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Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer gehad zonder al te veel 
regen… De Vreelandbode heeft ook energie opgedaan en staat 
weer in de startblokken om u op de hoogte te brengen van wat 
er de afgelopen zomer in Vreeland is gebeurd en wat er te doen 
is de komende tijd. Te beginnen natuurlijk met het Dorpsfeest, 
waarover u hiernaast in deze bode alles kunt lezen. Het belooft 
een vrolijk, swingend feest te worden met een bijzonder Dorps-
diner, verzorgd door De Nederlanden. Het favoriete rondje deze 
maand is van hardloop-fan Michiel van Dijk, we zitten aan tafel 
bij Nienke Lutgendorf  en haar Jan Willem en u leest over de 
nieuwe Vreelandse bewoners Myrthe Buitenhuis en Carl Johan 
de Zwart in de rubriek Dorpsgenoten. Sportverslaggever Marcel 
Mayer blogt direct vanuit Rio de Janeiro over de Olympische 
Spelen en Marijke en Anne de Jong vertellen over hun verhui-
zing naar Bussum in ‘Ik vertrek’. We blikken terug op de natte 
zomer en kijken vooruit naar de sportieve en interessante cur-
sussen die weer van start gaan. Samen met de andere vaste ru-
brieken geeft deze Vreelandbode u hopelijk een goede start voor 
een mooie nazomer in Vreeland.                 De redactie
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Pittige buien, wind- en waterhozen, onweer, 
lokale hagelbuien, maar af en toe ook zon-
overgoten momenten en uitschieters in tem-
peraturen. Met deze voorspellingen moesten 
we het de afgelopen tijd doen. Het lijkt erop 
dat de zomer het grillige en sterk wisselvallige 
verloop van de lente voortzet. Gewapend met 
parapluie, en voor de zekerheid ook wat zon-
nebrand op, ging de Vreelandbode erop uit en 
onderzocht de gevolgen hiervan in ons dorp. 
Een groep slimme Belgische fietsers laat zich 
niet gek maken door het Hollandse weer. 
“Awel, we waren goed geprepareerd hoor,” 
roept één van hen goed gemutst vanonder zijn 
regenpak als ze de brug over gaan. 

Lees verder op pagina 11

Natte Zomer

Heeft u de ansichtkaart met uitnodiging 
voor het Dorpsfeest in de bus gehad? Het af-
tellen is nu echt begonnen. Zoetjes aan gaat 
het dorp zich weer vullen met uitgeruste 
Vreelanders en maken de dagtoeristen plaats 
voor het gewone leven. Dat doen we niet 
zonder een leuke afsluiting!

Want zaterdag 27 augustus vindt het jaarlijkse 
Dorpsfeest weer plaats! Die dag wordt vanaf 
’s ochtends 9.00 uur de Breedstraat afgesloten 
voor al het verkeer en wordt ondertussen de 
bekende grote tent opgebouwd. De voorbe-
reidingen vinden de hele dag plaats en vanaf 
16.00 uur gaat het Dorpsfeest van start! Ter-
wijl de kinderen lekker kunnen knutselen, ge-
nieten de ouders van een drankje en van fijne 
live muziek, ten gehore gebracht door Lars. 
U kunt kennismaken met het Loender biertje 
van Brouwerij de Vecht. 

Loterij
Rond 17.30 uur zal de trekking van de loterij 
plaatsvinden. Meedoen aan de dorpsloterij is 
dit jaar een heel goed idee want er is een enor-
me hoeveelheid prijzen!! Van diverse tegoed-
bonnen tot beautypakketten, van lunches tot 

douche-gels! De prijzen worden beschikbaar 
gesteld door bedrijven uit Vreeland e.o. en uit 
het netwerk van de organisatie. Bedankt alle-
maal! Op de middag zelf kunnen er nog loten 
worden gekocht maar wanneer je er zeker van 
wilt zijn dat je kans maakt op een leuke prijs, 
dan kunt je je geluksloten nu al kopen bij de 
Dagwinkel. 
Kijk voor het complete prijzenpakket op 
www.dorpsfeestvreeland.nl. De loten kosten 
€1,- per stuk, €10,- voor 11 stuks. De op-
brengst van de loterij komt ten goede aan de 
organisatie van het Dorpsfeest.

Dorpsdiner
Na de loterij zal om 18.00 uur het Dorpsdiner 
van start gaan. Het zag er even naar uit dat 
voor de invulling van het Dorpsdiner dit jaar 
een oplossing buiten het dorp gezocht moest 
worden. Er was al begonnen met voorproe-
ven en onderhandelen toen De Nederlanden 
aanbood het diner te verzorgen. Zij zullen het 
volledige 4 gangen Dorpsdiner op zich ne-
men! Uiteraard zijn we heel gelukkig met dit 
aanbod en u als Dorpsfeest-fan vast ook!
Hoe uniek is het dat wij als Vreelanders van 
een Dorpsdiner van De Nederlanden mogen 
genieten! Het menu van deze avond vindt u 
op onze Facebookpagina. Het diner wordt om 
20.00 uur afgesloten.

Hoe zit het ook alweer met de dinerkaarten? 
Deze kunnen alléén voorafgaand aan het 
Dorpsfeest bij de Dagwinkel van Aloys wor-
den gekocht voor €12,50 per persoon. Op die 
manier is het duidelijk wat de inkoop en voor-
bereiding moet zijn.        Lees verder op pag. 11

Zaterdag 27 augustus Dorpsfeest Nieuw op het Dorpsfeest: De bodettes bij de toilettes!
Rees naar ons toe! 

In de serie Sterren wandelingen komt een ver-
volg. Jacob Hansma, enthousiast I.V.N. gids in 
de regio Vecht en Gooi zal ons op vrijdagavond 
23 september a.s. door Vreeland leiden. We 
gaan op zoek naar vleermuizen, nacht insecten 
en andere wetenswaardigheden. In stilte zul-
len we luisteren welke natuurgeluiden ons bij 
de invallende duisternis opvallen. We starten 

bij het Dorpshuis om 19.30 uur; de schemer-
wandeling zal ongeveer tot 21.00 uur duren. 
Kinderen zijn van harte welkom onder begelei-
ding van een volwassene. De wandeling is gra-
tis. Graag zonder honden. Er is plaats voor ca. 
15 personen. Opgeven kan bij Corine Winnik:  
corinewinnik@hotmail.com of een briefje door 
de brievenbus op de Vliet 22.

Schemerwandeling in en rond Vreeland                 

Wil je werken tijdens het Dorpsfeest? 

We zoeken hulp bij het opbouwen, tijdens het feest en 
vooral ook bij het opruimen van 0.00 – 01.30 uur. Goede 
verdiensten! Neem contact op via dorpsfeestvreeland@
gmail.com of bel Karin 06-54 21 8888.



De Vreelandbode is een uitgave van Stichting 
Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/aVechtoever 1, 3633 XP 
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode: 
Juliette Jonker.
Redactie: Pauline van der Hoeden, Juliette 
Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis, Marie-
Anne van Stijgeren, Wietske Tammes en 
Margot Sedelaar.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Vincent Limburg,  Marlies 
Cordia en Annelies Weijschedé.
Advertenties: Kiki Molewijk: 
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen (penn.).  
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 5 september 2016 inleveren via info@
vreelandbode.nl. De volgende Vreelandbode 
komt uit op 15 september 2016.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
de aangeleverde teksten in te korten, danwel 
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

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: info@csvridderhof.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 juli
16 t/m 19 aug. Huttenbouwen
22 aug. Start schoolseizoen CSV Ridderhof
26 aug.  Filmhuis Loenen
27 aug.  Dorpsfeest
1 sept. Start koersbalseizoen
10 sept.  Bazaar Grote Kerk
11 sept. Sterren Muzikale familiemiddag 
 met Peter Prommel 
12 sept. Bingomiddag senioren
19 sept. SterrenCafé
23 sept. Sterren Schemerwandeling
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De schitterende Loenderveense plas, gelegen 
aan de Alambertskade, kan de komende we-
ken met enkele speciale themavaarten bewon-
derd worden. Zaterdag 20 augustus is er een 
avondwandeling met de boswachter over de 
ringdijk om de Waterleidingplas, woensdag 
24 augustus een romantische vaartocht met 
‘high wine’ bij ondergaande zon en woensdag 
31 augustus wordt een avondtocht onder de 
sterren voorafgegaan door een bezoek aan de 
Loenderveense molen. Meer info en opgeven: 
www.waternet.nl/loenderveenseplas. 

Excursies Loender-
veense plas



 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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Bijna veertig jaar geleden kreeg Nico Perdijk 
een ‘klap van de molenwiek’. Hij raakte be-
smet met het molenvirus en naast zijn ‘ge-
wone’ baan besteedde hij al die jaren zijn 
vrije tijd aan molens en in het bijzonder aan 
zijn kindje: Korenmolen De Ruiter in Vree-
land. In maart van dit jaar ontving Perdijk 
het eervolle Certificaat van Verdienste van 
Vereniging De Hollandsche Molen. Een eer 
die alleen te beurt valt aan mensen die zich 
gedurende een lange reeks van jaren ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor molens in 
Nederland. 

“Lang geleden kwam ik door mijn werk als 
chauffeur/bezorger in contact met een hele 
enthousiaste molenaar. Hij vertelde mij over 
het Gilde van Molenaars dat opleidingen ver-
zorgt. Ik raakte besmet. Het leek mij mooi. Ik 
ging eens kijken en kreeg ‘een klap van de mo-
lenwiek’, haha” zo vertelt Perdijk op een zon-
nige zaterdagmiddag in Vreeland. Terwijl de 
wieken van De Ruiter gestaag verder draaien, 
doet hij zijn verhaal. Sinds 1977, al bijna veer-
tig jaar dus, is Perdijk een begeesterd mole-
naar. Naast zijn baan, spendeert hij sinds 1979 
al zijn zaterdagen aan De Ruiter. Op de plek 
langs de Vecht waar de molen nu staat, zijn al 
molens te vinden vanaf de 17de eeuw.  “Wer-
ken met de wind, een oude machine, het ge-
bouw. Op de een of andere manier fascineert 
me dat. Van huis uit ben ik botenbouwer en 
een zeiler. Dat heeft raakvlakken met de mo-
len. Het zien bewegen van de tandwielen het 
machtige zwaaien van de wieken. Prachtig”, 
zo vervolgt Perdijk.

