – wat aan.
“Mevrouw, ik woon hiernaast. Wilt u anders 
bij mij even wat drinken?”
Na wat aandringen gaat ze mee.
 De koffie staat op tafel. Ik vraag haar of ze 
nog werkt, of wat voor werk ze heeft gedaan.
“Nee, ik heb niet.. ja, je weet wel hoe dat gaat, 
met de kinderen enzo. En laatst heb ik wat 
medisch gehad en dus kan het helemaal niet 
meer.” “En jij,” vraag ze, “wat doe jij?”
“Nou, ik werk ook niet. Ik heb een ongeluk 
gehad en daar hersenletsel aan over gehou-
den.

Dus ik heb drie tot vier dagen in de week 
therapie.” “Ach kind. Ik ook. Bij mij is in ja-
nuari een hersentumor verwijderd.”
 “Ai, wat naar! Wat merkte u ervan voordat 
die operatie was?” “Ik was sneller boos. Geïr-
riteerd. En ik vergat veel.”
“Oja… dat had ik ook. Dan was het bij u 
waarschijnlijk ook aan de voorkant van uw 
hoofd.” “Ja.” “Ja, bij mij ook. En nu, wat 
merkt u er nu nog van?” “Ik kan niet meer 
zo goed tegen geluid. Met licht heb ik niet 
zoveel moeite.” “… dat heb ik ook.”
Zaterdagmiddag, half één. Het terras is open.
Maar wij hebben gratis koffie.
En elkaar gevonden.

Lezers schrijven  
“Lotgenoot in mijn straat”door Inger van Nes
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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 

De Vreelandbode

Op zaterdag 27 augustus a.s. vindt op de 
Breedstraat het jaarlijkse Dorpsfeest plaats. 
Gezellig bijkletsen met je dorpsgenoten en 
vakantieverhalen uitwisselen: een mooie af-
sluiting van de zomervakantie! Maar zover is 
het nog niet en voor de organisatie is dat maar 
goed ook, want er moet nog het nodige gere-
geld worden! 

De Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
plaatste in de Vreelandbode een oproepje voor 
mensen die het leuk vinden het Dorpsfeest te 
organiseren. Op deze oproep reageerden Nien-
ke Lutgendorff, Daphne Knijpinga en Remko 
Daalder. Nienke woont sinds november met 
vriend Jan Willem Bos in Vreeland. Hij ver-
ving haar bij de vergadering, vandaar dat hij op 
de foto te zien is. Zij reageerde op het oproepje 
in de Vreelandbode want, zo zegt ze: “Ik draag 
graag mijn steentje bij in het dorp, ook al woon 
ik hier nog maar net. Ik heb begrepen dat ie-
dereen wel wat doet in Vreeland. Bovendien 
vind ik het leuk om betrokken te zijn en men-
sen te leren kennen.” Daphne woont al 15 jaar 
in Vreeland en heeft, hoe is het mogelijk!, nog 
nooit een Dorpsfeest meegemaakt. Altijd hard 
aan het werk met haar drukke baan als PR- en 
eventmanager in de cosmeticabranche. Menig-
een binnen en buiten het dorp heeft al contact 
met Daphne gehad: de sponsoring is dit jaar 
onder haar hoede. Remko Daalder heeft zich 
al bij een voorgaande editie van het Dorps-

