
Van de redactie

DINERKAARTEN DORPSFEEST 
TE KOOP BIJ DE DAGWINKEL. 

WACHT NIET TE LANG WANT OP IS OP!
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Voor velen zit de zomervakantie er al weer op en nog even en dan 
gaat het ‘gewone’ leven in Vreeland weer beginnen. De kinderen van 
groep 8 van CSV Ridderhof staat in ieder geval een heel nieuw le-
ven te wachten want zij vliegen de komende weken uit naar de di-
verse middelbare scholen buiten het dorp. In deze bode het verslag 
over het afscheid van hun jongste kinderjaren in Vreeland. Mike en 
Anouk (bekend van o.a. Lokaal Zuid), gaan Vreeland echt verlaten, 
lees hierover in de rubriek ‘Ik vertrek’. Aloys Hageman, van onze fijne 
buurtsuper de Dagwinkel, verwelkomt echter iedereen graag weer 
na de vakantie, want het was best even stilletjes. Redactielid Pauline 
verzamelde op haar favoriete ‘culinaire’ rondje de lekkerste ingredi-
enten uit Vreeland en met wat extra boodschapjes bij Aloys kun je 
daar heerlijke gerechtjes mee maken. Bovendien gaan wij aan tafel 
bij Daan en Timo op de Kleizuwe en maken we kennis met Dorpsge-
noot Denise de Bie, die nog niet zo lang in Vreeland wonen. Ook ko-
men we meer te weten over het ‘moderne’ leven op de 100 jaar oude 
boerderij Breeevecht. Lees ook onze vaste rubrieken en nog veel meer 
zoals over ‘de Buurtkamer’, een nieuw initiatief van de Sterren van 
Vreeland. Vergeet niet snel de dinerbonnen voor het Dorpsfeest te 
kopen bij de Dagwinkel, want 16 september nadert nu wel heel snel! 
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Op 16 september is het zover! Dan 
vieren we met elkaar ons jaarlijks 
Dorpsfeest. Om 16.00 uur start 
de borrel. Muntjes daarvoor zijn 
ter plekke te koop. Omdat we met 
onze tijd meegaan, kun je nu ook 
pinnen! De kleintjes houden we 
bezig met poppenkast, knutselen 
en schminken. De band Prettig 
Geregeld van dorpsgenoot Hans 
Jus d´Orange zorgt voor gezellige 
achtergrondmuziek. 

Een uurtje later, zo rond 17.00 uur, kunnen 
kinderen vanaf groep 7 - op eigen risico – gra-
tis gaan lasergamen in het laserlabyrint naast 
de feesttent. Niet allemaal tegelijk natuurlijk: 
wij zorgen dat  iedereen aan de beurt komt. 
Lasergamen zal ook bij de oudere jeugd in de 
smaak vallen! Tegelijkertijd start DJ Luca in 
het dorpshuis met de disco voor de jeugd. En 
natuurlijk moeten kinderen ook eten: lekkere 
verse frieten, broodjes knakworst, gezonde 
snacks, frisdrank en ijs van de Willigen. De 
kids kunnen het eten afhalen bij de food-
trucks. 

Stoere foodtrucks
Van 18.00 tot 20.30 uur kunnen de volwas-
senen bij onze stoere foodtrucks hun vier-
gangen diner bestellen. Verse soep, salades, 
biologische hamburgers en speciale frites, 
heerlijke sausen en natuurlijk ijs toe! Heb je 
later op de avond nog zin in iets hartigs? Don 

bakt zijn frieten tot 23.00 uur. Vanaf 20.00 uur 
maakt Prettig Geregeld plaats voor de band 
Funhouse en kan er gedanst worden op lek-
kere gouwe ouwe nummers, jaren 80/90 diso. 
en hits van nu.

Munten, loten en dinerkaarten 
Muntjes voor de bar kun je zoals gezegd ter 
plekke kopen. De lootjes (€ 10,- voor 11 loot-
jes en per stuk € 1,-) voor de loterij zijn nu al 
bij Dagwinkel Aloys verkrijgbaar. En echt, we 
hebben dit jaar weer geweldige prijzen in onze 
loterij!  Bij Aloys kun je als vanouds ook je di-
nerkaarten kopen. Het vier-gangen diner kost 
€ 12,50, voor de kids is de prijs € 5,-. Wees er 
snel bij want op = op!
Wie na een paar glazen wijn of cola naar het 
toilet moet, kan in het Dorpshuis terecht. En 
geweldig dat zoveel gulle sponsoren dit Dorps-
feest weer mogelijk maken! Kijk voor meer in-
formatie op Facebook/ dorpsfeestvreeland, of 
op de site www.dorpsfeestvreeland.nl. 

Dorpsfeest 16 september
Nog drie weken en dan gaan we knallen!

De gemeente gaat onderzoeken of de begraaf-
plaatsen in Vreeland, Kockengen en Nieuwer 
ter Aa geprivatiseerd kunnen worden. De 
capaciteit van de begraafplaatsen in de grote 
kernen is ruim voldoende, er is zelfs sprake 
van overcapaciteit, aldus de gemeente. Dit on-
derwerp komt in de Commissievergadering 
van 5 september a.s. aan de orde. In de raads-

vergadering van 26 september wordt de visie 
vastgesteld. De vergaderingen zijn openbaar 
toegankelijk en u kunt hier ook inspreken. In 
de komende Vreelandbode leest u meer over 
deze ontwikkeling, die door diverse mensen 
als een bedreiging wordt gezien voor de con-
tinuïteit en het voortbestaan op de lange ter-
mijn van onze begraafplaats. 

Onderzoek naar privatisering begraafplaats

Vanaf het najaar zullen de Vreelanders 
nog meer dan zij wellicht gewend zijn 
hun afval moeten scheiden. De grijze 
container voor restafval gaat vanaf 
dan gebruikt worden voor plastic. De 
papier- en groenbakken blijven in ge-
bruik zoals gewoonlijk, maar het rest-
afval dat tot dan toe in de grijze bak 
ging, moet nu zelf worden weggebracht 
naar een inzamelstation. De locatie 
hiervan is nog niet bekend. Dit zal een 
grote verandering betekenen voor veel 
mensen. In de volgende Vreelandbode leest u 
meer over deze duurzame ontwikkeling. 

Dit soort situaties zijn dus 
binnenkort verleden tijd. 

Binnenkort zelf met uw vuilniszak 
op pad
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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 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
26 aug.  Open dag nieuwe ruimte ’ 
 ‘t Kampje Loenen
28 aug. Tentoonstelling Financiën, 
 ‘t Kampje Loenen
5 sept. ‘De Buurtkamer’ Koffi  e-
 ochtend voor iedereen,  
 in het Dorpshuis
5 sept.  Commissievergadering 
 privatisering begraafplaats,  
 19.30 uur, Boom en Bosch
9 sept. Open Monumentendag
12 sept.  Commissievergadering over  
 toekomst afvalstations, 
 19.30 uur, Boom en Bosch
15 en 16 sept.  Loosdrecht JazzFestival
16 sept. Dorpsfeest
22-24 sept. en 
29 sept.-1 okt.  Tentoonstelling Joop van  
 Huisstede, Grote Kerk
26 sept.  Raadsvergadering 
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Alle diensten aanvang 10.00 uur
27 aug.   Fred Flantua
3 sept.     ds. van der Linder
10 sept.   Fred Flantua
17 sept.   ds. Rinzema
24 sept.   ds. Chris Boers

Kerkdiensten

Volgende keer hier uw gratis Vechtzooitje? 
Denk aan oppas gevraagd of aangeboden of 
andere persoonlijke oproepjes. Stuur een 
bericht aan info@vreelandbode.nl.

Vechtzooitje



De Vreelandbode

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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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Vreeland kent vele kunstenaars in heden en 
verleden. Een van de bekendere namen is 
Joop van Huisstede. Van 1960 tot zijn over-
lijden in 2000 heeft Joop in De Pannenkeet 
gewoond op de Nigtevechtseweg, schuin te-
genover Molen de Ruiter. Hij woonde daar 
met zijn vrouw en zes kinderen, en had daar 
ook zijn atelier. 

Joop is geboren in Nederhorst den Berg. Van 
kinds af aan was hij bezig met tekenen en 
schilderen. Later werd hij, net als zijn vader, 
opgeleid als meubelmaker. Daarnaast was hij 
restaurateur, beeldhouwer in steen en hout, 
en schilder. In 1951 kreeg hij zijn eerste op-
dracht: de restauratie van het houtsnijwerk 
van de door brand getroffen kerk in Loenen 
aan de Vecht. Daarna kreeg hij opdrachten 
op diverse plekken, vaak in kerken, maar ook 
in monumentale panden zoals Rupelmonde 
in Breukelen en kasteel Drakensteyn in Lage 
Vuursche. Hij heeft jaren gewerkt in de Oude 
Kerk in Amsterdam, onder andere het koor-
hekwerk is door hem gerestaureerd. In de 
loop der jaren schoof het restaureren steeds 
meer naar de achtergrond. Het vrije werk, 
vooral schilderen en beeldhouwen, kwam 
daarvoor in de plaats. Deze werken zijn veelal 

abstract, en laten 
een wisselende stijl 
zien. In Vreeland 
zijn onder andere 
het beeld van De 
Schaatsers, op de 
Floraweg, en de 
gevelsteen met het 
wapen van Vree-
land op de gevel 
van Vredenrust op 

de Klapstraat te zien. Twee totaal verschillen-
de werken, die zijn veelzijdigheid aantonen. 
In het kader van De Sterren van Vreeland 
hebben Reinko Abels en John de Nooij deze 
expositie georganiseerd. In de Grote Kerk zal 
een selectie van zijn werk te zien zijn: beelden 
en schilderijen uit de collectie die zijn kinde-
ren bewaren, samen met foto’s van andere 
werken.  De tentoonstelling is te zien op 22-24 
september en 29 september tot en met 1 okto-
ber in de Grote Kerk. 