Veevoer
“Mijn liefde voor de molen groeide. En het is 
meer: het werken met graan vind ik ook mooi. 
Het werken met meel en graan en weten hoe 
je een brood bakt. Het gaat ook met de tijd 
mee. Toen ik hier begon maalde ik veevoer 
voor het bedrijf dat hier toen zat en later ben 
ik begonnen met meel voor de bakker hier in 
het dorp. Op een gegeven moment maalde ik 
voor negen bakkers in de omgeving. Lang-
zaam aan verdwenen de bakkers één voor één 
en tegenwoordig bakken mensen veel zelf en 
is het streekproduct enorm in trek. Mensen 
willen mooie, pure producten.”
Al die jaren werkt Perdijk op vrijwillige basis. 
“Sowieso elke zaterdag en door de week wach-
ten er meer klussen voor de molen die ik thuis 
in Laren doe. Met de computer: contacten met 
de molenmaker, contacten met de rietdekker, 
de eigenaar. Onderzoek naar de historie. Er is 
genoeg te doen.” Op De Ruiter werken mo-
menteel vijf molenaars en leerlingen die door 
Perdijk worden opgeleid via het gilde. “In de 

loop van de tijd heb ik er vijftien opgeleid. Een 
deel werkt hier nog en per toerbeurt draaien 
we de molen. Ik moet helaas om gezondheids-
redenen een stap terug doen. Door mijn ziekte 
van Parkinson verlies ik kracht in mijn benen 
en armen dus het kost me best moeite om de 
molen fysiek te bedienen. Dus we werken hier 
met meer molenaars en dat is ook gezellig. 
We hebben allemaal veel liefde voor de mo-
len. Dat geldt ook voor de eigenaar, de familie 
Manten. Iedereen is besmet, we hebben alle-
maal die beroemde klap al gekregen.”
 
Familie Manten
De laatste jaren zijn de financiële bijdra-
gen van de overheid sterk teruggelopen. Het 
wordt voor de eigenaar dan ook steeds lastiger 
de molen draaiende te houden. “Wij proberen 
te helpen door bijvoorbeeld het schilderwerk 
zelf te doen. Binnenkort komt moet er een 
nieuwe rietkap geplaatst worden en die kos-
ten zijn helemaal voor de eigenaar. Dat is niet 
goedkoop.” Tot 1994 was veevoederbedrijf 
Schuurman eigenaar van De Ruiter waarna 
een reeks van eigenaren volgde. “Nu is de fa-
milie Manten eigenaar en het contact verloopt 
heel goed. Ons enthousiasme hebben zij he-
lemaal overgenomen”, zegt de glunderende 
molenaar. Perdijk hoopt dat ook de eigenaars 
de molen voorlopig onder hun hoede willen 
houden samen met de weldoeners in de groep 
Vrienden van de Molen. Zonder hen is de toe-
komst op zijn minst onzeker te noemen. “We 
zijn maar te gast als molenaars. Wij mogen er 
mee werken en spelen. Dat is mooi. In al die 
jaren verveelt de molen mij nog geen dag. Die 
molen is voor mij heel bijzonder. Het uitzicht, 
de omgeving, de wind. Het heeft alles. Dit is 
echt mijn molen.”                    M.A.v.S.

Hart & ziel: Molenaar Nico Perdijk
‘Dit is echt mijn molen’

Familiefeestje?

VD+K
organiseert het!

www.karinvandis.nl

Eind augustus start opnieuw 

YIN YOGA  
Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.
Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl

In het vernieuwde Museum Weesp worden 
leuke activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Het museum zit op de tweede verdieping 
van het schitterende 18de-eeuwse stadhuis 
van Weesp. Op woensdag 24 augustus is er 
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar een Kijkroute 
‘vogel en kikker’. Kijk eens als een vogel of als 

een kikker, dan ziet de wereld er opeens heel 
anders uit. Op zaterdag 27 augustus kunnen 
kinderen zich verkleden als graaf of gravin 
en een unieke selfie maken op het balkon van 
het stadhuis. En natuurlijk is de vaste collec-
tie ook leuk, met mooi porselein en veel Van 
Houten chocola-voorwerpen. 

Van alles te doen in Museum Weesp



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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Vreelander Marcel Mayer is sportver-
slaggever voor RTL en zit 3,5 week in Rio 
de Janeiro om live verslag te doen van 
de Olympische Spelen. Speciaal voor de 
Vreelandbode schreef hij deze blog over bij-
zondere momenten die hij daar meemaakte 
in zijn directe contact met de Nederlandse 
topsporters. 

De tranen rollen over mijn wangen. Niet 
vanwege de mooie bronzen plak op de 
Olympische tijdrit voor Anna van der 
Breggen, haar tweede al deze Spelen, maar 
vooral vanwege de gemiste plak van Ellen 
van Dijk. Huilend staat ze me - gelijk na haar 
rit - te woord. De emoties zitten hoog. Heel 
hoog. Logisch, ze wordt vierde, maar had 
hier in Rio eigenlijk goud moeten pakken. 
Een klein stuurfoutje is haar fataal geworden. 
Ze had het eremetaal al bijna om haar nek 
hangen, was in de vorm van haar leven, maar 
nu staat ze met lege handen. Ze blijft slechts 
11 seconden verwijderd van het brons, 22 
van het goud. 
De wond is diep. Hier gaat ze de rest van 
haar leven nog aan terugdenken. Dit ver-
geet je nooit meer en als je het straks net een 
beetje een plek hebt kunnen geven, is er vast 
wel weer iemand die je er op vriendelijke 
wijze pijnlijk aan helpt herinneren. “Ben jij 
niet dat meisje van die gemiste medaille?” 
Verliezen in de sport doet soms pijn. Meestal 

is het accepteren en weer door, maar op de 
Olympische Spelen zijn de wonden vaak net 
even wat dieper. Je krijgt maar één keer in de 
vier jaar een kans. 
Onwillekeurig gaan mijn gedachten te-
rug naar de Winterspelen van Sotsji toen 
Gerard Kemkers Sven Kramer een medaille 
door de neus boorde. Ook toen greep een 
Nederlandse sporter op pijnlijke wijze naast 
het lonkende goud. Nu is er wel een belang-
rijk verschil: het is Ellen d’r eigen fout, Sven 
kon er niks aan doen. Hij voer blind op zijn 
coach. Kemkers stuurde zijn pupil de ver-
keerde baan in. 
In beide gevallen voel ik tijdens de gesprek-
ken die ik met ze voer de last van de sporters 
op mijn schouders. Ik leef met ze mee, tege-
lijkertijd beseffend dat ik hun verdriet in de 
verste verten niet kan benaderen. Maar het 
raakt me echt. Ik probeer me nu naast de fi-
nish te vermannen, vraag me af of Ellen wel-
licht in de gaten heeft dat ik het ook moeilijk 
heb. Zij heeft een handdoekje om haar nek 
hangen waarmee ze de tranen die omlaag 
biggelen probeert te deppen. Ik zou het 
handdoekje graag even willen lenen, maar 
durf het niet te vragen. Ik wil haar troosten, 
maar kom niet veel verder dan een paar be-
moedigende schouderklopjes. Die krijg ik la-
ter zelf ook van mijn cameraman. Die voegt 
er gelijk cynisch aan toe: “Gaat het weer een 
beetje meneer Dröge?”

Blog van de maand door Marcel Mayer

“Verliezen is vaak mooier dan winnen”

Swingende STERREN aftrap
in september....
Er is niks leuker dan in alle zomerse rust 
een mooi programma voor het najaar van 
STERREN van VREELAND te zien ontstaan. 
Overal blijken namelijk alweer kleine initia-
tieven opgepakt te worden. Er staan prachtige 
activiteiten op stapel. Meedoen?
Op 11 september trommelt en trapt MUZIEK 
MAKEN MET PETER PROMMEL af met 
een zondagmiddag voor de hele familie! 
Mindfulness, Compassie, (Top)prestaties, 
Concentratie, Mensendieck, Ravel’s Bolero 
en een kleine trommel. Wat heeft dat alle-
maal met elkaar te maken?  De kunst van het 
luisteren naar en spelen van een muziekin-
strument.
Op 23 september start om 19.30 uur de 
STERREN SCHEMERWANDELING.
Psstt...zachtjes praten, want je gaat wandelen 
na zonsondergang rondom Vreeland onder 
leiding van een ervaren gids (Lees meer hier-
over in deze Vreelandbode). 
Op 7 oktober is er STERREN Vrijdagavond 
van de POEZIE en komt MICHA HAMEL, 
met zijn gedichten, naar het Dorpshuis. En 
op 13 oktober organiseren Nely Hos en Joke 

Stapper hun STERREN LEZING: “wat bezielt 
ze?”. Wie-o-wie zou de gast zijn? 
Zit je zelf ook vol inspiratie om (weer) iets 
te organiseren? Je bent van harte uitgeno-
digd voor het eerstvolgende STERRENCafé 
op maandagavond 19 september in het 
Dorpshuis. Ook welkom als je eerst even 
wilt aanhoren welke initiatieven met elkaar 
verder uitgewerkt worden. Zoals: “Werelds 
Eten”, de filmavond en de nieuwe GROTE 
EXPOSITIE... Ben je verhinderd op 19/9? 
Een kunstzinnig, creatief of cultureel initia-
tief mailen kan natuurlijk altijd naar: info@
sterrenvanvreeland.nl.

Wilt je nog even rustig nakijken wat er op het 
STERRENProgramma staat? Of hoe laat en 
waar je precies verwacht wordt? 
Houd de website sterrenvanvreeland.nl en 
de Vreelandbode in de gaten. Vanaf sep-
tember hangen er ook aankondigingen bij 
de van Leerbrug, in het Dorpshuis en bij de 
Dagwinkel van Aloys!
Of je nu net terug komt of nu juist weg gaat, 
dit najaar is om alvast naar uit te kijken!

Op dinsdag 6 september start het klaverjas-
seizoen weer. Wekelijks komen de liefheb-
bers van dit kaartspel bijeen in het Dorpshuis. 
Secretaris Lucy Versloot legt uit: “We starten 

om 20.00 uur en spelen drie partijen. Het is su-
per gezellig en nieuwe leden van alle leeftijden 
en gezindten zijn welkom. 
Voor meer informatie bel 06 102 933 51. 