feest ingezet achter de bar en zal zich, met zijn 
horeca-achtergrond, richten op de organisatie 
van het dorpsdiner en de bar. Karin van Dis is 
als coördinator bij de organisatie betrokken. Zij 
heeft een aantal jaren met Sandra Boogert het 
Dorpsfeest georganiseerd. “Als ‘ouwe rot’ kan 
ik mijn ervaring van de voorgaande jaren mee-
nemen in onze voorbereidingen”, aldus Karin.
De exacte invulling van het Dorpsfeest is op dit 
moment nog niet helemaal rond. Er zal weer 
een diner zijn en daarvoor zal er vanaf begin 
augustus weer dinerkaarten bij Aloys verkocht. 
Alle nieuwtjes en informatie zullen in de Vree-
landbode staan maar zullen dit jaar ook online 
te lezen zijn op www.dorpsfeestvreeland.nl. 
Heb je zin om op de dag zelf te helpen? Bij-
voorbeeld knutselen met de kinderen, uitser-
veren van het diner, de opbouw en het versie-
ren van de tent, de opbouw van de bars of het 
opruimen om 0.00 uur. Stuur een mailtje naar 
dorpsfeestvreeland@gmail.nl en help mee aan 
dit super gezellige jaarlijkse feest! 

Nieuwe organisatie Dorpsfeest Vreeland 

Op 18 mei was de eerste vaartocht over de 
Vecht georganiseerd in het kader van Ster-
ren van Vreeland en bestemd voor de oudere 
Vreelander. Op de Vrouwe Cornelia van Lo-
dewijk van Monsjou gingen om 14.00 uur alle 
22 aangemelde deelnemers aan boord. Ieder-
een was in een opperbest humeur. Omdat 
het prima weer was nam men op het voor of 
achterdek plaats voor de tocht richting Breu-
kelen. Mede-organisator Hans Bots: “Onze 
gulle sponsor Arjan Brinkman had gezorgd 
voor een flinke voorraad uitstekende Rosé 
van Opstal Blush en een grote hoeveelheid al-
lerlei soorten knabbels. Arjan is eigenaar van 
Aroba Bandenservice in Amsterdam. Als u 
aan nieuwe banden toe bent, doe dan eens een 
dagje Amsterdam. Je laat je auto bij hem ach-
ter en hij heeft de scherpste prijzen. Na twee 
uur varen legden we weer aan op Duinkerken. 
Toen het begon te regenen gingen we met zijn 
allen nog een tijdje door in de gezellige kajuit. 
Enorm gezellig.”
Op de vaartocht van 25 mei op de Exempel 
van Peter Nagtegaal en Reinko Abels gingen 
er ook een zestal oud Vreelanders van het 
Kampje mee inclusief verzorging. Totaal een 

mannetje of twintig. Er werd wat minder ge-
dronken maar er werd ook weer volop geno-
ten. Meevarende Marina Oranje: “De weers-
verwachting was iets positiever geweest dan de 
realiteit maar het regende niet, en het LICHT, 
de LUCHT en het GROEN en het WATER 
en de HUIZEN die we nog nooit vanaf de 
“langsvaarpositie” hadden gezien…… Het 
was prachtig! En gezellig !! En Nelly kwam re-
gelmatig langs met gesponsord sap/limonade/
wijn, lekkere borrelnootjes e.d. En dan die 
bruggen die zomaar opengingen als WIJ er-
aan kwamen.” Peter en Reinko gaven aan dit 
wel vaker te willen doen bij voldoende belang-
stelling. Al met al een zeer geslaagde activiteit 
van de Sterren van Vreeland.

Eerste Sterrenvaartochten geslaagd



Nico Ypenburg (42) woont sinds een jaar met 
Nienke van den Esschert (37) en hun twee 
kinderen Krijn (5) en Yara (6) aan de Singel 
in Vreeland. Nico komt oorspronkelijk uit 
Friesland en Nienke uit Brabant. Vreeland 
bevalt uitstekend, vooral omdat ze – toen ze 
nog in Amsterdam woonden – al vrienden in 
ons dorp hadden. Nico: “Ik ben opgegroeid in 
het Menaldum, dus ik was al vertrouwd met 
het dorpse leven.”

Nico studeerde eerst rechten aan de UvA. Van 
Menaldum naar Amsterdam was geen grote 
stap, omdat Nico’s vader Amsterdammer is. 
“We kwamen al regelmatig in de hoofdstad 
om familie te bezoeken.” Nico ging roeien bij 
Nereus en ontmoette daar zijn vriend Geert 
Mol, die inmiddels al weer heel wat jaren in ons 
dorp woont. Na zijn studie ging Nico bij een 
bedrijf werken die contentmanagement sys-
temen verkocht. Nico: “In die tijd had vrijwel 
niemand nog van contentmanagement syste-
men gehoord.”