Tentoonstelling Joop van Huisstede

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Op 9 september is het weer de landelijke Open 
Monumentendag. Een mooie kans om een kijk-
je te nemen in bijzondere gebouwen die nor-
maal gesloten vaak niet toegankelijk zijn. Het 
thema dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. 
In Loenen is de Hervormde Kerk opengesteld 

en ook op kasteel Loenersloot zijn bijzondere 
rondleidingen te boeken. Ook wordt op die 
dag de Vroeger en Nu bordenwandeling door 
Loenen geopend, die net als die in Vreeland de 
bezoekers met historische foto’s en teksten langs 
de mooiste plekjes van Loenen leidt. 

Open Monumentendag

Nieuw initiatief van STERREN van Vreeland:
De Buurtkamer
Op dinsdagochtend 5 september organiseert 
Sterren van Vreeland tussen 10 en 12 uur de 
eerste koffie-ochtend voor iedereen die het 
leuk vindt om op een gezellige manier met 
dorpsgenoten contact te hebben. Met ieder-
een bedoelen we jong en oud, ouders met 
jonge kinderen, onze Syrische dorpsgeno-
ten... Of bent u nieuw in het dorp? Een leuke 
manier om nieuwe dorpsgenoten te leren 
kennen. Ieder is van harte welkom om langs 
te komen.

Het is een nieuw Sterren- initiatief: Er heeft 
zich een groep van 12 enthousiaste vrijwilli-
gers gevormd, die om beurten voor de koffie 
zorgen. Diewer Elema, één van de organisa-
toren, legt uit: “Wij hebben gezien hoe suc-
cesvol deze ochtenden zijn in onder andere 
Baambrugge, Breukelen en Vinkeveen. Ons 

Dorpshuis is ook zo’n prachtige ontmoe-
tingsplek, zo midden in het dorp.”

Een wekelijkse ontmoeting op dinsdagoch-
tend van 10.00  tot 12.00 uur. Voor de kof-
fie wordt een kleine vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. De pot staat op tafel. Wie slecht ter 
been is kan opgehaald worden en kan contact 
opnemen met Teuntje Vos (06 54601333) 
of Diewer Elema (0294-234536). Graag tot 
dinsdag 5 september tussen 10 en 12 uur!

Communicatief talent gevraagd
Sterren van Vreeland zoeken versterking 
voor de communicatie. Wie wil helpen tek-
sten te redigeren voor Vreelandbode, web-
site, projecten PR  etc. De tijdsbesteding is 
ongeveer 2 uur per week. Informatie bij An-
ne-Marie Voorhoeve, 06-28550634.
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -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

 
 

Op een zonnige zomerse ochtend spreek 
ik af met Mike (Michael) Loenen en 
Anouk Vossenberg. We ontmoeten 
elkaar op het terras bij De Heeren in 
Loenen, waar Mike geruime tijd heeft 
gewerkt. Aanleiding voor ons gesprek 
is hun vertrek bij Lokaal Zuid, waarvan 
zij beiden jarenlang het gezicht waren. 
Anouk (bijna 25) werkte er 1,5 jaar toen 
zij drie maanden geleden de overstap 
maakte naar La Brasseur in Maarssen. 
Mike (47) werkte er vijf jaar en vertrekt 
na de zomer richting Amsterdam. Hij 
gaat daar aan de slag bij Morlang aan de 
Keizergracht.

Beiden hebben met veel plezier als bedrijfslei-
der bij Lokaal Zuid gewerkt. En dat is wat ze 
het liefste doen en ook goed kunnen: samen 
werken. Maar toch gaan hun levens nu even 
uit elkaar. Qua werk dan, want ze blijven wel 
samenwonen boven Paolo’s in Loenen. En hun 
spaarzame vrije tijd brengen ze ook het liefst 
samen door met hun honden Sjakie en Lola. 
Anouk is geboren en getogen in Breukelen 
en heeft een jonger zusje (Danique), ook een 
bekend gezicht in de bediening van Lokaal 
Zuid. Toen ze in Maarssen naar de middel-
bare school ging deed Anouk al horeca werk. 
Op haar 14e startte ze met ‘ontbijt lopen’ bij 
het Van der Valk in Breukelen omdat ze nog te 
jong was voor een ‘wijk’. Al snel promoveerde 
ze daar naar de bediening van de brasserie. 
Vervolgens werkte ze zes jaar bij Zizi (tegen-
woordig Loetje) toen Marije Zuidervaart haar 
benaderde voor een baan bij Lokaal Zuid. 
Tussendoor studeerde Anouk Marketing, 
Communicatie en Journalistiek aan de HU in 
Utrecht, onder het mom van ‘dan heb ik maar 
een diploma’. Na haar afstuderen heeft ze ook 
nog een blauwe maandag op kantoor gewerkt, 
maar de horeca bleef kriebelen. Niet verwon-
derlijk dus dat ze daar ook haar grote liefde 
Mike ontmoette.
Mike werd geboren in Loenen en groeide daar 
ook op, in een gezin met 2 broers en 2 zussen 
die allemaal in Loenen en omstreken bleven 
wonen. De jonge Michael begon zijn loopbaan 
bij een slachterij in Loenen en werkte vervol-
gens 21 jaar als glazenwasser in Amsterdam. 

Hij was ook nog conciërge bij het Broekland 
College in Breukelen terwijl hij in de horeca 
aan de slag ging. Hij startte zijn horeca-car-
rière bij De Heeren waar na een aantal jaar 
het idee ontstond om, samen met twee van de 
eigenaren, een horecazaak in Amsterdam te 
beginnen. Maar door een ongelukkige been-
breuk is dat er nooit van gekomen. Hij lunchte 
in die tijd een paar keer bij Lokaal Zuid waar 
hij in gesprek raakte met Paul Zuidervaart en 
toen was het snel beklonken. Al gauw ging hij 
daar aan de slag om er vijf jaar te blijven.
Als ik hen vraag wat ze nu het meeste zullen 
missen aan hun tijd bij Zuid, zegt Mike: “Ik 
heb er altijd fijn gewerkt en veel leuke contac-
ten opgedaan. Ik ben niet goed in het onthou-
den van namen, maar ik weet altijd wel heel 
snel wat de vaste gasten drinken. Dat vind ik 
leuk en ik hou van die persoonlijke benade-
ring.” Anouk zal ook die persoonlijke sfeer en 
de grapjes missen. “Ik heb veel leuke vriend-
schappen overgehouden aan mijn werk bij 
Lokaal Zuid.” 
En dan komen we tot slot op hun grote droom: 
samen een restaurant beginnen. Met een twin-
keling in hun ogen vertellen ze: “we denken 
aan een klein zaakje, met een tafeltje of 8, 9. 
Geen bar, alleen maar restaurant. Een soort 
huiskamer idee. De sfeer is belangrijk en dan 
gewoon wij met zijn 2-en (Anouk in de keuken 
en Mike in het restaurant), geen personeel.” 
Zodra Mike en Anouk hun droom hebben 
verwezenlijkt, leest u daar zeker meer over in 
de Vreelandbode.                             A.F.

Ik vertrek: Anouk Vossenberg 
en Mike Loenen

Het dorpsdiner zal u verrassen. Met de di-
nerkaarten die bij de Dagwinkel van Aloys te 
koop zijn kunt u zich te goed doen aan: 
• Lekkere verse tomatensoep; 
•  Couscous salade met pompoen, zwarte 

olijven, rozijnen, pijnboompitten, komkom-
mer, koriander en Griekse feta;

•  The enige echte New York Classic Burger 
van – dat dan weer wel – Hollands biolo-
gisch rundvlees, gegrild op de plaat met 

cheddar, bacon, gekonfijte uien, tomaat, 
verse mesclun en huisgemaakte hamburger-
saus of truffelmayonaise

•  Verse handgesneden frites van aardappelen 
in de schil;

•  En dan tot slot een lekker ijsje van de Wil-
ligen!

We hebben er nu al zin in. 
U ook? 
Tot 16 september! Gezellig.

Dorpsdiner voor ´Fijnproevers’!!

Verdwijnt de gemeentewerf?
Gaat de gemeentewerf bij sportpark De Heul 
verdwijnen? In de Commissievergadering van 5 
september komen de plannen voor één centraal 
afvalscheidingstation voor de hele gemeente 

aan de orde. U kunt hierbij aanwezig zijn en in-
spreken. Aanvang 19.30 uur in Boom en Bosch 
te Breukelen. 
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LUNCHEN BIJ DE NEDERLANDEN
Naast onze menukaart serveren wij 
dinsdag tot en met vrijdag en zondag 

ook een 4 gangen lunchmenu 
du chef á 55.- per persoon. 