Klaverjasclub 1980 zoekt nieuwe leden
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“Groot” rondje Nieuwersluis, ruim 18 km 
en circa 90 minuten. Al het mooie van de 
Vechtstreek komt in dit rondje samen. 
Daarom is het mijn favoriete rondje, tenzij 
de brug bij het sluisje richting Nieuwersluis 
openstaat.

Mijn rondje begint eigenlijk pas op de 
Alambertskade, nadat ik Vreeland via de 
Boslaan heb verlaten. De Alambertskade is 
elke keer genieten. Elk jaargetijde is anders, de 
wind kan van alle kanten komen, de vergezich-
ten zijn altijd fraai en knutten zijn eigenlijk de 
enige natuurlijke tegenstanders. Aan het einde 
van de Alambertskade draai ik naar rechts, 
circa één kilometer langs De Eend tot aan 
restaurant Trivio, voorheen De Driesprong. 
Vanaf het begin van De Driesprong tot het 
einde van de Bloklaan is het precies vier kilo-
meter. Op dit stuk heb ik vele harde tempo’s 
gelopen. Geestdodend, maar voor een mara-
thonloper is dat belangrijk. Vóór het einde 
van de Straatweg draai ik naar links, richting 
Nieuwersluis. Vaak versnel ik hier, het as-
falt is perfect en hier heb ik altijd het gevoel 
alsof ik bergafwaarts én met wind mee loop. 
Natuurlijk hoop ik dat het bruggetje bij de 
Mijndense sluis dicht is. Ik houd er niet van 
om gedwongen te moeten stoppen. 
Vóór de gevangenis een listig s-bochtje en dan 
verheug ik me alweer op het stukje Straatweg 
bij Over-Holland en richting Breukelen, waar 
ik ben opgegroeid. 
Het 10-kilometer punt ligt buiten Nieuwersluis. 
Blijkbaar is dat ook mentaal een lastig stuk, 
mijn hartslag schiet hier altijd omhoog, en als 
intensief hardloper is de hartslagwaarde bijna 
belangrijker dan snelheid. 
Het korte fietspad van de Straatweg richting 
het kanaal is altijd een tussensprintje om ver-

volgens een scherpe 
bocht naar rechts 
te nemen op de 
Kanaaldijk, terug 
naar Nieuwersluis. 
Met wind mee is het 
knallen en met wind 
tegen altijd een lastig 
stuk, ook vanwege veel loslopende honden. En 
lopers haten loslopende honden. Vlak vóór de 
loopbrug, die ik altijd als een enorme steeple-
hindernis aanvlieg, ligt het 12-kilometerpunt. 
Hier wil ik eigenlijk altijd dik binnen het uur 
doorkomen, dan weet ik dat het goed zit. 
Dan begint eigenlijk de terugweg. Eerst het 
stukje langs de woonboten aan de Stationsweg, 
vervolgens kort door Nieuwersluis en via de 
Rijksstraatweg richting Loenen. Dit is een ge-
vaarlijk stuk. Het verkeer rijdt er hard en als 
hardloper besef je hoe nederig je bent. Een be-
kende ultraloper zei eens: “Lopen is geen sport, 
maar een manier van reizen, waarbij geest en 
lichaam zich voortdurend verplaatsen”. Als ik 
hier loop, moet ik vaak aan dit citaat denken 
terwijl ik mezelf ook dwing om op mijn tech-
niek te letten: goede arminzet, vooruit kijken 
en een recht bovenlichaam. Soms, heel soms, 
kom je in een flow en dan ben je je niet bewust 
van je omgeving. Als ik hier loop is dat wel erg 
gevaarlijk en moet ik mezelf dwingen om focus 
te houden. 
Dan door Loenen, toch altijd lastig. Tempo 
houden is hier eigenlijk onmogelijk en als ik 
de snackbar aan de Molendijk passeer ruik ik 
altijd friet en frikandellen. Zelfs als de snack-
bar dicht is. Dat is dan wel een goed teken dat 
ik mijn vetverbranding goed heb getraind, een 
positieve bijkomstigheid van veel hardlopen. 
Het toetje is het stuk van Loenen richting 
Vreeland, waar de Vreelandseweg overgaat 
in de Loenenseweg. Ik loop hier altijd ont-
spannen en met een ander gevoel als ik aan 
de overkant, op Oud Over, loop. Bijna thuis, 
maak ik nog een klein lusje richting de BP en 
als ik het laatste stukje richting de brug over 
de N201 loop heb ik altijd het idee dat de weg 
daar vreselijk stijgt, maar als ik daar dan met 
de auto rijd moet ik daar vaak om glimlachen; 
het gaat amper omhoog. Over de brug loop ik 
door en plaats ik mijn eindschot. Ik wandel 
vervolgens wat uit richting huis, terugkijkend 
op een prachtig rondje, met al het mooie van 
de Vechtstreek gecombineerd!

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....

hardloper Michiel van Dijk

MET OP ZONDAG, MAANDAG, 
DINSDAG EN WOENSDAG

   DIVERSE HUISGEMAAKTE PIZZA’S

NIEUW IN LOENEN AAN DE VECHT 

U heeft het deze week ontvangen, en anders 
valt het binnenkort in de bus: het nieuwe 
programmaboekje 2016/2017 van het Cur-
susproject Loenen. Zoals ieder jaar is er weer 
hard gewerkt om een gevarieerd aanbod te 
brengen van cursussen, workshops en lezin-
gen in Loenen, Vreeland, Nieuwersluis, Nig-
tevecht en Loenersloot. Van talen tot (kunst)
geschiedenis, van een mozaïeken tot Tai Chi 
en wijn proeven. Jong en oud, ervaren of be-
ginner, iedereen is welkom. De cursussen zijn 
laagdrempelig, prettig geprijsd en in de buurt. 

Inschrijven via de site is mogelijk vanaf 20 au-
gustus: www.cursusprojectloenen.nl. 

Cursusproject Loenen weer van start



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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BMW 116i              bj 2007        98000km                € 10900
Fiat Panda               bj 2005        50000 km              €   3500
Ford Ka                     bj 2010        90000 km       VERKOCHT
Kia Sportage            bj 2015       24950 km                € 25950
3x Mini          vanaf   bj 2006        62678 km  vanaf €   7450 
Opel Zafi ra 2.2         bj 2008        133000 km             €   8950
Renault Clio             bj 2013           87000 km              € 10950
Renault Cabrio         bj 2005         130000 km            €   5550
Skoda Fabia Tdi        bj 2011         161000 km              €   5250
VW Golf Cabrio         bj 2012        123000 km             € 15550
Hyunda Tucson 2.7  AUT.  bj 2005       141000 km           €   6950
Opel Corsa 1.2 AUT.            bj 2011        45000 km             € 10450
Opel Corsa AUT.                  bj 2010         47000 km             €   9450

De Vreelandbode

Sinds anderhalf jaar woont Sander de Heer 
(57) op een woonboot in Vreeland. Hij heeft 
op 1 maart zijn intrek genomen in het brug-
huisje, op de zolderverdieping heeft hij zijn 
atelier gemaakt. “Het is wat kleiner dan ik ge-
wend was, maar wel heel knus, een prachtige 
plek”.

Sander komt uit een gezin waar de vier kin-
deren gestimuleerd werden hun talenten te 
onderzoeken en te gebruiken. “Cursussen vol-
gen, een nieuwe hobby proberen of een mu-
ziekinstrument bespelen, dat was altijd goed, 
mijn ouders vonden dat prachtig! School was 
ook belangrijk, maar eigenlijk moesten we ons 
vooral breed ontwikkelen.” Toen dat bij San-
der leidde tot een keuze voor de Kunstacade-
mie was het aanvankelijk even slikken voor va-
der De Heer; hij had toch een serieuzer beroep 
in gedachten. 

Kleinkunstacademie
Op de Kunstacademie in Utrecht is Sander 
opgeleid tot grafisch vormgever en illustrator. 
Daarna heeft hij ook een jaar Kleinkunstaca-
demie gedaan. Aanvankelijk was hij als vorm-
gever betrokken bij theater, later is hij zelf ook 
gaan acteren. Via kleinere theatergezelschap-
pen kon hij aan steeds grotere producties 
meedoen, voor theater, televisie en film. Hij is 
inmiddels een bekend stemacteur van hoor-
spelen, luisterboeken, films en tekenfilms. Zo 
spreekt hij voor Sponge Bob onder andere mr. 
Krabs in. Ook werkte hij mee aan de luister-
boeken van Het Rosie Project en Het Rosie 
Effect, en het kinderboek De Gruwelijke Ge-
neraal. 
Hij heeft heel veel plezier beleefd aan het the-
aterstuk ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van 
de verzonnen dood’. Dit is een toneelbewer-
king van de bekende AVRO-hoorspelreeks 
uit de jaren vijftig. Sander speelde Paul Vlaan-
deren, en Hymke de Vries speelde zijn vrouw 
Ina. “Lex Passchier deed op het toneel alle ge-
luiden, die man werkte zich in het zweet, ter-
wijl wij rustig zaten te keuvelen!” In het najaar 
van 2017 gaat Sander als producent een reprise 
van deze voorstelling maken. 

Oog & Blik
Naast het (stem)acteren is hij altijd bezig ge-

bleven met tekenen en schilderen. Daarbij 
gebruikt hij verschillende technieken en mate-
rialen. Zo is hij nu bezig een collage te maken 
met kleurstalen voor doehetzelf-schilders. “Ik 
probeer daarmee een pixeltechniek uit die een 
zekere gelaagdheid teweeg moet brengen.” 
Een belangrijk thema in zijn werk is Oog & 
Blik, zoals zijn tentoonstelling in 2011 heette. 
“Dat is toch mooi, als zoon van een oogarts! 
Ik zoek contact via de ogen, en in bijna al mijn 
tekeningen en schilderijen nemen de ogen een 
belangrijke plaats in.” Dat is duidelijk te zien 
in zijn atelier, waar aan alle kanten ogen van 
mensen en dieren je aankijken. Naast zijn cre-
atieve werk, is hij o.a. als vrijwilliger betrokken 
bij een vluchtelingengezin in Vreeland. Hij 
vindt het belangrijk om ook iets voor andere 
mensen te betekenen, dat geeft op een heel an-
dere manier voldoening. 
Al met al heeft Sander vele ‘uit de hand ge-
lopen hobbies’, zoals hij dat zelf noemt. “Het 
schilderen in mijn atelier is een wat eenzame 
en nogal egocentrische bezigheid, maar wel 
één die ik volledig zelf kan sturen. In tegenstel-
ling tot het maken van theater: het is prachtig 
om dat samen als team neer te zetten, maar het 
is altijd een compromis, dat hoort bij samen-
werken.”             M.S.