Van Hertz tot Pepsico 
Al snel kwam het leven van de jonge Nico in 
een stroomversnelling. In een Amsterdams 
café kwam hij Joris tegen, zijn huidige busi-
ness partner bij Roadadvertising.nl aan de 
Amsterdamse Lindengracht. Nico: “We be-
gonnen als zzp’ers in de signing branche, het 
beletteren en beplakken van vrachtauto’s, per-
sonenauto’s, bussen enzovoorts. Al snel ging 
het zo goed dat we een pandje huurden en 
machines aanschaften. Inmiddels hebben we 
klanten als Hertz rent-a-car, Hema, Pepsico 
en Miele. Bij deze grote klanten bedenken re-
clamebureaus de campagnes. Wij krijgen die 
content aangeleverd en gaan vervolgens aan de 
slag om het toepasbaar te maken voor bijvoor-
beeld het wagenpark. We hebben nu 5 mensen 
in vaste dienst en daarnaast een netwerk van 
freelancers.”

Bedrijfspand te huur 
Na al weer zo’n 16 jaar in Amsterdam ope-
rationeel te zijn wordt het nu tijd om het be-
drijfspand aan de Lindengracht in te wisselen 
voor een pand op een nieuw industrieterrein in 
Blaricum. Nico: “Al was het maar omdat onze 
klanten moeilijk in Amsterdam kunnen parke-
ren. Natuurlijk gaan we de gezelligheid van de 
Jordaan missen, maar deze stap is écht nodig. 
Ons pand in Amsterdam van 180 m2 op de be-
gane grond is overigens wél te huur. Het heeft 
ook een inpandige garage. 
Dus als er nog Vreelanders zijn die interesse 
hebben, laten ze dan vooral contact met mij op-
nemen!” Nico is te bereiken via  www.roadad-
vertising.nl 

De liefde 
Nienke ontmoette Nico al in zijn studenten-
tijd. Nico: “Ze studeerde medicijnen en ik 
kwam haar tijdens een feest in een studen-
tenhuis tegen. Later – in 2002 – ontmoette ik 
haar weer op Koninginnedag. Toen sloeg di-
rect de vlam over. We zijn gaan samenwonen 
in Amsterdam, waar ook onze kinderen zijn 
geboren. In die tijd kwamen we regelmatig in 
Vreeland bij Geert en Emmelien. We ontmoe-
ten daar ook andere Vreelanders en vonden de 
sfeer heel gemoedelijk, zonder poeha en pre-
tenties. Toen we uit Amsterdam weg wilden – 
wat best een grote stap voor ons was en waar 
we 4 jaar over gedaan hebben-  zijn we nog wel 
in andere dorpen gaan kijken zoals Abcoude 
en Loenen, maar Vreeland was toch het meest 
aantrekkelijk. Op 27 mei 2015 betrokken we 
dit huis. We organiseerden voor de straat een 
buurtborrel en we wisten gelijk dat we leuke 
buren hadden! 

Geluk zit in kunnen genieten 
Nico vindt zichzelf een gelukkig mens. Hij kan 
genieten van het leven, de schoonheid zien van 
de ondergaande zon waar hij vanuit zijn huis-
kamer zicht op heeft, zich verwonderen over 
de natuur tijdens de jaarlijkse fietstocht met 
een vriend in Frankrijk, of in de winter lekker 
schaatsen op de Jaap Edenbaan. “Dat kunnen 
genieten is eigenlijk het allerbelangrijkste. En 
hoe heerlijk is het dat we nu een grote tuin heb-
ben waar de kinderen lekker in kunnen spe-
len!” Dan vragen we aan Nico aan wie hij het 
stokje doorgeeft. Nico lachend: “Het volgende 
slachtoffer is Tim Klaase!”

door Connie Lohuis

Nico Ypenburg

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial 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 fi nanciële chaos?