Dit menu wordt aan tafel voorgesteld.
Wees welkom bij mooi weer op ons terras

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

MIKE’S HAPPY HOUR
zaterdag 2 september 21.00

Graag nodigen wij jullie allen uit 
voor het laatste rondje van Mike

Het programmaboekje is klaar en we presen-
teren trots een nieuw seizoen vol nieuwe en 
bekende cursussen, workshops en rondlei-
dingen: voor elk wat wils en in de buurt!

Het seizoen start met een aantal interessante 
activiteiten in september: een lezing over 
vrede en veiligheid, een rondleiding over bui-
tenplaats Ruygenhof, een wandeling door het 
Joods kwartier Amsterdam, een cursus culi-
nair levend erfgoed en een lezing over moei-
telozer leven. De gebruikelijke cursussen als 
Yoga, Tai Chi Chuan, Mensendieck en Franse 

conversatie beginnen ook in september, met 
nieuw dit jaar: Frans voor beginners. In ver-
band met het succes van onze cursus Yoga 
komt er een uur extra in Loenen. En stellen we 
vanaf nu een maximaal aantal deelnemers in, 
ook in Vreeland, dus bijtijds opgeven voor-
komt teleurstelling.
De laatste week van augustus ligt het pro-
grammaboekje in ieders brievenbus en vanaf 
4 september is alles te zien op de website en is 
opgeven mogelijk: www.cursusprojectloenen.
nl. Laten we elkaar regelmatig tegenkomen 
het komende cursusseizoen!!

Nieuw seizoen Cursusproject

Theatervoorstelling over veiligheid
Om meer bewustwording te creëren over 
veiligheid en financiën worden er twee in-
formatieve theatervoorstellingen georgani-
seerd in Maarssen en Loenen. Tijdens deze 
voorstellingen worden scenes afgewisseld 
met praktische informatie en tips. De thea-
tervoorstellingen, uitgevoerd door Theater 
Expres, laten aan de hand van herkenbare 
praktijksituaties zien hoe u veilig kunt om-
gaan met uw financiën. 

Ze tonen hoe drempels langzaam maar ze-
ker overschreden kunnen worden, van hel-
pen bij financiën naar financieel misbruik. 
Over de gevoelens en gevoeligheden rond 

dit thema en wat u kunt doen om misbruik 
te voorkomen. De theatervoorstellingen wor-
den gratis aangeboden voor iedereen die in-
teresse heeft maar zijn primair bedoeld voor 
senioren. En zeker ook voor mantelzorgers, 
familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers of 
hulpverleners. Voorstellingen: vrijdagmiddag 
25 augustus in de Vondel, Vondelstraat 51 te 
Maarssen / maandagmiddag 28 augustus in ’t 
Web, Spinnerie 15 te Loenen. Beide voorstel-
lingen zijn van 14.00-16.00 uur. 
Voor meer informatie: mevrouw M. Boot, co-
ordinator informatiebijeenkomsten van Wel-
zijn Stichtse Vecht. Telefoon: 0346-290710 / 
E-mail m.boot@welzijnsv.nl. 

In deze fotorubriek staat iedere 
maand een lid van de bedrijfs-
vereniging ‘Ondernemend 
Vreeland’ centraal. Wellicht 
enthousiasmeren deze kennis-
makingen u als ondernemer 
om ook lid te worden! Kijk 
voor alle informatie op: 
www.ondernemendvreeland.nl

Ruben Bosch runt sinds 2009 
zijn eigen hoveniersbedrijf in Vreeland. Bosch 
Hoveniers geeft invulling aan al uw tuinwen-
sen. Van ontwerp en aanleg tot onderhoud. 
Persoonlijk en betrouwbaar. Waar nodig 
schakelt Ruben zijn netwerk van professionals 

in, elk met hun eigen expertise. Ook voor on-
derhoud geeft hij graag advies. 
Via www.ondernemendvreeland.nl vindt u 
de site van Ruben en alle andere aangesloten 
Vreelandse ondernemers. 

Maak kennis met de ondernemers
van Vreeland

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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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

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 �

Huttenbouwen in Vreeland 2017
Ook dit jaar was de Huttenbouw weer 
een groot succes. Op het terrein van 
Simon van der Paauw timmerden 
ruim 50 Vreelandse kinderen er drie 
dagen vrolijk en fanatiek op los. Dit 
keer was het thema sprookjes. 

Dat resulteerde in twee kastelen, de 
Drietand en de Ridderhof, een huis van 
Hans en Grietje, een huis van Holle 

Bolle Gijs en een ware Kabouterpad-
denstoel voor 13 kabouters. De ervaren 
ex-huttenbouwers hadden een gezellig 
café gebouwd: “De Gevulde Laars”. Dit 
jaar liet de zon zich minder zien, maar 
dat deerde niemand. Zelfs tijdens de 
regenbuien werd er flink doorgetim-
merd. 
Donderdagavond was traditioneel de 
laatste en bonte avond. Er was een tok-

kelbaan en een gezellig kampvuur met 
muziek van Frans en Michiel, heerlijke 
ijsjes van de Willigen en zelfgebakken 
broodjes. En dan……de speurtocht. 
Net als ieder jaar mogen we het bos van 
Kees Beelaerts gebruiken. Ietje, onze 
verhalenverteller of ook wel Sneeuw-
wit, vertelde een legendarisch verhaal 
voordat de tovertocht begon. Net als 
vorig jaar kwamen de kinderen weer 
terug met een grote glimlach en vol 
verhalen van wat ze hadden beleefd in 
het toverbos. Dit jaar is alles bedacht 
en uitgevoerd door ex-huttenbouwers. 
Dank Thomas, Lucas, Bart, Daan, Ru-
ben, Bibi, Joris, Esmee en Frederike 
voor jullie inzet! 
Vrijdagmorgen 7 uur waren vele ou-
ders present om de hutten onder genot 
van verse koffie en broodjes weer af te 
bouwen. Een enorme sloopmachine 
vermorzelde in no-time alle pallets, 
balken en planken tot puin. Met mag-
neten werden alle spijkers opgespoord 
zodat het grasland er weer prachtig en 
schoon bijlag voor de aanstaande brui-

loft van Jeroen, zoon van Simon, en 
Mirjam. Alle huttenbouwers wensen 
hen een prachtige trouwdag!
Natuurlijk willen we alle sponsors 
bedanken voor hun bijdrage: Greif, 
Van Schaik en Dunnebier. We zoeken 
versterking voor de organisatie, dus 
mocht je de Vreelandse kinderen een 
onvergetelijke herinnering willen ge-
ven, dan ben je van harte welkom. Mail 
naar Esther: esthersarphatie@xs4all.nl.

In 2008 zijn Tino Nooten en Daan Bolwijn 
van het centrum van Amsterdam naar de 
Kleizuwe in Vreeland verhuisd. In hun wens 
om de drukte te verlaten, hebben ze een gro-
te cirkel om Amsterdam getrokken en vele 
dorpen en huizen binnen die cirkel bezocht. 
Ruimte, rust, natuur en een groen uitzicht 
waren hun zoekcriteria. Maar ook een gezel-
lige sfeer, een leuk dorpscafé en een winkel 
waren niet minder belangrijk. Toen ze het 
charmante huis aan de Kleizuwe tegenkwa-
men waren ze direct verliefd! Gelukkig was 
het huis hen gegund en konden ze na drie 
maanden intensief verbouwen hun leven in 
Vreeland beginnen.

Tino (46) groeide op in Oss en is daarna de 
kunstacademie in Enschede gaan doen. In 1996 
gaat hij bij een van de eerste online bureaus 
van Nederland werken. Het is een nieuwe en 
vrije pionierswereld met hard werken en veel 
plezier maken. In 1998 begint de jonge Daan 
als stagiaire bij Pulse, het bedrijf waar Tino als 
artdirector werkt. Als Tino de nieuwe stagiaire 
Daan ontmoet, is het liefde op het eerste ge-
zicht! De jaren daarop werken ze veel samen, 
eerst nog bij Pulse en daarna bij hun eigen be-
drijf. Begin 2003 stoppen ze hiermee en gaat 
Tino als freelance artdirector aan de slag bij 

reclamebureaus. Wanneer een reclamebureau 
Tino in 2008 vraagt om aan te blijven, grijpt hij 
deze kans aan om intensiever bij projecten be-
trokken te zijn. Nu is hij senior artdirector en 
stuurt hij een team van ontwerpers aan.  Daan 
(43) komt uit Groningen en volgt in Diemen 
de opleiding tot Tekstschrijver. Tijdens Daan 
haar eerste stagedag bij Pulse, begint om 14:00 
ene Tino nonchalant aan zijn werkdag en dat is 
ook voor haar liefde op het eerste gezicht!  Ook 
Daan gaat in 2003 freelance verder, als on-
line copywriter voor allerlei opdrachtgevers. 
Het afgelopen jaar heeft zij haar persoonlijke 
roeping verenigd met haar werk door zich te 
specialiseren in duurzaamheid. Zo adviseert 
zij bijvoorbeeld Landal bij communicatie over 
duurzaamheid en schrijft zij voor het duur-
zame kindermodemerk Jolo Fashion, ook uit 
Vreeland. In hun vrije tijd wandelen Daan en 
Tino met hun Griekse adoptiehondje Louloudi 
door de Vechtstreek. En in de weekenden gaat 
Daan ook graag naar haar paard in België, een 
bijzonder fitte oude dame van 30 die zij tien 
jaar geleden heeft gered van de slacht.
Tino kan in zijn vrije tijd het meest genieten 
van hun zeer goed aangeslagen groentetuin en 
plukt dan voor het koken een maaltje bij elkaar 
en maakt daarmee de lekkerste vegetarische 
gerechten!                           W.T.