Uit de hand gelopen hobbies

Op maandagmiddag 12 september houdt 
Welzijn Stichtse Vecht weer een bingo voor 
senioren in Vreeland in het Dorpshuis. Dit is 
iedere keer weer een heel gezellige activiteit. 
Het gaat hier niet om de grote prijzen, elkaar 
ontmoeten en een leuke middag met elkaar 

meemaken zijn veel belangrijker. Aanvang 
14.00 uur. Deelname € 2, - voor 8 rondes. 
U bent van harte welkom!

Inlichtingen bij Herman de Haan: 
h.dehaan@welzijnsv.nl, tel. 230400. 

Bingomiddag voor senioren

Na het zomerreces start op donderdag 1 sep-
tember de wekelijkse koersbalcompetitie in 
het Dorpshuis. De koersbalclub club viert dan 
alweer het 30-jarig jubileum. Clubleden zijn 
voor deze gelegenheid zelf actief geweest om 
d.m.v. sponsoring de kosten van een extra ge-
zellige spelmiddag te dekken. Dankzij de me-
dewerking van de Rabobank en de Vreelandse 
bedrijven Greif en Driessen gaat dat zeker 

lukken. U bent van harte welkom, er is ruimte 
voor nieuwe deelnemers. Voor wie het niet 
weet: koersbal lijkt enigszins op jeu de boules 
en wordt in twee teams van twee personen te-
gen elkaar gespeeld. 
Het is een gezellige en verrassende sport waar-
bij geen kracht nodig is maar waarbij men 
wel goed beweegt! Inlichtingen bij mevrouw 
Severien, tel. 233034. 

30 jaar koersballen in Vreeland

 Nieuw in Vreeland 
 B&B “ Jan”
 Exclusieve overnachting in 
 het hartje van Vreeland?
 twee 2-persoonkamers 
 met eigen badkamer.
Reservering bij Monique Bruins 06 - 4831 9590

moniquebruins@kpnmail.nl Check onze facebook pagina!
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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 �

Lunch - Borrel - Diner
Catering

Private dining
Locatie verhuur

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

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

Check onze facebook
& instagram!

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

De Vreelandbode

Maar liefst zes Vreelanders liepen afgelopen 
juli de beroemde Nijmeegse Vierdaagse, het 
grootste sportevenement ter wereld, dat dit 
jaar voor de 100ste keer werd georganiseerd. 

Van de 48.000 mensen die aan de start ver-
schenen finishten er 42.000, waaronder deze 
zes dorpsgenoten. Het evenement is zo bijzon-
der, dat de medaille die na afloop wordt uit-
gereikt zelfs als Koninklijke onderscheiding 
geldt! Ilonka Mekes, Raymond van der Burg 
en Vincent Stapper liepen de tocht met zijn 
drieën. Althans, zoveel mogelijk, want elke lo-
per heeft zijn eigen tempo. “We houden wel 
dezelfde rustpunten onderweg aan en houden 
via de app contact, dus tijdens de route zien we 
elkaar meerdere malen”. Ilonka liep de tocht 
voor de zevende keer, de beide heren voor de 
vijfde keer. Voor Vincent, die voor het eerst 
kennismaakte met de Vierdaagse toen hij mee-
hielp bij een Rode Kruispost, is de tocht zo be-
langrijk, dat het zelfs onderdeel is van de con-
tractonderhandelingen bij een nieuwe baan. 
De week van de Vierdaagse moet hij vrij kun-
nen krijgen, anders gaat de baan niet door… 

Trainen op hetzelfde tempo
Rick Godwaldt en Marion Remmink hebben 
geen problemen samen te lopen: “Wij lopen 
hetzelfde tempo. Daar hebben we zelfs op ge-
traind. We beginnen in maart met de voorbe-
reidingen met 20 kilometer per dag en breiden 
dat ieder weekend uit”. Of zij volgend jaar weer 
meedoen? “Ik blijf lopen tot ik erbij neerval”, 
aldus Rick. John de Nooij werd tot zijn ver-

rassing ingeloot, want loting is de onzekerheid 
die iedere deelnemer die zich voor het eerst 
inschrijft moet ondergaan. Hij liep niet alleen 
voor zichzelf, maar vooral om geld op te ha-
len voor KWF Kankerbestrijding. Dat is goed 
gelukt: maar liefst 1621 euro aan sponsorgeld 
geeft hij door aan de afdeling oncologie van het 
Radboudziekenhuis in Nijmegen.
John: “Totaal heb ik 126 kilometer gelopen 
door fraaie Gelderse landschappen. Overal 
is muziek en staan mensen aan de kant met 
snoep, komkommer, water etc. Het wandelen 
ging mede vanwege mijn zeer intensieve voor-
bereiding goed. Weinig pijntjes en geen bla-
ren. Wel was het erg warm: ruim 32 graden, 
terwijl we deze zomer daar nog nauwelijks aan 
gewend waren. Het zij zo!” Of hij volgend jaar 
weer meeloopt weet hij nog niet, maar zeker is 
wel dat het lopen verslavend werkt dus lange 
afstanden lopen staat zeker op het program-
ma. Alle wandelaars verdienen een respectvol 
applaus! 

Vreelanders lopen de Nijmeegse 4daagse
Het is te doen, maar je krijgt het niet cadeau!

Ze zijn allemaal in 1952 geboren en opge-
groeid in Vreeland en komen regelmatig bij 
elkaar. Op deze foto ziet u de mannen: v.l.n.r. 
Hans Stuart, Wim-Jan Soede, Theo Griffioen, 
Frits Coers, Kees (Baffy) Bos, Gerbrand 
Meijers, Hielke (Piel) Boerstra, Fred Schot, 
Kees Hellingwerf en Roel de Jong.
Waar gaan de gesprekken zoal over? O.a. over 

hun jeugdjaren, de meisjes, de A-junioren 
van Sperwer, de vakanties, het uitgaan toen, 
dansen in Geesjesbergen, Van Dijk, Pink 
Elephant, de Nardinc. Maar ook het katten-
kwaad, onze eerste brommer.
En anno nu, het opa worden (op één na zijn 
ze allemaal opa geworden), het werk en het 
pensioen, de hobby’s en de sport.
Genoeg om over te praten zou je zeggen.
Het bleef nog lang gezellig daar bij De Eend.

De jeugd van ‘52

KoFFERBAKMARKT 
ZONDAG 28 AUGUSTUS

Sperwerveld, Raadhuislaan
Deelname €15,- 

markt open 9.00-16.00 uur.

www.DonEvents.nl 
0294-237320

De volgende markt is 25 september.
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Groep 8 neemt afscheid
Het is inmiddels een traditie. De kinderpost 
van augustus wordt helemaal gevuld met ver-
halen, ervaringen, vooruitzichten en foto’s 
van groep 8.

Het was voor heel groep 8 een spannend en 
leuk jaar. Veel geleerd, veel gedaan en veel 
meegemaakt. 
Dit jaar heeft de redactie van De Vreelandbo-
de een aantal kinderen van groep 8 een paar 
vragen gesteld. In deze kinderpost kunnen 
jullie hun eerlijke, open en grappige antwoor-
den lezen.
Lieve jongens en meisjes van groep 8, veel ple-
zier op jullie nieuwe school! Tot ziens ergens 
in Vreeland! 

Lieve jongens en meisjes van groep 7, die na 
de zomer groep 8 zijn….. Ook bij jullie zul-
len we langskomen met vragen en zal over een 
jaar heel Vreeland kunnen lezen hoe jullie jaar 
in groep 8 is geweest. Voor nu wensen wij jul-
lie een leuk en bijzonder jaar!

En aan alle andere kinderen van Vreeland: 
veel leesplezier, fijne vakantie en tot ziens in 
augustus!

Elisabeth en Nadine; hoe vonden jullie 
het in groep 8?
“We vonden het een leuk schooljaar. We gaan 
de school missen maar ook weer niet omdat 
we er nu al 8/9 jaar op hebben gezeten en we 
het een beetje zat zijn. Het kamp, gala en mu-
sical was om nooit te vergeten. De leraren, 
school en natuurlijk groep 8 gaan we ontzet-
tend missen.”

Elisabeth en Nadine

Kate; jullie zagen er allemaal heel flit-
send uit met de musical. Mooie kos-
tuums en mooi decor! Heb je plezier ge-
had tijdens de musical en waar ging het 
verhaal over?
“We hebben een leuke Musical. Het gaat over 
een band en de basgitarist gaat weg en pro-
beert de band te concurreren maar dat lukt 
niet. En daarom probeert hij de band te sabo-
teren. Ik vind het een leuke musical en ik ben 
drummer van de band en vind dat iedereen 
een leuke taak heeft.”

vrolijke boot over de Vecht varen. Wa-
ren jullie dat en waarom was dat?
We moesten verzamelen bij de Nederlanden. 
Na dat iedereen bij de Nederlanden zich had 
verzamelt, kwamen ouders ons met een boot 
ophalen terwijl ze gekleurde rookbommen 
vasthielden! We liepen een voor een naar de 
rode loper en als je op de rode loper stond 
werdt er een foto van je gemaakt. Toen ieder-
een in de boot was, werd er keiharde muziek 
opgezet en ging iedereen dansen! (behalve de 
jongensx)

Toen we aankwamen bij de Willigen boerderij 
gingen we naar een klein huisje en daar ston-
den DJ’S met een masker op, iedereen schrok! 
Er werd veel gefeest en gedanst. Na ongeveer 
een uurtje voorbij was gingen we karaoke 
doen, toen je klaar was mocht je gaan grab-
belen als beloning van het karaoke zingeny.
Net voor het einde van het gala mochten we 
een zelfgemaakt ijsje van de Willigen boerde-
rij! Aan het einde hebben we een dansje met 
de hele klas gedaan voor de ouders. We kre-
gen na het dansje het afscheidsboek en som-
mige kinderen gingen nog zwemmen. Het 
was supergezellig!!