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

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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“Ik was al vertrouwd met het dorpse leven”

Gezond op vakantie en terug!

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl



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

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

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Fijne vakantie! 
Voor vragen en wensen ben 
ik altijd bereikbaar op het 
nummer: 0294-234750.
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De verkoop van het huis aan de Voorstraat 
is rond en de koopakte voor de woning in 
Amsterdam getekend. Niets staat Karin 
Schuurman meer in de weg om na bijna der-
tig jaar wonen in Vreeland terug te keren 
naar haar geboortestad. 
Eerder constateerden we al dat Vreeland een 
grote aantrekkingskracht heeft op jonge ge-
zinnen, vaak uit Amsterdam. Een omgekeerde 
beweging, Vreelanders die op latere leeftijd 
juist weer voor de stad kiezen, lijkt eveneens 
een trend te worden.

Vreeland
Uiteraard kun je een bewoner niet echt ver-
gelijken met zijn huis. Toch zijn er treffende 
overeenkomsten tussen Karin en de mooie, 
statige, tot in de puntjes verzorgde woning 
aan de Vecht. Andere steekwoorden zoals ele-
gant, opgeruimd, klassiek en toch eigentijds 
komen op als ze een cappuccino serveert in 
de witte keuken. Karin vertelt hoe zij hier in 
1988 is neergestreken en waarom ze nu terug-
gaat naar Amsterdam. Toen ze voor deze plek 
vielen woonde ze, met haar man Cees en zoons 
Tim en Marc, al tien jaar in Loenen. ”We wis-
ten dat het een enorme klus zou worden om 
deze voormalige Pastorie te restaureren. Al tij-
dens de verbouwing werd duidelijk dat we hier 
in een ‘warm bad‘ terecht zouden komen want 
op koninginnedag kwamen een aantal buurt-
genoten spontaan kennis maken in onze over-
tuin. Hieruit zijn fijne vriendschappen ont-
staan. In het voorjaar van 2013 is Cees na lang 
ziek te zijn geweest overleden.” Desondanks 
zal Karin vele mooie momenten en herinne-
ringen meenemen uit Vreeland. “Zo denk ik 
nog vaak terug aan mijn eerste buurvrouw, 
mevrouw Sprenger. De echtgenote van de 
toenmalige burgemeester van Vreeland wist, 
op het bankje in de overtuin, altijd prachtige 
verhalen en anekdotes te vertellen, ook over 
de Pastorie en diens eerdere bewoners. Deze 
fijne herinneringen en vriendschappen neem 
ik graag mee naar Amsterdam.”

Amsterdam
Behalve dat Karin er is geboren heeft zij nog 

meer lijntjes met onze hoofdstad. “Cees en 
ik hebben elkaar daar leren kennen tijdens 
onze studies. We deelden sindsdien onze pas-
sie voor klassieke muziek, theater en opera.” 
Later kreeg Karin een baan als Stemdocent aan 
Toneelschool, onderdeel van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. “Ik volgde in 
die periode, eerst met een logopediepraktijk 
aan huis, vele gespecialiseerde opleidingen in 
die richting en reisde vrijwel dagelijks naar 
Amsterdam. Toen ik daarmee gestopt ben, 
werden de ritjes vanuit Vreeland niet minder. 
Ook ga ik al jarenlang trouw naar mijn kook-
avond van ‘Cuisine Culinair’ in Amsterdam 
en volg er diverse ‘HOVO’ opleidingen.” Toch 
was het voor Karin in eerste instantie best las-
tig om de echte stap te nemen, het fijne huis in 
Vreeland te koop te zetten en in Amsterdam 
een ‘onbekende’ nieuwe start te maken. 
Inmiddels is ze helemaal om. Dat haar zoons 
daar nu ook wonen maakt het een stuk makke-
lijker. “Sinds ik de knoop echt heb doorgehakt 
sterkt dit besluit mij.” 
Binnenkort is de cirkel is weer rond; een 
jong gezin uit Amsterdam zal de voormalige 
Pastorie aan de Voorstraat gaan betrekken!