“Op woensdagavond bij Daan en Tino”

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

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

Eind augustus wordt het 
nieuwe programmaboekje 
huis aan huis verspreid.
Inschrijven vanaf 4 september.

Op een ‘tour culinair’ langs 
de Vecht verzamel ik op 
een frisse zonnige zomer-
dag de fijnste ingrediënten 
van Vreelandse bodem. Ik 
heb nog geen idee wat ik er-
mee zal maken, maar neem 
me voor me te laten inspi-
reren door het aanbod. 

Voorbij de molen op de Nigtevechtseweg 
stop ik even bij de kraam van Tilly en zoek 
een lekkere zelfgemaakte jam uit. De keuze is 
enorm maar het wordt uiteindelijk abrikoos 
met gember. Met de fiets nog aan de hand 
laat ik het gepaste bedrag in het blikje achter 
en vervolg de weg. In de bocht voor de Nes 
ga ik de oprit van Boerderij Landzicht op. De 
winkel is open (ma, di, do) en ik vergaap me 
aan de prachtige biologisch geteelde groenten, 
fruit, mais en peulen die vers van het land en 
frisgewassen klaarliggen. Met een zak jonge 
bladspinazie, rode uien, een komkommer en 
een paar sappige tomaatjes trap ik door naar 
Kaasboerderij de Willigen waar Jolanda een 
stuk oude brokkelige boerenkaas afsnijdt. Ik 
hoef niet door naar de boerderij van Meijer 
- ‘onze’ eierboer levert immers om de zater-
dag aan huis- maar ik doe het toch omdat het 
heerlijk weer is. Dit geeft tijd om na te denken 
wat ik met de aanwinsten tot nu toe zou kun-
nen maken. Malend daarover kom ik op de te-
rugweg weer langs Korenmolen de Ruiter die 
alleen op zaterdag is geopend. Gelukkig is het 
ambachtelijke meel ook te koop bij de Dag-
winkel van Aloys waar ook het heerlijke ap-
pelsap van landgoed Vreedenhorst verkrijg-
baar is. Ik herinner me de Grieks/Vreelandse 
olijfolie van Neolea die ik nog thuis heb staan 
en al fietsend dwalen mijn gedachten verder af 
naar onze tussenstop in de Elzas deze zomer 
en naar onze vrienden die dit weekend van 
vakantie terugkomen uit het bloedhete Grie-
kenland. Tegen de tijd dat ik bij de Dagwinkel 
afstap weet ik wat ik ga maken. 
Alle andere benodigde ingrediënten zijn hier 
gewoon te koop. Helaas is het pannenkoeken-
meel van de Korenmolen daar net tijdelijk uit-
verkocht. Dan maar het ‘Vreelandsbruin’ met 
tarwe, spelt, gerst en zonnebloempitten? Dat 
blijkt later een verrassend lekker en veel ge-
zonder resultaat op te leveren. Thuis maak ik 
2 persoons porties van onderstaande gerecht-
jes voor ons viertjes zodat we alles kunnen 
proeven. De Griekse pannenkoekjes houden 
we erin en de Elzasser kip maak ik zeker nog 
eens op een koelere dag. Pannenkoekjes maak 
ik alleen nog maar met het ‘Vreelandsbruin’ 
van de Korenmolen die overigens ook heerlijk 
als toetje zijn met een dun laagje jam van Tilly 

en een bolletje ijs 
van de Willigen! 

Vakantie recepten van Vreelandse bodem
Volkorenpannenkoekjes 
(recept voldoende voor 4 personen Griekse 
pannenkoekjes én Tilly’s toetje)
-  225 gram Vreelandsbruin mix van Koren-

molen de Ruiter 
- 3 eieren van boer Meijer
- 600 ml (biologische) halfvolle melk
- olijfolie (Neolea)
Meng het meel, de eieren en de helft van de 
melk in een beslagkom, klop daarna de rest 
van de melk erdoor en voeg een scheutje 
olijfolie toe. Kwast een middelgrote koeken-
pan in met een beetje olijfolie en bak niet te 
dikke goudbruine pannenkoekjes. Herhaal dit 
tot het beslag op is en roer het beslag voor ie-
dere volgende bakbeurt nog even om. Bewaar 
eventueel met alufolie afgedekt in een matig 
warme oven of serveer koud. 

Griekse volkorenpannenkoekjes 
(hoofdgerecht 4 personen)
- 4 volkorenpannenkoekjes (zie recept boven)
- 1 kg spinazie (wassen en goed uitlekken)
- 4 kleine tomaatjes (in smalle partjes)
- 1 rode ui (gesnipperd)
- 1 komkommer (geschild en geraspt) 
- 3 teentjes knoflook (geperst)
- 250 gram magere kwark 
- fetakaas (verkruimelen)
- zwarte gesneden olijven (pot Carbonell) 
-  400 gram mager varkensvlees (*of kant en 

klaar gekruide shoarmareepjes)
-  *paprikapoeder/korianderzaad/kaneel/ko-

mijn/cayennepeper (alles theelepeltje)
- 2 citroenen (schoongeboend, sap en rasp)
- olijfolie/peper/zout
Snijdt het vlees in smalle reepjes en meng in 
de kom met de specerijen, sap en rasp van ½ 
citroen, 1 geperste knoflookteentje, flinke snuf 
zout en scheut olijfolie. Zet minimaal half uur-
tje weg (in de koelkast). Prepareer in die tijd de 
overige ingrediënten en zet klaar. Klop in een 
diep schaaltje de kwark, rasp van komkommer 
en ½ citroen en sap, de rest van de geperste 
knoflooktenen en peper en zout. Bak het ge-
marineerde vlees op middelhoog vuur in wat 
olijfolie roerbak in een andere pan kort de rode 
ui en spinazie met peper, zout en de rest van de 
citroenrasp in scheutje olijfolie. Laat de spina-
zie goed uitlekken. Zet de borden klaar met ie-
der 1 pannenkoek, verdeel daarop de spinazie, 
het vlees en verkruimelde feta en schijfjes olij-
ven. Maak af met de partjes tomaat en serveer 
met de frisse komkommersaus. 

In de volgende Vreelandbode het recept van 
deze Elzasser kip met gebakken druiven.

Het favoriete rondje van...
Pauline
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Groep 8 kijkt terug en vooruit
Wow, al weer een groep 8 die afscheid heeft 
genomen van het CSV. Ook dit jaar is de kin-
derpost helemaal door groep 8 gemaakt. 

Groep 8 nam geheel in stijl afscheid van hun 
basisschool-tijd. Eerst was er natuurlijk het 
kamp en toen de BBQ en de musical en als 
grote afsluiter was er een chique gala voor de 
kinderen. 
Na de laatste schooldag stormde groep 8 door 
een haag van leerlingen, leerkrachten en ou-
ders naar buiten. Wat een bijzonder moment 
he?!

Monsterhit de musical van groep 8! 
Het gaat over een popgroep de Hero’s die heel 
erg beroemd is. Maar dan zoekt hun manager 
een locatie voor de nieuwe clip. Als de mana-
ger ergens de deur open ziet staan komt hij 
een oud eng huis binnen vol met enge mon-
sterpoppen. Dat is precies wat de manager 
zoekt. 
Maar dan vraagt de manager aan drummie 
mummie het adres waar ze zich bevinden. 
Dan komen de enge poppen tot leven dat zijn 
zangeres (famke) basgitaristen (Frankie en 
Franka) en de pianist( wolfer) en de drummer 
(drummie de mummie) en ze zeggen dat ze 
verkleed zijn als monsters maar ze zijn echte 
monsters nou eigenlijk popgroep de mon-
sters. Ze mogen mee zingen in de clip van de 
Hero’s die stik jaloers zijn. Behalve Dion-Hee 
die verliefd is op wolfer. 
Als buurvrouw mekker en Lady Bla Bla samen 
een plan hebben: dat buurvrouw mekker zich 
verstopt achter het drumstel. Wolfer durft 
Dion te vertellen dat ze in het echt echte mon-
sters zijn de buurvrouw hoort alles en zo komt 
iedereen het te weten. 
Lady bla bla wil dat Dion niet meer met hun 
omgaat maar Dion wil niet luisteren. Lady bla 
bla schrikt ervan en valt flauw. Aaf de cho-
reograaf van de Hero’s kalmeert lady bla bla 
maar die stinkt een beetje uit haar adem dat 
Aaf er ook flauw van ging vallen. Lady bla bla 
gebruikt dat en zegt dat Frankie het heeft ge-
daan. Rob Top was vergeten zijn camera uit te 
zetten en ziet dat Frankie onschuldig is. Maar 
uiteindelijk maken ze het goed. 
Dit stukje is Geschreven door Amy ik vond 
het echt super leuk en heb er heel erg van ge-
noten. 