Lotte en Nadieh

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

De Kind



Puk en Abigail; Eind juni stond een grote 
vrachtwagen jullie fietsen in te laden. 
Was dat voor jullie kamp? En waar zijn 
jullie naar toe gegaan? Was het leuk?
“Groep 8 van basisschool CSV Ridderhof ging 
22 juni tot 27 juni op kamp naar Zutphun. 
Abigail: “We moesten de helft van de weg fiet-
sen in totaal 53 kilometer. We fietsten een deel 
door de veluwe en het was heel mooi. En toen 
we aan kwamen moesten we de tenten opzet-
ten en de bedden klaarleggen.”
Puk: “De tweede dag gingen we lasergamen. 
Dat was echt super leuk. die avond moesten 
we in een huisje slapen omdat het code oran-
je werd maar het was wel super gezellig. De 
derde dag was helaas ook de laatste dag maar 
het was wel heel leuk. De dag erna gingen we 
in Zutphun vossenjacht doen en dat was zo 
leuk!”
Abigail: “Na de vossenjacht gingen we naar de 
spelerij en daar gingen we ijzer bewerken. En 
toen werden we helaas opgehaald en was het 
kamp voorbij. We gaan heel groep 8 missen!”

Puck en Abigail

Lotte, Felien en Pepijn; naar welke 
school gaan jullie na de zomer en heb 
je er zin in? Ken je al wat kinderen in je 
nieuwe klas en wat lijkt je het leukst van 
je nieuwe school?
Lotte: “Noa Smit, Ilse Rode, Mijke Bruinsma 
en ik gaan naar het ATC. Deze school heb ik 
gekozen omdat, ik het een warme, gezellige en 
leerzame school vindt. Ook vind ik de school 
leuk omdat ze er Spaans en Muziek geven. De 
school probeert alles uit je te halen wat erin 
zit. Ze zullen je dus niet zomaar naar een lager 
niveau plaatsen. Op de school heb je ook voor 
elke leerling een MacBook Air. We krijgen al-
leen een boek voor Wiskunde en misschien 

ook nog eentje voor Nederlands. We hoeven 
dus niet veel boeken te kaften. 29 Juni was 
onze kennismaking les met onze nieuwe klas. 
We hebben een leuke klas, maar meer kan ik 
er niet echt over zeggen want ik ken ze pas een 
dag. Maar ik mis mijn oude en vertrouwde 
klas wel heel erg. Ik hoop dat ik een leuke tijd 
hebben op het ATC en dat we daar veel leren.”

Lotte

Felien: “Ik doe VWO op het Comenius Col-
lege. Het is een school dat veel doet met sport 
en theater. Daarom heb ik de school ook ge-
kozen. Ik heb hard gewerkt in groep 8, en ik 
ben trots op mezelf en het eindresultaat. Ik ga 
samen naar het Comenius met Lizz, Elisabeth, 
Jesper, Puk, Lotte (Daalder) en Ferina. Dat is 
wel leuk met het fietsen. Het is wel een eindje 
fietsen ongeveer 14 kilometer, maar dat gaat 
zo voorbij als je met iemand fietst. Alle spor-
ten die het Comenius doet zijn voetbal, soft-
bal, rugby en nog veel meer. Daarvoor hebben 
ze meters grasveld om de school heen. Ik had 
laatst mijn nieuwe klas gezien en het was een 
gezellige en grappige klas. Samen met Puk zit 
ik in 1A2 dat is mijn klas. Ik heb er heel veel 
zin in maar ga mijn oude schooltje en klasge-
noten heel heel heel erg missen. TIP: Ga op je 
gevoel af en vertrouw in jezelf!”

Felien

Pepijn:“Ik ga naar het Roland Holst College.
Mijn mentor geeft het vak art & design, dat 
komt goed uit want ik wil Industrieel ontwer-
per worden. 
Ik doe HAVO/VWO en heb een leuke klas en 
heb nu al vrienden gemaakt.
Ik ken al veel mensen op het ARHC zoals Jimi, 
Melle, Tobias enz.”

Pepijn
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Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

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

derpost
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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  

Heeft uw haar ook 
heerlijk vakantie gevierd? 

Wij brengen het graag weer 
voor u in het gareel!

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

In november 2015 hebben Jan Willem en 
Nienke hun appartement in het hartje van 
Amsterdam verruild voor een heerlijk en 
ruim huis aan de Vijverlaan. Na vier jaar 
samen gewoond te hebben op verschillende 
plekken in het centrum van Amsterdam was 
het tijd voor meer ruimte en rust en voor een 
tuin. 
Wat Jan Willem (31) betreft was het vanzelf-
sprekend om in deze omgeving te wonen, hij 
is geboren en getogen in Loenen aan de Vecht 
en heeft daar altijd met zeer veel plezier ge-
woond. Zijn vader, Bas Bos, is opgegroeid op 
een boerderij aan de Kleizuwe. Nienke (31) 
is opgegroeid op het platteland in Beemte 
Broekland vlakbij Apeldoorn en Deventer. 
Een plek buiten Amsterdam, meer in de na-
tuur, zag ze dus wel zitten.
Omdat ouders en vrienden van Jan Willem 
nog en weer in Loenen wonen, kwamen ze va-
ker in deze buurt, maar overtuigd was Nienke 
nog niet. Op een dag reden ze langs de Wijde 
Blik waar meerdere zeilbootjes in de zon aan 
het zeilen waren. En dat was het moment dat 
Nienke het wist, Vreeland was favoriet! Een 

idyllisch, klein en gezellig dorp, dicht bij wa-
ter met watersportmogelijkheden, perfect! 
Toen ze het huis aan de Vijverlaan bezichtig-
den, ging het snel. Het was nog even span-
nend met meerdere kijkers en geïnteresseer-
den, maar gelukkig is het gelukt. 
Jan Willem en Nienke hebben hun draai 
in Vreeland al gevonden en ze missen 
Amsterdam eigenlijk niet. Ze werken in 
Amstelveen en Amsterdam: Nienke werkt bij 
een orthodontiepraktijk en Jan Willem bij de 
SNS waar hij Adviseur Particulieren is.
In hun vrije tijd vermaken ze zich hier ook pri-
ma! Nienke heeft zich ondertussen aangeslo-
ten bij een roeivereniging in Hilversum en re-
ageerde op een oproepje in de Vreelandbode. 
Samen met Daphne Knijpinga, Remco 
Daalder en Karin van Dis zit zij in het orga-
niserend comité van het Dorpsfeest!
Jan Willem heeft laatst ontdekt hoe leuk het 
is om te vissen en is sindsdien regelmatig 
met vriend Redney en een vishengel naast 
Brugwachter Jaap te vinden. Een grote snoek 
hebben ze al gevangen, nu hengelen ze naar 
een mooie snoekbaars!          W.T.

Aan tafel bij....

De Vreelandbode

“Vrijdagavond bij Jan Willem en Nienke“Vrijdagavond bij Jan Willem en Nienke”

Ja, als mijn tante een pikkie had was het nu 
mijn oom geweest. Het wordt steeds moei-
lijker om iets ludieks te organiseren, ergens 
begrijp ik het ook wel maar soms moeten we 
hét gewoon doen!
U zal wel denken waar gaat dit over? De Lu-
dieke Bromfietsrees van Vreeland kan door 
de huidige regelwetgeving niet meer plaats 
vinden tijdens het dorpsfeest. Het is 11 jaar 
lang (gelukkig) goed gegaan maar als er iets 
gebeurt, wat dan?
In goed overleg met de organisatie van het 
dorpsfeest hebben wij dit (niet makkelijke) 
besluit genomen.
11 jaar lang hebben we met heel veel ple-
zier en lol als kleine jongens en meisjes op 
oude brommertjes door het dorp gescheurd. 
De zandloper bepaalde de winnaar, dus het 
wedstrijdelement werd hiermee opgeheven. 
Toch was de onderlinge strijd hier niet min-
der om en hadden de Vreelandse straatste-

nen het soms zwaar te verduren. Veel leuke 
thema’s hebben we verbonden aan de Brom-
fietsrees, dit leverde een bonte verzameling 
op wat bij het, in grote getale toegestroomde 
publiek, een glimlach op het gezicht bracht. 
Vele winnaars afkomstig uit alle windhoe-
ken van het land hebben in hun CV staan 
‘winnaar Vreelandse Bromfietsrees’ waar ze 
trots op zijn.
Een ludiek evenement wat door én voor 
Vreelanders georganiseerd werd komt hier-
mee te einde.
Via deze weg willen wij de organisatie van 
het dorpsfeest Vreeland, diverse sponsoren 
en alle vrijwilligers die de afgelopen 11 jaar 
dit evenement hebben mogelijk gemaakt, 
heel erg bedanken voor hun inzet.

Namens het organiserend Bromfietsrees co-
mité, Willem-Jan Soede, Arjan Brinkman, 
Rijk Zeldenrijk en Tijmen Zeldenrijk

Lezers schrijven  
Als...., als...., als....,

Aan tafel bij....
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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

Dit jaar heeft Monique Bruins, samen met 
haar man Martin, voor het eerst een volks-
tuintje aan de Singel gehuurd. “Iedereen waar-
schuwde ons al dat dit enorm veel werk zou 
zijn. Maar we genieten ervan, tenminste op de 
dagen dat het niet te hard plenst. Ondanks dat 
het hard werken is vind ik het echt ontspan-
nend.” Op het eerste gezicht ligt het tuintje er, 
zelfs na een fikste bui, prachtig bij met mooie 
sla, reuze venkels, stevige prei en felrode bie-
ten. Gelukkig maar, want met zo’n drie dagen 
per week ploegen, zaaien en wieden is het fijn 
om daar ook de vruchten van te mogen pluk-
ken. “Toch doen bijvoorbeeld de tomaten en 
frambozen het voor geen meter en doen gek 
genoeg juist de uitheemse groene pepers het 
fantastisch.” De vraag is natuurlijk of dit aan 
het grillige weer ligt? Monique; “Ik heb wer-
kelijk geen idee want we doen dit pas voor het 
eerst. Ach, we modderen gewoon lekker aan, 
weer of geen weer!”. 