P.v.d.H

Ik vertrek

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni heeft 
de gemeenteraad met een ruime meerderheid 
voorgestemd voor de aanleg van een haven 
langs de Bergseweg. Er werden drie amende-
menten ingediend inzake de hoogte van de 
brug en de omvang van het verenigingsge-
bouw, maar die resulteerden niet in aanpassin-
gen in het raadsvoorstel. Betrouwbaarheid van 
de overheid was, naast waardering voor het 
plan, voor een aantal partijen van doorslag-
gevend belang om voor te stemmen. Alweer 
zo’n 12 jaar geleden, bij het indienen van de 
eerste plannen, kreeg initiatiefnemer Krijn 
Jan Driessen positieve reacties en steun van de 
toenmalige gemeente Loenen. Men vond het 
onredelijk dat na zoveel jaar inspanningen om 
een haven te realiseren, dit nu op het uur U 
afgeserveerd zou worden. De werkzaamheden 
kunnen ieder moment beginnen. De afgegra-
ven grond gaat gebruikt worden bij de bouw 
van de nieuwe huizen van het project Vecht en 

Veld en om een nieuwe waterkering te maken. 
De Bergseweg –in feite de Vechtdijk- wordt 
doorbroken en de nieuwe dijk wordt omge-
legd om de haven heen. Het doorgestoken stuk 
weg wordt overkapt met een brug van in totaal 
4 meter hoog. De doorvaarthoogte is 2.40 me-
ter.  Van de 60 plekken zullen er 40 bestemd 
zijn voor bewoners van de nieuwe wijk, 20 
plekken zijn voor overige Vreelanders. 

Vreeland krijgt jachthaven



Iedere dag broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
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Boekbespreking door Marlies Cordia

Hugo Blom: ‘Een kleine moeite’
Het schrijfdebuut van de hoofdredacteur van 
de VPROgids.  Het is een raar maar fascine-
rend boek. Hoofdpersoon Samuel is op het 
oog niet echt een persoon om warme gevoe-
lens voor te koesteren.  Hem overkomen al-
lerlei ellendige zaken, maar het lijkt hem on-
verschillig te laten. Hij wordt opgevoed door 
zijn vader Beer, een rijke zakenman, na het 
overlijden van zijn moeder vlak na zijn ge-
boorte. Beer heeft de zaak voor zo lang in han-
den gegeven aan zijn zaakwaarnemer, maar nu 
Samuel twaalf is geworden, moet de kapitein 
terug op het schip. Ook omdat Samuel lastig 
aan het worden is, doet Beer hem op een poep-
dure kostschool. “ Je wordt me te veel” zegt de 
liefhebbende vader. Het glijdt Samuel  langs de 
koude kleren. Als hij met zijn vader arriveert 
op het landgoed van het Internaat “… kwam 
over het dak van de eeuwenoude buitenplaats 
een schaduw aandrijven die zich aan Samuel 
de Hoog zou hechten… Hij zou onaangedaan 
blijven.” Hij neemt zijn intrek op school, waar 
het wemelt van de rijkeluiskinderen en waar 
gedineerd wordt met damasten tafelkleden, 
glinsterend kristal, prachtig servies en bestek. 
Omdat Samuel zo intelligent is, worden het al-
lemaal negens en tienen  die hij haalt, wat hem 
niet geliefd maakt. Hij wordt gepest, maar ook 
dat doet hem niets, het draait zelfs in zijn voor-
deel om, omdat hij de pesters lik op stuk geeft, 
zonder een onvertogen woord. 
Beer, zijn vader, is op de terugweg van het in-
ternaat door onduidelijk gedoe bij een benzi-
nestation weggelopen en nooit meer terug ge-
zien. Je zou zeggen, dat doet wat met je, maar 
ook dit slikt Samuel als een fact of life. Al doet 
de directeur van zijn school nog zo zijn best 
om als vervangvader op te treden, Samuel geeft 
geen krimp. Hij laat niemand toe,  alleen zijn 