DE PERSONEN! 
Ik was Astrid de assistent van de manager, 
Agent Bol: Rick, agent Jessica: Jullie, buur-
vrouw Mekker: Claire, Rob Top: Thomas, 
Saar&Klaar van de haar en make up van de 
Hero’s, Saar: Loren, Klaar: Jade, Jan hit: Gijs, 
Opa&Oma Bot: Loren en Jade, Achtergrond 
zangeressen van Jan Hit de makreeltjes:Julie, 
Fauve en Ik Amy Paparatio Edwin Gluur: Fre-
derick 
DE MONSTERS 
Famke: Beau, Franka:Elisa, Frankie: Palle,   
Wolfer:Jouke, Drummie de mummie: Pelle 
DE HERO’S 
Marvin Bibber: Rik, Bruno Nuts: Menno, Di-
on-Hee: Isis en Lady Bla Bla: Jessi

Het gala
Op vrijdag avond om 19.30 begon het gala van 
groep 8. We gingen eerst met z’n alle op de 
dijk verzamelen. We kregen gelijk daarna kin-
derchampagne. Toen iedereen er was gingen 
we met de boot een stukje varen en op de terug 
weg hadden een para ouders gekleurde rook-
bommen aangestoken. Toen we weer terug 
waren gingen we met z’n alle naar het huisje 
naast de kerk. Daar was het gala de hele avond 
hebben we lekker gedanst en bijna op het eind 
kwam er een mevrouw een dansje met ons in-
studeren. Die we aan het eind van de avond 
aan alle ouders gingen laten zien. Het was echt 
heel leuk. Het was bij lokaal zuid. We hebben 
de rest van de avond bij het muziektentje ge-
child. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat 
ik deze klas echt heel erg ga missen en dat het 
echt een super cool, gezellig en leuk gala vond. 
Ik ga jullie heel erg missen. Liefs Elisa Berends

Kamp groep 8 door Isis
De kinderen van groep 8 moesten om 09:15 
op het schoolplein zijn. We wachtten totdat 
iedereen aanwezig was en toen konden we 
vertrekken. Het was ongeveer een uurtje rij-
den naar ‘Het Wilgje buitensport’ in Buren. 
Toen iedereen er was kregen we een rond-
leiding van een van de medewerkers van Het 

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
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Wilgje. Daarna gingen we de tenten inrichten. 
Jongens sliepen bij de jongens en meisjes bij 
de meisjes. Toen alle tenten waren ingericht 
pakte meester Kees zijn weegschaal erbij en 
moest iedereen zijn snoep pakken om het te 
wegen bij meester Kees. Daarna gingen we 
survivalen, maar natuurlijk eerst de warming-
up. Je moest om de beurt een van de team-
genoten tillen aan armen of benen dan naar 
de boom rennen en degene die  getild werd 
moest alleen met zijn neus de grond raken. Na 
de warming-up gingen we survivalen. Boven 
de grond, onder tunnels door, boven het wa-
ter en natuurlijk in het water. Na het surviva-
len hadden vrije tijd. Bijna iedereen ging toen 
voetballen en dat was best heet met het warme 
weer.  Na de vrije tijd gingen we lekker barbe-
cueën en natuurlijk na het eten is er corvee. 
Na het eten begon het donker te worden en 
hadden we weer vrije tijd. En om ongeveer 12 
uur moesten we naar bed maar we sliepen pas 
om ongeveer 01:30.

Dag 2 Na een lange, eerste dag was iedereen 
super moe en wou wel tot laat uitslapen, maar 
jammer genoeg werd zowat iedereen om 06:30 
wakker doordat de klas achter ons om die tijd 
al aan het rennen en schreeuwen waren. Dus 
dat was lekker vroeg opstaan. Toen het on-
geveer 08:30 was gingen ontbijten en na het 
eten was er hoogteparcour. Eerst kregen we de 
instructie over hoe we een soort broekjes aan 
moesten om niet naar beneden te vallen. En 
toen konden beginnen met klimmen. Na on-
geveer 2 uur klimmen was het genoeg en gin-
gen we ons omkleden want we gingen kanoën. 
Het kanoën was leuk maar heel erg zwaar om-
dat er best veel wind stond het je daartegen in 
moest roeien. Na het kanoën hadden we vrije 
tijd en daarna was het weer tijd om te eten. Na 
het eten kregen we weer te horen wie er cor-
vee moesten doen en liep uit tot een gesprek 
over pestgedrag. Iedereen heeft gehuild en het 
was best schokkend voor de meeste kinderen. 
Iedereen heeft ongeveer anderhalf uur lopen 
huilen en elkaar lopen troosten maar vooral 
sorry gezegd. Om weer even iets leuks te doen 
met de klas, hebben we een potje voetbal ge-
speeld tegen een andere klas om  even het ver-
driet te vergeten. En daarna was het weer tijd 
om te gaan slapen.

Dag 3 Vandaag waren we niet zo vroeg wak-
ker als gisteren maar we werden wakker ge-
zongen door de jongens uit onze klas want 
een van de meisjes was jarig, Claire. Iedereen 
gefeliciteerde haar en sommige gaven cadeau-
tjes. Toen gingen we weer ontbijten en daarna 
hadden we weer vrije tijd. En stiekem schre-
ven we een voor een iets in een kaart voor 
Claire zonder dat ze het wist. Daarna gingen 
we met zijn allen in een kring zitten met Claire 
in het midden. En toen gaven we de cadeaus. 
Daarna kregen we de instructies voor de vos-
senjacht en liepen we naar Buren omdat daar 
de vossenjacht was. Het was super leuk maar 

ook opvallend. Na de vossenjacht was het 
kamp klaar en maakte we nog een foto met el-
kaar. Maar daarna was het echt afgelopen. Ie-
dereen ging naar huis en ging lekker naar bed. 

Einde groep 8 kamp snik snik. 

Hoe was het in groep 8? 
Groep 8 was voor mij een leuk jaar waarin we 
veel hebben geleerd en gedaan.Er was in dit 
jaar veel emotie in onze klas: blij, boos, ver-
drietig, bang daar door heb-
ben we  dit jaar elkaar nog 
beter leren kennen. Vanaf 
het begin van het jaar tot het 
gala we zijn er altijd voor el-
kaar geweest. groep 8 was een 
groot feest. Gijs de Graaf

Groep 8 was een SUPER jaar. 
We hebben veel leuke dingen gedaan en we 
hebben veel geleerd. We hebben hard moeten 
werken om een mooie citoscore neer te zet-
ten. Juf Andrea heeft ons daarmee heel goed 
geholpen. Juf Andrea is van groep 7 meege-
gaan naar groep 8 daarom heeft ze ons alle-
maal naar boven gebracht. Deze klas kon goed 
samenwerken met elkaar en had veel lol met 
elkaar. Meester Kees heeft ons ook enorm 
goed geholpen met taal, geschiedenis en voor-
al rekenen. maar  ook Anne-Carlijn heeft het 
geweldig gedaan. Kamp was ook SUPER leuk, 
ook al kwamen er heel wat emoties naar bo-
ven, hebben we er alsnog een leuk jaar gehad 
samen. We hebben hard moeten werken aan 
de musical, er waren soms wat onenigheden, 
maar we hebben er alsnog een spetterend op-
treden van gemaakt. We hebben samen veel 
dingen meegemaakt zoals: Het rijksmuseum, 
Grijf en nog veel meer. Ik wil mijn klas heel erg 
bedanken voor de 8 leukste 
schooljaren ooit. En ik wil 
ook alle meesters en juf-
fen bedanken. Voor de rest 
wil nog zeggen tegen mijn 
klas: Heb veel plezier op 
jullie nieuwe school. 
Pelle van der Velden

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl
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De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Jij weer aan het werk 
maar je haar nog in 
de vakantie-modus?
Wij maken het weer 

in top conditie
  

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

De huidige boerderij Breeevecht aan de 
Nigtevechtseweg is ruim honderd jaar oud. 
Rond 1900 laat de boer Dirk Zeldenrijk de 
buitenplaats die op die plek stond slopen 
en op de fundamenten en met overgebleven 
materialen de huidige boerderij bouwen. Het 
bijbehorende grote landschapspark werd ge-
rooid en omgezet in boerenland. Vier hard-
stenen palen herinneren aan de toegangs-
poorten van de oude buitenplaats Breeevecht.