Van de regen in de drup…  
In de stormachtige juni-nacht, toen door een 
valwind de als houtjes omgeknakte bomen 
langs de Kanaaldijk in Breukelen de volgende 
ochtend onze landelijke pers haalden, is ook 
Vreeland op diverse plekken van de regen in 
de drup beland. Zo stond de Spoorlaan volle-
dig onder water. Voor zover bekend hebben 
de bewoners van de Spoorlaan binnenshuis de 
voeten wel droog kunnen houden! 
Op de Alambertskade gingen ook diverse 
bomen om die het fietspad blokkeerden. Het 
ging echter pas goed mis toen begin juli bij de 
opruimwerkzaamheden, door de zwaarte van 
het materieel, de oude waterleiding onder het 
pad is bezweken. De waterleiding, die loopt 
van Kortenhoef tot aan de Vecht bij Vreeland 
en nog stamt uit 1935, was niet bestand tegen 
zoveel geweld. Waterleidingbedrijf Vitens 
probeert het euvel zo snel mogelijk op te los-
sen en heeft loopplanken neergelegd zodat de 
voetgangers en fietsers deze route tussen de 
plassen kunnen blijven gebruiken. 

 P.v.d.H.

Vervolg Natte zomer Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1
De verkoop van de kaarten is ondertussen ge-
start en er zijn maximaal 450 kaarten beschik-
baar. 

Consumptiebonnen voordeelaanbieding
Nieuw dit jaar zijn de consumptiekaarten: deze 
koopt u voor € 10,- bij de Dagwinkel. Vooraf-
gaand aan het Dorpsfeest dus. Wat is hiervan 
het voordeel? Je kunt de kaart met pin betalen 
en je krijgt 6 in plaats van 5 muntjes voor deze 
kaart. Of één fles wijn direct bij de bar.

Feest
Na het diner gaan (een deel van) de tafels 
aan de kant voor de entree van de band ‘Fun-
house’ die met hun 7-koppige band soul, dis-
co, dance, hits van toen en nu brengen. Even 
geen zin om te dansen? Check de Dorpsfeest 
photo-booth in de garage van de voormalige 
slager om gekke polaroids te maken! De foto’s 
krijg je natuurlijk meteen mee en zijn na het 
Dorpsfeest ook digitaal beschikbaar. Het feest 
is om 0.00 uur afgelopen. 

Kinderen
Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen 
gedacht. In de middag, vanaf 16.00 uur, is 
Mirjam van Mirjam’s Boerderijfeestjes in de 
Breedstraat aanwezig om met de kinderen te 
knutselen en met hen te spelen. Bij het knut-
selen, in hopelijk stralend weer, krijgen de 
kinderen een flesje water aangeboden door 
Orthodontiepraktijk Hilversum. Voor de 
kinderen kan, ook alléén voorafgaand aan 

het Dorpsfeest, een speciale kinderkaart ge-
kocht worden bij de Dagwinkel. Deze kaart 
kost € 5,-. Met deze kaart krijgen de kinderen 
o.a. een glas Vreelands appelsap, geschonken 
door buitenplaatsVreedenhorst, ook te koop 
bij de Dagwinkel en een aanrader! Verder 
staan er poffertjes van Pannenkoekenrestau-
rant Noord Brabant op het menu, een broodje 
knakworst, een zakje chips en een bakje rauw-
kost. De kinderkraam is van 16.00 tot 20.00 
uur open.  
Het Dorpsfeest wordt mogelijk gemaakt door 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 
en financiële sponsoring van ondernemers in 
en om Vreeland. Een overzicht vindt u ook op 
de website. Kijk voor het laatste nieuws, alle 
sponsoren en het prijzenpakket van de loterij 
op www.dorpsfeestvreeland.nl. Volg ons via 
Facebook om van de laatste nieuwtjes op de 
hoogte te blijven. 

Praktische informatie Dorpsfeest Vreeland
•  Vriendelijk verzoek aan omwonenden en hun 

gasten om op vrijdag 26 augustus de auto niet 
in de Breedstraat te parkeren.

•  De Breedstraat is dicht voor alle verkeer (dus 
ook fietsers) van zaterdag 27 augustus om 9.00 
uur tot zondag 28 augustus 12.00 uur. 

•  Het Dorpsfeest start om 16.00 u en is om 0.00 
uur afgelopen. 

• Het Dorpsdiner is van 18.00 – 20.00 uur. 
•  De kinderkraam is van 16.00 – 20.00 uur ge-

opend.
•  Tijdens het Dorpsfeest zal er een toiletwagentje 

aanwezig zijn. 

Zaterdag 27 augustus Dorpsfeest



Deze keer een interview met twee nieuwko-
mers in Vreeland. Tim Klaasse gaf het stokje 
door aan Carl Johan de Zwart (47). Als ik op 
een warme zomeravond eind juli Carl Johan 
ontmoet in zijn nieuwe onderkomen aan de 
Boslaan – het voormalige huis waar Willeke 
en Marco woonden – komt de vriendin van 
Carl Johan er ook gezellig bij zitten. Myrthe 
Buitenhuis (33) heeft net Kalle (2) en James 
(4) onder de wol gestopt. In het ingrijpend 
verbouwde huis staan de verhuisdozen nog 
opgestapeld. Er volgt een leuk gesprek met 
twee mensen die indertijd – ondanks het ver-
schil in leeftijd - voor de liefde hebben geko-
zen en die allebei bij de KRO hun draai heb-
ben gevonden. 

Myrthe groeide op in Zutphen en studeerde la-
ter aan de School voor Journalistiek in Zwolle. 
Ze koos voor de richting audiovisueel. Carl 
Johan heeft zijn roots in Amsterdam en groei-
de op in Baarn. Hij studeerde geschiedenis en 
rechten, maar maakte beide studies niet af, 
omdat hij de kans kreeg bij Radio Amsterdam 
aan de slag te gaan. Wat later stapte hij over 
naar KRO radio waar hij onder meer het pro-
gramma ‘De ochtend’ maakt voor Radio 1. 
Myrthe kreeg 10 jaar geleden een stageplek bij 
KRO Netwerk en heeft vorig jaar na een aan-
tal losse contracten eindelijk een vast contract 
op zak. Myrthe: “Ik werk op de redactie van 
Reporter, draag onderwerpen aan, doe re-
search, schrijf scripts, film en doe de montage. 
Echt, een heerlijke baan.” Carl Johan knikt in-
stemmend. Voor hem geldt hetzelfde. Hij zit 
ook op zijn plek!

De vonk sloeg over 
Myrthe en Carl Johan ontmoetten elkaar op 
hun werkplek. Beiden woonden toen al in 
Amsterdam. Myrthe: “Onze bureaus stonden 
in dezelfde ruimte. Al snel raakten we in ge-
sprek, konden veel lachen met elkaar, maar ik 
had nog geen idee dat Carl Johan verliefd op 
mij was geworden. Ook al vanwege ons leef-
tijdsverschil. ” Carl Johan vult aan: “Ik was eer-
der verliefd op Myrthe dan zij op mij.” Myrthe: 
“We werden steeds closer en ik dacht op een 
gegeven moment, ik kan helemaal niet meer 
zonder hem. Dit is echte liefde!” Carl Johan: 
“In 2010 zijn Myrthe en ik gaan samenwonen 
in Amsterdam. Samen hebben we een prach-
tige reis gemaakt naar Indonesië en Australië.”

Van Amsterdam-Zuid naar Vreeland 
In Amsterdam-Zuid werden beide kinderen 
geboren. Maar om James en Kalle nu ook in 
Amsterdam op te laten groeien, vond vooral 
Myrthe geen goed idee. Amsterdam-Zuid 
vond ze bekakt en dat je moest inloten voor 
de lagere school om de hoek stond haar ook 
tegen. Vreeland kenden ze van naam, omdat 

ze er vaak langs reden als ze naar hun werk 
gingen. Carl Johan: “We overwogen eigen-
lijk Loenen aan de Vecht, waar we al kennis-
sen hadden wonen. Van hen hoorden we dat 
Vreeland ook een leuk dorp was. Toen we 
dit huis aan de Boslaan vonden en dit weg-
getje opreden keken we elkaar aan en wisten 
we het gelijk. Ook al was het huis een puin-
hoop, de plek was geweldig. We werden er blij 
van. Ons huis in Amsterdam-Zuid hebben 
we goed kunnen verkopen, en we verhuis-
den tijdelijk naar een huurhuis in de Graaf 
Florisstraat. Sinds eind juli wonen we in ons 
droomhuis. Voor de ingrijpende verbouwing 
hebben we MonumentIn ingeschakeld. Als 
onze Amsterdamse vrienden hier komen, dan 
hoor ik ze denken ‘dat wil ik ook wel’. Dat, ter-
wijl ze het ons eerst ten sterkste afraadden om 
Amsterdam te verlaten!”

Geslaagde inburgering 
Myrthe en Carl Johan wonen nu een half 
jaar in Vreeland en hebben al veel contacten. 
Beiden werken vier dagen per week en als zij 
er niet zijn zorgt de oppas voor de kinderen. 
Carl Johan heeft inmiddels een fles witte wijn 
opengetrokken. “We vieren graag het leven 
met vrienden, samen eten en drinken, pra-
ten met muziek erbij! Ik vind het super dat 
Vreeland een kroeg heeft waar je ook lekker 
kunt eten. De sociale samenhang in Vreeland 
voelt niet beklemmend. Het voelt warm en 
niet benauwend.” Myrthe heeft via de peuter-
speelzaal en CSV Ridderhof al veel ‘moeders’ 
ontmoet. “We drinken regelmatig een borrel 
met elkaar.” Dan tot slot lachend en toostend: 
“Laten we maar zeggen dat we qua inburgering 
al flinke stappen hebben gezet. Proost!”