kamergenoot, die 
nog slimmer is dan 
hij, maar een stuk 
socialer. Die is zo 
slim om af en toe een 
zes te halen voor de 
goede stemming. En 
er is Feline, met wie 
hij een soort vriend-
schap sluit en bij wie 
hij alle vakanties 
mag logeren. Laura, 
haar moeder doet erg haar best voor hem. 
Alweer laat Samuel zich dit aanleunen, zonder 
echt een verbintenis aan te gaan. Na zijn school 
gaat hij niet studeren, maar weet in korte tijd 
met een whizzkid die hij per ongeluk tegen-
komt een van de eerste ICT zaken op te zetten. 
Succes! Geld als water! Aha, ICT! Dus dat zijn 
de eindtachtiger jaren! Door kleine aanwijzin-
gen krijg je grip op de tijd waarin het verhaal 
zich afspeelt. Dat houdt je als lezer goed aan 
het werk.  Als Samuel tegen de veertig loopt, 
vertelt zijn compagnon, de whizzkid, hem 
dat hij beter weg kan gaan, dat hij het bedrijf 
hindert. Alweer geen dikke tranen bij Samuel. 
Ondanks het pantser dat hij kennelijk in al die 
jaren om zich heen heeft opgetrokken, begin-
nen er toch wat barstjes te komen in zijn verde-
diging. Hij doet alweer alsof dit het beste is wat 
hem had kunnen overkomen, gaat naar Parijs 
om een lezing te geven en vanaf daar wordt het 
allemaal wat onvoorspelbaar. Rarigheid. En 
het lijkt dat het leven van zijn vader dat toch al 
parallel loopt met het zijne zich helemaal gaat 
spiegelen. Het onverwachte einde maakt dat 
je Samuel, ondanks zijn afstandelijkheid nog 
meer in je hart sluit. Mooie taal, mooi verhaal, 
een verrassend boek.

De Vreelandbode

Gemeente Stichtse Vecht vraagt inwoners
mee te denken over toekomst
Als het aan B&W ligt gaan inwoners van 
Stichtse Vecht nadenken over de toekomst 
van hun gemeente. Dat is de aanpak van de 
startnotitie Toekomstvisie Stichtse Vecht 
2035 die het college ter vaststelling voorlegt 
aan de gemeenteraad. Gemeente Stichtse 
Vecht wil een visie ontwikkelen die houvast 
biedt voor belangrijke beslissingen in de 
toekomst. Dat betekent vooral keuzes maken. 
Wie willen we zijn over 15 of 20 jaar? Welke 
trends en ontwikkelingen gaan onze toekomst 
veranderen en welke positie kiezen we vanuit 
onze identiteit? Wat betekent dit voor de 
veranderende rol en taakopvatting van de 

gemeentelijke overheid? En wat is de positie 
van Stichtse Vecht in de regio? De gemeente 
Stichtse Vecht  wil nadenken over morgen 
en wil daarbij breed het gesprek aangaan met 
deskundigen, inwoners, raadsleden, bedrijven, 
organisaties en andere betrokkenen. Als de 
raad instemt met de startnotitie, gaan deze 
gesprekken na de zomervakantie van start. Te 
beginnen met betrokkenen tot circa 35 jaar, 
omdat het immers hun toekomst betreft. Later 
dit jaar wordt het brede debat gevoerd met alle 
inwoners en andere betrokkenen die willen 
meedenken over de toekomst van Stichtse 
Vecht in 2035.



Vreeland vroeger...
Lindengracht-noord

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ‛s ochtends 

geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst‛.