Nieuwe eigenaren
Drie jaar geleden hebben Vincent en Simone 
de boerderij van de agrariër Arie Colijn overge-
nomen. Ze wonen er met hun kinderen Esmee 
(8) en Jorrit (6), 140 koeien, 100 schapen, nog 
wat kippen en twee jonge katjes. Ze vormen 
een maatschap met de ouders van Vincent die 
een boerderij hebben in Naarden. Het jongvee 
verblijft daar evenals zo’n honderd fokscha-
pen. Vincent koos niet onmiddellijk voor het 
boerenbestaan. Hij studeerde technische be-
drijfskunde en daarna landbouwtechniek aan 
de universiteiten van Twente en Wageningen. 
Daarna werkte hij o.a. bij Campina en Stork. 
“Zo’n tien jaar geleden heb ik er toch voor ge-
kozen om boer te worden maar ik wilde niet 
in het bedrijf van mijn ouders omdat daar de 
uitbreidingsmogelijkheden te beperkt waren. 
Onze zoektocht naar een nieuwe boerderij 
duurde al met al zeven jaar. Breeevecht bood 
de ruimte die we zochten. Zeker toen de naast 
ons gelegen fruitboer Van Hienen ook nog 18 
hectare land aan ons wilde verkopen.”

Van Ransdorp naar Vreeland
Simone en Vincent ontmoetten elkaar op de 
schaatsclub in Enschede tijdens hun studen-
tentijd. Ook Simone kwam van een boerderij 
die ze na het overlijden van haar haar ouders 
erfde. “Ik heb de boerderij met de schapen en 
de pensionpaarden overgenomen. Vincent 
kwam bij mij wonen, we zijn er getrouwd, de 
kinderen zijn er geboren. Het was een kleine 
boerderij, gelegen in Ransdorp onder de 
rook van Amsterdam, een prachtige plek. We 
hebben hem moeten verkopen toen we naar 
Breeevecht gingen.” Na een gemene val van 
een paard was die liefde een beetje over maar 
schapen heeft Simone nog steeds als hobby. 
“Uit schapen valt nauwelijks rendement te 
halen. Als je geen grond hebt kun je wel voor 
weinig geld dijken huren van bijvoorbeeld 

Rijkswaterstaat zodat ze die niet meer hoeven 
te maaien. Maar de kosten zitten hem vooral in 
de arbeidsintensiteit. Het aflammeren is veel 
werk. Natuurlijk bevallen de schapen zelf maar 
je gaat wel iedere nacht kijken of het goed gaat. 
Dan pak je nog wel een uur of zes slaap àls het 
goed gaat.”
 
De wei in
De winst moet dus uit de koeien komen en de 
huidige melkprijs. Vincent en Simone hebben 
plek voor 200 koeien maar de peildatum voor 
het aantal koeien die ze nu mogen hebben (en 
die achteraf werd vastgesteld) viel ongeveer 
samen met de start van hun boerenbedrijf in 
Vreeland. “We waren de stal nog aan het re-
noveren en uitbreiden en zaten dus bij lange 
na niet aan het maximale aantal. We hopen nu 
die rechten te kunnen kopen. Maar het beleid 
daarover is nog steeds niet helemaal duide-
lijk.” Voer voor de huidige 140 koeien, kuil-
gras en mais, komt van eigen land. Alleen het 
krachtvoer wordt ingekocht. Net als de ‘lok-
brok’, een lekker hapje om de koeien sneller de 
stal in te lokken om gemolken te worden. Hun 
koeien en schapen gaan naar buiten. Je krijgt 
daar een beloning voor en dat is voor Vincent 
geen probleem omdat alle 58 hectare rondom 
om de boerderij ligt. Maar als het land, zoals 
vaak het geval, versnipperd is en koeien de weg 
over moeten steken naar hun sappige grasland 
dan wordt dat veel ingewikkelder.

Moderne bedrijfsvoering
Hoewel ze van hun bedrijf zouden kunnen 
leven hebben ze allebei ook nog ander werk. 
Simone werkt vier dagen per week als super-
visor op de afdeling logistiek bij het vroegere 
AKZO en Vincent werkt weer twee dagen per 
week bij zijn vroegere baas Stork als ingenieur. 
Daarnaast zit hij voor Campina (= de melk-
fabriek) in de ledenraad voor Noord-Holland. 
Zowel Simone als Vincent bevalt de combina-
tie van boerderij en ander werk heel goed. “Zo 
blijf je onder collega’s. En werk wat machines 
sneller en beter kunnen besteden we uit. We 
investeren niet in grote machines. Alleen in 
wat we echt nodig hebben.” Ze ogen relaxed 
en ontspannen, misschien wel extra omdat ze 
net een week vakantie achter de rug hebben 
met de kinderen: kamperen met de vouwwa-
gen in Garderen op de Veluwe. Dat kan omdat 
de vader van Vincent dan waarneemt.       R.B.

Agrariers in zwaar weer.
Hoe is de situatie in Vreeland?
Vincent en Simone de Graaf van Breeevecht
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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 

“Ik verheug me op het Dorpsfeest”
Iets meer dan een jaar geleden kwam Denise 
de Bie in ons dorp wonen. En wel aan Duin-
kerken. Weer aan de vertrouwde Vecht. Deni-
se: “Ik heb zo’n 8 jaar aan de Vecht in Breuke-
len gewoond. Toen mijn relatie op de klippen 
liep en we ons huis moesten verkopen, dacht 
ik dat het nooit meer zou lukken om aan die 
prachtige rivier te wonen. Maar ik had geluk. 
De huizenmarkt was nog net niet aangetrok-
ken, toen ik het huis aan Duinkerken tegen-
kwam. Ik wil het overigens nog wel graag ver-
bouwen. Maar dat komt later wel.”

Ik ken Denise omdat ze zich heeft aangemeld 
bij de organisatie van het Dorpsfeest op 16 
september. Ze wilde graag wat meer Vreelan-
ders leren kennen en het leek haar een goed 
idee om haar kennis van het organiseren van 
events aan te bieden. En van die kennis maken 
we inmiddels gretig gebruik!

Jeugd in Ommen 
Om wat meer over haar te weten te komen, 
stemde ze in met een interview op een mooie 
zomeravond begin juli. We duiken even in 
haar verleden en al snel blijkt dat ze opgroeide 
op een verbouwde boerderij in Ommen. Toch 
horen we niets van een Twents accent. De-
nise: “Daar heb ik ook keihard aan gewerkt! 
Wat ook wel hielp is dat mijn moeder uit 
Loosdrecht komt en mijn vader uit Laren. 
Ik ging naar de middelbare school in Zwolle, 

sportte veel waaronder hockey, en besloot 
later reclame- en presentatietechnieken te 
gaan studeren. Omdat mijn vader een eigen 
bedrijf had – hij produceerde en handelde in 
beschermende kleding voor o.a. het leger en 
de brandweer – kwam ik na mijn opleiding bij 
hem in de zaak terecht. Toen het bedrijf later 
werd overgenomen door Amerikanen leerde 
ik veel over marketing.”

Terug naar de familieroots 
Toch begon het op een gegeven moment 
te knagen. Denise wilde verhuizen naar de 

Randstad. Haar ouders waren in-
middels gescheiden en haar moe-
der woonde weer in de buurt van 
Hilversum. Net als haar zus, de 
zangeres Yvette de Bie - bekend 
van The Voice of Holland - en tal 
van familieleden. Ze kreeg - nu al 
weer 11 jaar geleden - een baan 
als marketeer bij de VSH in Hil-
versum. De afkorting staat voor 
de Verenigde Schroevenfabriek 
Hilversum. Denise: “Het bedrijf 
telt 250 medewerkers. We produ-
ceren onder andere fittingen. Ik 
denk dat bijna iedere Nederlan-
der wel iets van ons in huis heeft. 

Het is een dynamisch bedrijf. Ik heb twee jaar 
geleden nog een opleiding eventmanagement 
gevolgd en organiseer nu ook regelmatig eve-
nementen voor onze klanten.” 

Knallen op het Dorpsfeest 
Denise werkt full time. In Vreeland voelt ze 
zich inmiddels thuis. Denise: “De sfeer in het 
dorp is goed en kijk maar even naar buiten, 
ik heb een prachtig uitzicht!” Inmiddels heeft 
Denise ook weer de liefde in haar leven. Heel 
toevallig een projectmanager bij een installa-
tiebureau. Denise: “We kwamen elkaar online 
tegen en ontdekten al snel dat het bedrijf waar 
hij werkt klant is van VHS. Hij stond gewoon 
in onze database! Geweldig toch!?” Tot slot 
wil Denise lekker losgaan op het komende 
Dorpsfeest, maar vooralsnog is ze nog druk 
met de organisatie!”      

door Connie Lohuis

Denise de Bie

Op dinsdagavond 5 september is het weer 
zo ver. Dan start het nieuwe seizoen van 
Klaverjasclub 1980 in het Vreelandse dorps-
huis weer met de nieuwe competitie. 

Om 20.00 uur verzamelen de circa 36 spelers 
zich weer om een gezellig avondje te kaarten 
onder het genot van eerst koffie en later op 
de avond een lekkere borrel. Secretaris Lucy 
Bouwknegt legt uit dat nieuwe spelers natuur-
lijk welkom zijn. “Zij kunnen bijvoorbeeld 5 

september even langskomen voor meer infor-
matie en om de gezellige sfeer te proeven. Een 
per maand hebben we een loterij mét natuurlijk 
leuke prijzen. Een aan het eind van het seizoen 
– dat is in april 2018 – maken we de drie beste 
spelers van het seizoen bekend. Ik zou zeggen, 
kom dinsdag 5 september naar het Dorpshuis. 
Voor het geld hoef je het niet te laten. Voor 40 
euro kun je een heel seizoen lekker klaverjas-
sen.” Voor meer informatie kun je ook Lucy 
mailen lucybouwknegt@hotmail.com.