Carl Johan en Myrthe geven het stokje door aan 
Frans Bedaux. 

door Connie Lohuis

Myrthe Buitenhuis en Carl Johan de Zwart

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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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

Hallo Vreelanders, 5 september beginnen de 
activiteiten in Het Dorpshuis weer! Heeft u zin om lid 
te worden van een club/vereniging? Meld u nu aan! 
Ik zie u graag in Het Dorpshuis.
Nelly
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Na vijfenveertig jaar in Vreeland gewoond 
te hebben zijn Anne en Marijke de Jong ver-
trokken. Van een groot vrijstaand huis aan 
de Floraweg in Vreeland naar een penthouse 
in Bussum. Alles gelijkvloers, geen arbeids-
intensieve tuin meer, alle voorzieningen bij 
de hand en de hei op een steenworp afstand. 
Een plek waar ze nog lang zelfstandig kun-
nen wonen, maar het afscheid van Vreeland 
is hen toch wel zwaar gevallen.

Een schoolplein in de ‘achtertuin’
In 1970 waren de huizen aan de Vliet/Floraweg 
net gebouwd en Anne en Marijke werden de 
eerste bewoners van nr. 15. Ze keken uit op 
de schuren van de boerderij van Van Zwieten 
die toen nog als zodanig in gebruik was. Een 
paar jaar later zouden die gesloopt worden 
voor het nieuwe schoolgebouw van de chris-
telijke lagere school. Ze kwamen dus naast 
het schoolplein te wonen. Anne: “Dat vonden 
we geen probleem, sterker nog, het was erg 
handig. Onze dochters hoefden alleen maar 
het tussenliggende paadje over te steken.” En 
Marijke vult aan: “We waren er toch niet over-
dag omdat we allebei werkten.” Anne was het 
grootste deel van zijn arbeidzame leven docent 
Frans aan het Gooisch Lyceum in Bussum en 
Marijke was als hoofddocent medische bio-
logie verbonden aan de VU. Maar ondanks 
hun veeleisende banen en de opvoeding van 
hun dochters waren ze ook intensief bij het 
Vreelandse leven betrokken. Zo heeft Anne 
jarenlang in het bestuur van christelijke school 
gezeten. Onder andere als penningmeester 
tijdens de uitbouw van de school eind jaren 
zeventig. “We hebben ons nog sterk gemaakt 
voor een tweede kleuterlokaal, ook al kwam 
dat bijna in onze tuin te liggen. Gezien de groei 
die daarna volgde is dat een belangrijke beslis-
sing geweest.” 

Ook was Anne actief in de kerkenraad en in 
het bestuur van de plaatselijke politiek. “Toen 
wij in Vreeland kwamen wonen bestond er 
nog geen CDA. De politieke voorlopers, AR, 
KVP en CHU, moesten nog samengevoegd 
worden. Ieder dorp had zijn eigen kiesver-
enigingen en ik zat in de Vreelandse AR die 
samengevoegd moest worden met die van 
Loenen omdat Vreeland geen zelfstandige ge-
meente meer was.” 

Samen op weg
Het waren de jaren van samengaan en samen-
smelten, niet alleen in de politiek maar ook 
in de kerken. Anne was actief betrokken bij 
het samengaan van de gereformeerde en de 
hervormde kerk in Vreeland. “Dat is eigen-
lijk heel goed gelopen: niet alleen gingen de 
kerken samen maar we kerkten uiteindelijk 
ook in één gebouw. Toen het gereformeerde 
kerkje aan de Boterweg werd verkocht, heb-
ben we gelukkig een hele mooie plek kunnen 
vinden voor het bijzondere orgel. Het orgel 
was voor veel gereformeerden de laatste her-
innering aan hun eigen kerk en nu hangt het 
in een 14de-eeuws gasthuis in Zaltbommel op 
een gaanderij. Dat was belangrijk want het was 
een gaanderijorgel.” 
Marijke is ook bij de kerk betrokken geweest 
maar op een andere manier. “We hebben altijd 
als stelregel gehad dat ‘s avonds één van ons 
tweeën thuis moest zijn bij de kinderen en in 
de praktijk was ik dat meestal. Na mijn pensi-
oen ben ik me in gaan zetten voor de stichting 
SISAL (stichting internationale samenwer-
king Loenen) een samenwerking tussen (nu) 
de Gemeente Stichtse Vecht en het district 
Kondoa in Tanzania. Een ontwikkelingspro-
ject waar we veel hebben kunnen doen voor de 
plaatselijke bevolking.”

‘Met bloedend hart’ 
Zo noemt Marijke haar gevoel bij het ver-
trek uit Vreeland. “We hebben er natuurlijk 
lang over nagedacht. Hier in Bussum heb je 
alle winkels op loopafstand en in Vreeland is 
er van al die winkels die er waren bijna niets 
meer over. Ook het openbaar vervoer is heel 
beperkt. Als ik hier nu de deur uit ga dan ken 
ik bijna niemand terwijl we in Vreeland zoveel 
mensen kenden. Dat is een groot verschil! Het 
was zo bekend en vertrouwd. Je kende van veel 
mensen de achtergrond. En voor onze kinde-
ren was het een paradijs!”              R.B.

Ik vertrek
Anne en Marijke de Jong

De tweejaarlijkse bazaar, die de Protestantse 
gemeente organiseert, zal dit jaar plaats vinden 
op zaterdag 10 september in de kerk, op het 
kerkplein en in de Til. Het doel is om de finan-
ciën voor het plaatsen van de voorzetramen in 
de kerk een impuls te geven. 
U kunt hieraan meehelpen door boeken, 
cd’s, dvd, lp’s, schone en hele spullen (klein 
huisraad), kinderspeelgoed in te leveren op 
zaterdag 27 augustus en zaterdag 3 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur achterom op het 
VIV-Buisman terrein aan de Raadhuislaan in 
Vreeland. De Bazaar zelf is op zaterdag 10 sep-
tember van 9.00 uur tot ca 15.00 uur. 
Naast de ‘gouden’ handel in curiosa, zijn er 

weer spannende prijzen te winnen op het rad 
van avontuur en is voor de kinderen een aparte 
hoek met speelgoed. Ook de boekenhoek zal 
niet ontbreken. En wat dacht u van een mooi 
bloemstuk of een leuke bos gerbera’s? Wie 
wordt er dit jaar sjoelkampioen?
In de Til is er koffie, soep en pannenkoeken 
en daar staat ook een snoep/cadeau wijzer met 
leuke prijsjes voor de kinderen en natuurlijk 
de cadeautafel.Op deze dag is het ook open 
monumentendag waarop u onder begeleiding 
in kleine groepjes de toren kunt beklimmen en 
uitleg krijgt over het kerkgebouw. We hopen 
er een gezellige dag van te maken, komt u ook?

Namens de bazaarcommissie: Lieke Berger

Bazaar Protestantse Gemeente



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

Kater Čapek: ‘Krakatiet’
Karel Čapek is een Tsjechische schrijver die 
allang dood is. In 1938 stierf hij, voor WO II.
Dat zou je niet zeggen, want zijn boeken zijn 
met een enorm vooruitziende blik geschreven. 
En heel erg grappig. Als je de eerste bladzij-
den leest van Krakatiet (geschreven in 1924!) 
denk je wat is dit voor rarigheid. Maar al gauw 
word je het verhaal ingezogen van scheikundig 
ingenieur Prokop die een allesverwoestende 
springstof blijkt te hebben uitgevonden, die 
hij meteen Krakatiet noemt, naar de vulkaan 
Krakatau die in 1883 uitgebarsten was, een 
enorm aantal doden tot gevolg en nog jaren 
het klimaat heeft ontregeld. Het leven is eigen-
lijk één grote explosie in de optiek van onze 
hoofdpersoon: ‘Béng, je wordt geboren en 
voor je het weet, boem!, verval je tot stof.’
Al gauw hebben allerlei ongure elementen het 
op Prokop en vooral zijn formule gemunt, dus 
het worden razendsnelle achtervolgingen.
Zo zit Prokop ineens met twee heren opge-
scheept die allebei Carson heten. ‘Neem me 
niet kwalijk, heren, maar bent u niet toevallig 
familie van elkaar?’ ‘Welnee’, klonk ingenieur 
Carson. ‘Eerder integendeel.’ 
Aan waarschuwingen geen gebrek in dit boek 
tegen totalitaire regimes, tegen de dreigende 
ondergang van de wereld door de atoombom 
(die er in 1924 nog niet was maar door Čapek 
werd voorvoeld), allerminst vrijblijvende 
boodschappen in het woelige interbellum. 
Toch is zijn werk verre van moraliserend en 
dat is allereerst te danken aan zijn kolkende en 

geestige verteltrant, 
met krankzinnige 
dialogen. 
Het verhaal gaat zo 
razend snel dat je het 
als lezer amper kan 
bijbenen. Op een 
gegeven moment is 
hij toch in de val ge-
lokt en zit hij in een 
deftig kasteel, waar 
buiten op het land-
goed zijn eigen werkplaats tot op de spijker 
nauwkeurig is nagemaakt. Zelfs zijn verfrom-
melde aantekeningen liggen op precies dezelf-
de plek. Hij wordt geacht daar zijn proeven te 
herhalen en de formule aan zijn ontvoerders 
af te geven. ‘s Avonds wordt hij verwacht bij 
het diner met allerlei hotemetoten en een wat 
opgewonden prinses met woest haar die ook 
het geweld niet uit de weg gaat. Twee van zulke 
explosieve karakters, dat kan niets anders dan 
vurige liefde brengen, maar dat is niet wat de 
boeven in hun hoofd hebben natuurlijk. Dus 
al gauw wordt Prokop het leven zuur gemaakt. 
Hoe het van kwaad tot erger wordt ga ik niet 
verklappen, het is veel te grappig om dit zelf te 
lezen. En mocht het bevallen, dan kan ik nog 
een boek aanbevelen van deze schrijver (die 
het woord robot heeft uitgevonden!) : Oorlog 
met de salamanders. Nu de zomer niet echt om 
over naar huis te schrijven is, is er des te meer 
tijd om te lezen!