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen ‘de Ruiter‛.

Uw adres voor leuke en originele kado‛s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organi-
seert op zondag 12 juni, 3 juli, 17 juli, 31 juli, 
14 augustus en 28 augustus rondleidingen 
door de tuin van kasteel Nyenrode in combi-
natie met een bezoek aan de tentoonstelling 
HARTSLAG. Deze tentoonstelling is samen-
gesteld door dertig mensen uit de Nyenrode-
gemeenschap (tien studenten, tien alumni 
en tien medewerkers) en bevat kunstwerken 
waar hun harten sneller van gingen kloppen. 
Bij de tentoonstelling is een catalogus te koop 

voor € 7,50. De 
opbrengst komt 
ten goede aan 
het nieuwe 
Nyenrode Art 
Fund, dat kunst van hoog niveau op Nyenrode 
terug wil brengen.  
De rondleidingen starten om 14.30 uur en de 
prijs bedraagt € 7,50 p.p. 
Voor meer informatie en aanmelden gaat u 
naar www.vechtstreekmuseum.nl.

Rondleidingen op Nyenrode

De Vreelandbode

Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Zoals vorige maand beloofd krijgt u deze 
maand meer te weten over de verbreding van 
de noordelijke Lindengracht. Op de histori-
sche foto zien we dit deel van de gracht, gezien 
vanaf de kerkzijde naar het zuiden. Rechts 
zien we winkel van Van den Borg, waar vol-
gens de etalage hoofdzakelijk DE-koffi  e en 
Bernzen-thee werd verkocht. Later zou hier de 
groentewinkel van Van ’t Slot in komen. U ziet 
nog net een stukje van de voordeur van het 
buurhuis. Hier zat toen Radio van Schaik, later 
Van Zijdel en hierna kwam schoenmaker Cor 
Voorn in het pand. Links zien we het huis van 
de familie Arends, dat begin zeventiger jaren 
gesloopt is. 

Aanvankelijk kwam alle verkeer aan de oost-
kant van de Vecht direct vanaf de Provinciale 
weg de Lindengracht op. Het (vracht)verkeer 
naar de Bergseweg reed via de Ruiterstraat, de 
Voorstraat en de Klapstraat. Begin jaren ‘70 
zou de situatie aan de twee uiteinden van de 
Lindengracht veranderen. Er kwam een nieu-
we oprit aan de zuidkant doordat de Raad-
huislaan werd doorgetrokken en op de pro-

vinciale weg werd aangesloten. Hier kwamen 
ook stoplichten en de op- en afgang van deze 
steeds drukker wordende weg werd een stuk 
veiliger. U las hier vorige maand ook al over. 
Men pakte hierna door met de noordzijde van 
de Lindengracht. De hoek van de Raadhuis-
laan naar de Lindengracht werd verbreed ten 
behoeve van het vrachtverkeer van Van Leer 
en Mur aan de Bergseweg. Om dit te kunnen 
doen werden de huizen aan de oostkant van 
de weg gesloopt. Zo ook het huis dat op de 
oude foto links staat. Zoals op de huidige foto 
te zien is, heeft  de bebouwing plaats gemaakt 
voor een bredere weg en groen. Een paar jaar 
later werd bij de aanleg van de riolering in 
Vreeland de hele Lindengracht verbreed. Er 
werd toen een trottoir aangelegd en er was aan 
beide zijden van de weg een parkeerverbod. 
Alleen de groenteboer Piet van ‘t Slot had een 
eigen parkeervak langs het water met een ont-
heffi  ng om daar zijn groentekar te parkeren. 
Begin jaren ’90 is de rij met zes huizen aan de 
oostkant van de Lindengracht gebouwd.  

J.J.
Met dank aan Anton Niessen en Rijk Zeldenrijk.