Nieuw klaverjasseizoen start september!
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Maak mooie vaar- en wandelexcursies 
op en rond de Loenderveense Plas, 
onder leiding van de boswachter. 

De Loenderveense plas is een prachtig 
natuurgebied waar Waternet een deel 
van het drinkwater voor Amsterdam 
en het Gooi voorzuivert. Het gebied 
is normaal niet toegankelijk voor pu-
bliek, dus een unieke kans om een 
kijkje te komen nemen.
 
• Donderdag 31 augustus 19.00 uur
Varen bij zonsondergang met bezoek aan 
molen Na een rondleiding door de Loender-
veense molen volgt een prachtige vaartocht 
waarbij u het langzaam donker ziet worden. 
Geniet van de stilte onder de sterrenhemel. 
Kosten: gratis.
• Zondag 3 september 15.30 uur 
Varen met heerlijke high tea Geniet tijdens 
een mooie vaartocht van een lekkere kop thee 
met een zoet hapje. Een aanrader! Kosten: € 
7,50. 
• Woensdag 23 augustus 19.30 uur
Avond vaartocht met meditatie Ervaar deze 

avond de stilte op het water. Onder leiding 
van een meditatie docente doet u enkele ont-
spanningsoefeningen. Een unieke ervaring. 
Kosten: gratis.
• Zaterdag 2 september 19.00 uur
Varen bij zonsondergang met high wine Zin 
in een romantische vaartocht? Kom mee op 
onze stille elektrische boot voor een mooie 
route over Terra Nova. En geniet van een 
heerlijk glaasje wijn met een hapje.
Kosten: € 7,50.
Aanmelden en meer informatie over de ex-
cursies die de rest van dit jaar nog plaatsvin-
den: www.waternet.nl/loenderveenseplas

Mooie vaarexcursies Loenderveense Plas

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 

Aan Tafel in Loenen aan de Vecht
De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 30 augustus  weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in wooncentrum ’t Kampje aan de Drie-
hovenlaan. 

Iedere alleengaande inwoner van Loenen, 

Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis is van 
harte welkom. Indien nodig kunt u gehaald en 
gebracht worden en houden we rekening met 
dieetwensen. De maaltijd kost slechts 6,50 
euro voor drie gangen inclusief koffie of thee. 
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385). 

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

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 
vindt wederom het Loosdrecht JazzFestival 
plaats. De vierde editie van het JazzFestival 
in nieuwe stijl heeft voor iedereen iets in pet-
to: Van een ClassicJazz Night waar heerlijk 
ontspannen naar een selectie van topmuzi-
kanten geluisterd kan worden tot ‘Jazz rond 
de Haven’ voor de kinderen. 

Op vrijdagavond staan o.a. Fay Claassen, Gy-
psy Jazz, Peter Beets and Guests en de Dutch 
Swing College Band op het programma. Za-
terdagmiddag staat in het teken van activitei-
ten voor de hele familie zoals instrumenten 
maken en workshops. De uitsmijter is de Soul 
& Funk Night op zaterdag waarbij het dak eraf 

gaat met een internationale line-up waaron-
der Incognito, New Cool Collective feat, Mark 
Reilly (Matt Bianco) en Bruut.   
 
De optredens vinden plaats op verschillende 
podia bij botenloods van Jachthaven Het An-
ker aan de Oud-Loosdrechtsedijk 117. Om 
het festivalsfeertje compleet te maken zijn er 
zaterdags op het terrein verschillende food-
trucks aanwezig waar de lekkerste hapjes wor-
den bereid. Meer informatie over het festival 
is te vinden op www.loosdrechtjazzfestival.
nl. Daar worden ook online kaartjes verkocht. 
ClassicJazz Night € 29,- | Soul & Funk Night € 
39,- | Passe-partout € 58,- | Jazz rond de Ha-
ven: gratis entree.

Loosdrecht JazzFestival:
twee dagen swingen in de haven!
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Misschien niet letterlijk uw buren, maar wel-
licht kunt u een medebewoner van Stichtse 
Vecht blij maken met een uurtje van uw tijd!! 
Een uurtje gezelschap  voor hen die zich een-
zaam voelen. Het is fijn als er iemand is, die 
regelmatig bij hen op bezoek komt om een 
praatje te maken en een kopje koffie/thee te 
drinken. Een vrijwilliger die op bezoek komt 
of eens een boodschap voor hen doet, is een 
lichtpuntje waar ze naar uit kunnen kijken!
Wij bieden u een dankbare tijdsbesteding en 
een gezellige werkomgeving met fijne col-
lega’s. Als vrijwilliger kunt u zich inschrijven 
voor onze gezellige activiteiten die wij voor al 
onze vrijwilligers organiseren. Uiteraard bent 
u tijdens al uw werkzaamheden als vrijwilliger 
door ons verzekerd.Voor meer informatie of 
een kennismakingsgesprek: Lionne Schnitze-
ler, vrijwilligerscoördinator (0346-290710) of 
kijk op www.welzijnstichtsevecht.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

In Loenen komt een nieuw centrum in en 
om de recreatieruimte van ’t Kampje aan de 
Rijksstraatweg. Een sociaal-culturele voorzie-
ning, niet alleen voor Loenen maar ook voor 
Vreeland en de omliggende dorpen. 
Hier krijgt integratie tussen jong en oud en 
participatie van de bevolking een kans. 
De openbare bibliotheek, kapster en praktijk 
voor fysiotherapie zitten er al. De nieuwe za-
len, het terras, de tuin, de kookkeukens en de 
jeu de boulesbanen moeten een bruisend cen-
trum worden voor activiteiten: muziek, dans, 

tentoonstellingen, een simpele ontmoetings-
plek, er staat van alles te gebeuren. 
Op 26 augustus kan iedereen er tussen 11 en 15 
uur een kijkje nemen en letterlijk en figuurlijk 
‘proeven’. Met hapjes, spelletjes, een veiling 
en loterij, muziek en zang voor iedereen met 
nostalgische liederen. Verschillende organisa-
ties en bedrijven presenteren zich op een soort 
marktplaats en ga zo maar door. Ook wordt 
dan de naam voor de nieuwe ruimte bekend 
gemaakt. 
Zie ook www.kampje-plus.nl

Nieuwe invulling recreatieruimte ‘t Kampje

De nieuwe jeu de boules baan is geopend!  
Neem je ballen mee en kom gooien!

Komend seizoen zal er in De Til in Vreeland weer 
een bijbeltafel plaatsvinden. Vorig seizoen ben 
ik, na afronding van mijn studie theologie, hier-
mee gestart. Tijdens de bijbeltafelbijeenkomsten 
worden bijbelteksten gelezen alsof de tekst voor 
de eerste keer gelezen wordt, ook wel aangeduid 
als: ‘De tekst mag het zeggen’. 

Het lezen gebeurt primair vanuit een literair 
perspectief. Aan de orde komen vragen zo-
als: Welke woorden komen het meest voor 
en welke betekenis kan hieraan gegeven wor-
den? Welke structuur kan in de tekst herkend 
worden? Wie is de hoofdpersoon? En wie spe-
len belangrijke bijrollen? Hoe verhoudt deze 
tekst zich met andere teksten in de bijbel?  
Afgelopen seizoen bleek dat deze manier van 
lezen verassende inzichten oplevert.

De bijbeltafels zijn niet voorbehouden aan 
kerkelijke of gelovige belangstellenden, ie-
dereen met belangstelling voor bijbelteksten 
kan mee doen. Komend seizoen zullen wij 
teksten lezen uit het evangelie van Mattheüs 
waarbij wij de aandacht vooral richten op het 
Joodse karakter van de tekst. Het zal blijken 
dat Mattheüs nauw aansluit op de teksten uit 
de Hebreeuwse bijbel, in het bijzonder op het 
bijbelboek Exodus, dat in het vorig seizoen 
behandeld is. Voor de duidelijkheid:  Kennis 
vooraf is niet nodig,  wel een open houding 
voor de literaire kwaliteit van de bijbeltekst.
De maandelijkse bijbeltafel begint in de 
tweede helft van oktober en loopt tot mei. 
Belangstellenden zijn zeer welkom.  
Voor meer informatie of aanmelding:  
joost.gerretsen@kpnmail.nl   

Een uurtje voor uw buurtje...