De Vreelandbode

De Nes is nu een verbreding van de Vecht met 
wat randen groen, woonarken en veel vogels. 
Oorspronkelijk was het een grote bocht in de 
rivier. Om de doorgang voor het scheepsver-
keer makkelijker te maken werd de bocht al 
in 1629 afgesneden, waardoor een eiland ont-
stond. Dat eiland werd gekocht door de fa-
milie Reaal, die er eind 17e eeuw hun buiten-
plaats Huys te Nigtevecht bouwde. Begin 19e 
eeuw werd het eiland gekocht door de Am-
sterdamse Ballast Maatschappij. Door zand-
afgraving zakte het eiland geleidelijk in de 
Vecht; in 1982 werden de restanten verkocht 
aan Natuurmonumenten. In de loop der tijd is 
de naam Realeneiland veranderd in Ravenei-
land. Zullen er ooit raven zijn geweest? 
Reinoud Kooijman, de bomenman, woont al 
jaren op een schip op de Nes. Zodra we in zijn 
bootje stappen zijn we in de natuur, waar hij 
alle ooievaarsnesten weet te vinden. “Al ruim 
15 jaar broeden er ooievaars in de Nes”, vertelt 
hij. “Aanvankelijk was er één paar, genesteld 
bovenin een populier langs de Nigtevechtse-
weg. De jonge ooievaars die hier zijn geboren, 
komen vaak terug na de winter, om zelf weer 
een nest te beginnen. Inmiddels zijn er zeven 
nesten hier in de buurt, die elk jaar door de 
vogels versterkt worden, en gebruikt om te 
broeden. Vier op het eiland, één op het ter-
rein van Ballast Nedam, één bij boerderij Za-
delhoff en één bij de voormalige wasserij bij 
Florine Muij.” Soms gaat er een boom om, 

waar een nest 
in zit. Reinoud 
heeft een paar 
keer zelf een nest 
gebouwd in een 
andere boom, zo-
dat de ooievaars 
in de buurt kun-
nen blijven broe-
den. “Er was ook 
een paar dat een nest had gebouwd dat steeds 
uit elkaar viel, het was niet goed genoeg voor 
hun eieren. Dat nest heb ik verstevigd, en ge-
lukkig werd het het volgende jaar toch weer 
bewoond.” Het geklepper van de ooievaars is 
soms oorverdovend, zeker als broedende rei-
gers zich ook laten horen. “Het is natuurlijk 
heel mooi, zoveel ooievaars, maar het heeft 
wel effect op de omgeving: ze eten alle kikkers 
op, jonge eendjes en andere watervogels, en 
soms zelfs kieviten, jonge konijntjes en ha-
zen.” 
Wat ook bijzonder is aan de Nes zijn de ver-
schillende nesten van ijsvogeltjes. Ze graven 
hun nesten in holletjes tussen wortels van 
omgevallen bomen, of in kleiwallen die door 
Natuurmonumenten zijn aangelegd. Tijdens 
het vaartochtje zien we ineens het felblauw 
van een ijsvogel laag over het water scheren. 
De vogel landt op een tak vlak voor de boot, 
waar al een ander ijsvogeltje zit. Prachtig om 
dat van zo dichtbij te kunnen zien!            M.S.

Ooievaars op ‘Raveneiland’



Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Elke dag diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland. ‛s Ochtends 
geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!
Vers appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst‛.

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

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

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Nu er een nieuwe bestemming is gevonden 
voor het hoekpand Breedstraat – Linden-
gracht in de vorm van een nagelstudio is het 
aardig een oude foto te laten zien van deze 
hoek, kijkend richting het zuiden. De foto da-
teert uit circa 1950 en we zien dat waar nu Lo-
kaal Zuid zit, toen ook een café zat. Een prach-
tig uithangbord van Amstelbier en nog net de 
letters ‘biljart’ op het raam te lezen, geven aan 
dat het hier goed toeven was voor Vreelanders 
en andere bezoekers. Tussen beide ramen in 
zijn nog net twee deurknoppen te zien, die 
aangeven dat hier de ingang van het café was. 
Dat café zat er al heel lang en heeft verschil-
lende namen gehad. Dit weten we doordat 
op oudere foto’s een uithangbord te zien is 
op de hoek van het pand. Hierop is op een 
foto uit circa 1910 de tekst ‘Halt! Hier is het. 
Café Wielrijdersrust’ te lezen. En op een nog 
oudere foto zien we een zelfde soort uithang-
bord met de tekst ‘cafe ’t Visschertje’, met een 

handje dat richting het café wijst.  Op de muur 
is een fraaie reclame te zien van Inventa, een 
merk kachels van de firma Etna. Of het op de 
muur geschilderd was of dat het een affiche 
was die op een bord was geplakt is niet goed 
te zien. Vermoedelijk het laatste. Daarnaast 
zien we een smal raam. Dit was het raam van 
de werkplaats van rijwielhersteller Van Beuse-
kom, die hier vanaf 1934, twee generaties lang, 
tot halverwege de jaren ‘80 zat. In het midden 
van het pand was de woonkamer, daarachter 
een ruimte om te koken met een zijkamer en 
boven waren de slaapkamers. Toen in 1965 
Beusekom jr. de zaak van zijn vader overnam, 
zijn beneden alle ruimtes doorgebroken zodat 
een grote winkel bij de werkplaats ontstond. 
Toen zijn ook twee grote etalages aange-
bracht. Op de plek van het raam op de oude 
foto kwam een deur met hierachter een trap 
naar het bovenhuis, dat nu woonhuis werd. 
 J.J.

Op het weiland waar tot voor kort de verval-
len boerderij Runderlust stond, tegenover 
Oostbeek aan de Kleizuwe, is nu een grote 
zandvlakte te zien. Op de plek van de gesloopte 
boerderij zal een particulier woonhuis verrij-
zen. Opvallend is de betonnen ‘doodskist’ die 
midden in het zand staat. Dit is een zogenaam-
de ‘pillbox’, een schuilplaats voor wachtposten, 
een soort kleine bunker dus. In het kader van 
de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
werd gedurende de Eerste Wereldoorlog een 
groot aantal van dergelijke bunkertjes ge-
bouwd, waaronder in Vreeland. Een andere 
pillbox werd in 1925 versleept naar de tuin 
van de toenmalige wethouder van Nierop, die 

woonde op nr. 105, rechts van Oostbeek. Van 
Nierop is toen in deze pillbox in zijn eigen tuin 
begraven. De pillbox ligt daar nog steeds, al is 
deze niet meer zichtbaar omdat hij in 1950 
verplaatst is en ingegraven. De pillbox aan 
de overkant van de weg is nu juist heel goed 
zichtbaar. Een interessante herinnering aan de 
mobilisatieperiode van 100 jaar geleden. 

Pillbox aan de Kleizuwe

Vreeland Vroeger...

Lindengracht

Vreeland Vroeger...

Lindengracht

...en Nu



Afgelopen weekend vierde Kaas- en ijsboerde-
rij De Willigen het tienjarig bestaan van de bed 
& breakfast bij de boerderij met een feestelijk 
programma voor jong en oud.  Natuurlijk wer-
den er rondleidingen gegeven door de kaas-

makerij, maar er waren ook boottochten over 
de Vecht, fiets en wandeltochten. Waterpret 
was er in de aquabubble en men kon niet al-
leen proeven van kaas en boerderij-ijs, maar 
ook van een vers gebakken stroopwafel. 

 

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

Op woensdag 6 juli werd door Wethouder 
Pieter de Groene met Milou Aarts van 
Toerisme Gooi & Vecht bij de Dagwinkel 
van Aloys Hageman VVV Vreeland offi  cieel 
geopend. Uiteraard zijn er VVV bonnen ver-
krijgbaar maar ook diverse wandel- en fi ets-
routekaarten, uit- en eettips in de omgeving 
en handige vaarroutekaarten. Kortom, een 
ruim aanbod aan informatie voor zowel de 
toeristen als de inwoners van Vreeland! 
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VVV punt Dagwinkel

AED geplaatst bij Dorpshuis
Sinds vorige week hangt een Automatische 
Externe Defibrillator (AED) naast de ingang 
van het Dorpshuis. Dit is een draagbaar ap-
paraat dat het hartritme bij een hartstilstand 
weer kan herstellen door het geven van een 
elektrische schok. De AED is voor eerste hulp-
verleners, geregistreerd via de website van 
www.hartslagnu.nl, 24 uur per dag, zeven da-
gen in de week bereikbaar. Mocht er zich een 
hartstilstand in de buurt voordoen en iemand 
belt 112, dan belt de centrale direct aangeslo-

ten vrijwilligers 
in de buurt. 
Degene die 
beschikbaar is 
krijgt het ver-
zoek om direct 
naar het slacht-
offer te gaan of het eerst de AED op te halen. 
Kan jij reanimeren? Meld je aan via de site en 
help je dorpsgenoten wanneer ze je hulp hard 
nodig hebben! 

10 jaar De Willigen logies

Op vrijdag 26 augustus draait in het Filmhuis 
de IJslandse film ‘Rams’. In een afgelegen vallei 
leven en werken de schaapherders Gummi en 
Kiddi Hun kudde schapen wordt beschouwd 
als een de beste van het land en werden al her-
haaldelijke keren bekroond voor hun prijs-
winnende rammen. Hoewel ze het land en een 
manier van leven delen hebben Gummi en 
Kiddi met elkaar niet meer gesproken in veer-
tig jaar. Wanneer een dodelijke ziekte plotse-

ling Kiddi’s schapen besmet, wordt de hele val-
lei wordt bedreigd.  De film wordt vertoond 
in het gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 19.30 uur, 
de film start om 20.00 uur. 
De toegang is gratis, maar 
een bijdrage om de kosten 
te dekken wordt gewaar-
deerd. Na afloop is er een 
hapje en drankje. www.
vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Deze weken wordt korenmolen De Ruiter 
voorzien van een geheel nieuwe rieten kap met 
Nederlands riet uit Overijssel. Het oude riet 
dateerde van 1978 en werd op sommige plaat-
sen erg dun, vervanging was dus noodzakelijk.
Met een ogenschijnlijk gemak lopen de riet-
dekkers over de steiger die rondom de kap is 
aangelegd, verwijderden het oude riet en ver-
werken de enorme bossen goudgele riethal-
men tegen de houten latten tot een strakke kap 
die er weer jaren tegenaan kan. De molenaars 
mogen de steiger ook gebruiken om te kunnen 

schilderen op plekken waar zij normaal niet bij 
kunnen. Drukke tijden dus op de molen!

Nieuwe kap voor Molen de Ruiter