...en nu

Vreeland vroeger...
Lindengracht-noord



 

Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Vorige week zijn de eerste 
fl esjes Loender Bier in de ver-
koop gegaan bij de Dagwinkel 
en bij Lokaal Zuid. Dirk van 
Doesburgh van Brouwerij de 
Vecht overhandigde Aloys de 
eerste doos. Loender bier was 

in de 18de eeuw erg beroemd en werd niet al-
leen in Loenen maar ook elders in Nederland 
gebrouwen. De recent opgerichte Brouwerij de 
Vecht heeft  dit bier in een iets aangepaste vorm 
in productie genomen en afgelopen maand 
gelanceerd. Het Loender bier 
is een smaakvol donker IPA 
bier (India Pale Ale, vrij hop-
pig). Binnenkort komt ook het 
Vreelandts Witje op de markt! 
Zo krijgt Vreeland er weer een 
‘streekproduct’ bij. 

16 juni 2016 De Vreelandbode

Geslaagd?

Geef het Vreelandboek!

Te koop bij de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

Historisch Loender Bier in Vreeland

www.vreelandbode.nl

Voor meer informatie,
tips voor leuke uitjes
en dorpsagenda, kijk op:

Vreeland Beach aan de Vecht

Een vrolijk aanzicht van ‘Vreeland Beach 
aan de Vecht’ op de oever van Duinkerken. 
Er wordt weer volop genoten van de zwem-
trap die Caroline en Wilco Berends van De 

Nederlanden ter beschikking hebben gesteld. 
Uiteraard blijven ouders en gebruikers zelf 
verantwoordelijk want zwemmen in de Vecht 
blijft oppassen geblazen! 

Vreeland Besloten 2016

Muziekvereniging De Vecht organiseert dit 
jaar de tweede editie van het floating dinner. 
Een varend diner over de rivier de Vecht met 
muzikale omlijsting. Het floating dinner kost 
45 Euro p.p. en is op zaterdag 25 juni van 
17.30-19.30 uur.  U bent dus weer op tijd terug 
voordat het spetterende brugconcert om 20.15 
uur van start gaat. Er zijn nog enkele plaatsen 
voor het floating dinner beschikbaar, dus re-
serveer snel een plaats via info@muziekvereni-
gingdevecht.nl, want vol=vol!
Voorafgaand aan het floating dinner zal het 
opleidingsorkest van muziekvereniging de 
Vecht onder leiding van Simon Westveen ook 
nog een optreden verzorgen. Zij spelen van-
af 16.30 uur op het ponton in de Vecht. Het 
brugconcert heeft dit jaar weer een gevarieerd 
programma en zal onder leiding staan van de 
nieuwe dirigent Erik Kluin. Muziekvereniging 
De Vecht en het Loenens Fanfare Orkest plus 

‘friends’ zullen zangeres Maureen Vink bege-
leiden in dit spetterende feest der herkenning. 
U komt toch zeker ook luisteren naar dit open-
lucht muziekspektakel!
Hieronder het complete programma voor za-
terdag 25 juni, locatie Duinkerken, Vreeland:

16.30-17.00 uur  brugconcert 
 opleidingsorkest
17.15 uur  gasten gaan aan boord voor  
 het floating dinner
17.30-19.30 uur  floating dinner
20.15 uur  brugconcert

Floating dinner op herhaling bij brug-
concert MV De Vecht

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

€20

Vrijdagmiddag 27 mei: prachtig weer en vier-
entwintig  Vreelandse heren die staan te trap-
pelen op de Old Course Loenen om te kun-
nen starten voor de 6 editie van het ‘Vreeland 
Besloten ‘. Deze golfwedstrijd is voor iedereen 
die in Vreeland woont of heeft gewoond. De 
dames spelen een eigen wedstrijdmiddag 

welke eveneens wordt af-
gesloten met een ludieke 
prijsuitreiking en gezellige 
maaltijd in het clubhuis. 
Voor de tweede keer op 
rij mocht Ewoud Wolf bij de heren met de eer 
strijken. Van harte gefeliciteerd!