Iedereen welkom bij de Bijbeltafel

De ambachtenmarkt, oude tractoren, 
de jongveekeuring, lekker eten als food-
trucks en gerookte paling en veel mu-
ziek onder een Hollandse wolkenlucht 
met zon en overdag geen regen; de ide-
ale ingrediënten voor weer een gewel-
dig georganiseerd Historisch Festival. 
Duizenden mensen vonden de weg 
naar Vreeland en genoten van dit twee-
jaarlijkse festijn. Het thema dit jaar was 
Rock & Roll. Boer Johan Beukeboom 
had zich tot ieders hilariteit goed aan 
de dresscode gehouden!   (foto: Jan Hos)

Super Historisch Festival
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Maandag tot en met donderdag:

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

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

Op vrijdagavond 25 augustus draait de 
Spaanse film ‘Truman’ in het Filmhuis Loenen.  
Truman vertelt het verhaal van twee beste 
vrienden Julián (Ricardo Darín) en Tomás 
(Javier Cámara) die voorgoed afscheid van el-
kaar moeten nemen. Titelpersonage Truman 
is de hond van Julián, een Argentijn die in 
Madrid woont. Het lot van de viervoeter loopt 
als een rode draad door deze film; een film met 
zowel een subtiel-komische als melancholieke 
kant. Julián heeft longkanker en nu zijn leven 
hoogstens wat kan worden gerekt, heeft hij be-
sloten de behandeling stop te zetten. Zijn beste
vriend Tomás, die in Canada woont, komt 
hem nog één keer opzoeken om z’n makker 
bij te staan en te helpen waar hij kan. Ze be-
leven vier onvergetelijke dagen en bezoeken 
Amsterdam waar Julián’s zoon studeert.
De film verbeeldt prachtig de bijzondere dy-
namiek die een hechte vriendschap kan heb-

ben, zeker als die 
noodgedwongen 
ten einde loopt. 
En hoewel het een 
echte acteursfilm 
is, met groots ge-
speelde rollen, 
steelt de hond uit-
eindelijk de show. 
Truman werd be-
kroond met vijf 
Spaanse Oscars 
(Goya’s), waar-
onder die voor Beste Film en Beste Regisseur. 
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 gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje 
en drankje. 

www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

Boekbespreking door Marlies Cordia

Murat Isik: ‘Wees Onzichtbaar’
“In de tijd dat de eerste springers te pletter vie-
len van onze flat, begon mijn vader aan zijn 
nachtelijke pleziertochten door Amsterdam”  
In deze eerste zin zijn de twee grote vijanden 
van de in de Bijlmer opgroeiende Metin met-
een neergezet.  Zijn dominante vader die geen 
enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
gezin en de boze buitenwereld. Voor allebei 
geldt de titel Wees Onzichtbaar. 

Metin probeert zo min mogelijk in de gaten 
te lopen, niet bij zijn vader die het hele gezin 
afbekt, al het geld er door jaagt en dronken 
alle mogelijke schade in het huis aanricht. 
De Bijlmer die langzamerhand steeds meer 
engerds aantrekt, junks, volslagen gekken, 
smerigheid en tenslotte de middelbare school 
waar Metin het pispaaltje van de klas is onder 
aanvoering van de kwaadaardige Dino. Metin 
komt uit Turkije, is geen Turk, maar een Zaza, 
een aan de Koerden verwante bevolkingsgroep. 
Vader, een geharnast communist, moet vluch-
ten en haalt pas wanneer hij denkt dat hem dat 
financieel voordeel oplevert, zijn gezin eerst 
naar Hamburg en dan naar Amsterdam. De 
vader die alleen met zichzelf bezig is: “ Alles 
was altijd interessanter voor hem dan ik: zijn 
boeken, de krant, zijn haar, de visite en nog-
maals zijn haar. Zijn haar! Dagelijks besteedde 
hij meer tijd aan zijn haar dan gedurende drie 
volle maanden aan mij.”  Maar het is niet al-
leen maar allemaal narigheid in dit boek, 
Murat Isik zet ook de geluksmomenten van 
de kleine Metin goed in het licht. Zelfs de va-
der heeft onverwacht zijn leuke kanten. Zo is 
hij de allergezelligste vader die je maar kunt 

verzinnen op Oudjaar, 
met traktaties en heer-
lijkheden en grappen, 
die jammer genoeg op 
1 januari weer spoor-
loos verdwenen zijn. 
Langzaam maken de 
moeder, Metin en zijn 
zus zich los van de 
grillen van hun vader. 
Moeder neemt een 
baantje, en ontwikkelt zich tot een zeer ge-
waardeerde werkneemster in het AMC, zus 
haalt op haar sloffen het VWO , gaat medi-
cijnen studeren en Metin bloeit helemaal op 
wanneer er een nieuwe jongen, Kaya, in de klas 
komt die hem meteen als beste vriend adop-
teert en binnen mum van tijd de treiterkoppen 
onschadelijk maakt. Door dit verhaal heen is 
de geschiedenis van de Bijlmer geweven: van 
een prachtig woonexperiment met geweldige 
vooruitzichten zie je de Bijlmer verloederen 
met als dieptepunt de Bijlmerramp en ten-
slotte het neerhalen van een aantal wel heel 
erg verkommerde gebouwen. Aan het eind 
is vader terug in Turkije en blijkt zijn zoon te 
missen. Metin studeert rechten, ziet zijn oude 
vriend Kaya af en toe, ziet ook dat die niet de 
superhero is die hij van hem gemaakt heeft en 
kijkt terug naar het dromerige, in zijn fantasie 
levende jongetje, dat Metin ook was. Het boek 
leest als een trein en je blijft met een heel goed 
gevoel achter als je het boek dicht klapt. Ik ga 
als een haas de eerste roman van deze schrijver 
scoren, want dat deze Murat Isik goed schrij-
ven kan, staat als een paal boven water.

Het Spoorlaantje is een ideale hondenuitlaat-
plek. Helaas gebruiken veel honden meteen 
het eerste stuk als poepplek, juist voor de in- 
en uitrit van de paarden- en schapenschuur 
van de familie Soede en bij de ingang van 
het volkstuinterrein. Hierdoor trappen veel 

mensen ongewenst in een drol. Ook op het 
terrein van de familie Abels in het tolhuisje- 
privéterrein- is veel overlast van honden-
drollen. Verzoek van betrokkenen is dan ook 
om juist op deze door veel mensen betreden 
plekken de hondendrollen op te ruimen.  

Minder hondenpoep op de Spoorlaan a.u.b.
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Op de oude foto van voor 1910 zien we een 
deel van de Bergseweg ter hoogte van het 
huidige Greif. Aan de overkant van de Vecht 
ligt molen De Ruiter. De oude molen overi-
gens, die in 1910 is afgebrand waarna de hui-
dige molen op deze plek is opgebouwd. 

Goed te zien is dat de Bergseweg toen nog een 
kleiige weg was, de karrensporen zijn zicht-
baar. Ook valt op dat de weg is verdeeld in 
een smaller stuk langs het water en een breder 
wegdeel ernaast. Het smalle stuk is het voor-
malige jaagpad.

Jaagpad
Dit pad werd begin 17de eeuw aangelegd langs 
de Vecht om een sneller transport mogelijk te 
maken. Vrijwel alle vervoer van zowel perso-
nen als goederen ging in die tijd over water. 
Met name de trekschuit was populair: een 
boot met een korte mast waaraan een touw 
was bevestigd, dat getrokken werd door een 
paard of persoon. Door een goed begaanbaar 
pad kon deze sneller lopen. Het pad liep van 
Utrecht tot Nieuwersluis over de oostoever 
(het huidige Zandpad), bij Nieuwersluis ging 
een tak westwaarts via de Nieuwe Wetering 
naar de Angstel en zo richting Amsterdam, 
een tweede tak volgde de Vecht tot Vreeland 
over de westoever. Vanaf De Nederlanden 
moest de schipper door het dorp bomen om 
bij de Klapstraat het paard weer voor te span-
nen. Hier begon het jaagpad richting Muiden 
langs de oostoever, dat dus ook langs de hui-

dige Bergseweg liep, toen nog de ‘oostelijke 
Vechtdijk’ genoemd. 

Rolpalen
De Vecht telt vele bochten. Hier hadden de 
trekschuiten een probleem: het paard maakte 
immers een kortere bocht dan de boot en als 
er geen begeleiding van het touw zou zijn trok 
het touw de punt van de boot in de oever. Een 
oplossing werd gevonden in het plaatsen van 
rolpalen langs alle buitenbochten. Palen met 
een apart rollend gedeelte aan de waterkant 
waarlangs het touw geleid kon worden. Op 
de oude foto zijn de rolpalen in de bocht voor 
Greif te zien. In die tijd was hier boterfabriek 
Milka gevestigd. De stoomboot heeft net de 
melkbussen gebracht, die door de werkman-
nen op de kade zijn gelost. 

Nieuwe rolpalen
Alle rolpalen zijn na het in onbruik raken van 
de trekvaart verdwenen. Als cultuurhistorisch 
fenomeen zijn zij echter nog steeds interes-
sant. Een aantal jaar geleden zijn bij Maarssen 
al twee replica palen geplaatst en afgelopen 
maand een in Breukelen en een in Vreeland, 
min of meer op de oude locatie.  
Het zijn exacte replica’s van de originele rol-
palen. Samen met het jaagpad -dat op veel 
plekken nog intact is-, loswallen, fabriekjes 
aan de rivier, sluizen e.d. vormen zij herin-
neringen aan de belangrijke functie van de 
Vecht als transportroute. Zie ook: 
www.devechtalstransportroute.nl.                J.J. 

Vreeland Vroeger 

Rolpalen langs de Bergseweg

Vreeland Nu

Rolpalen langs de Bergseweg
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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

Tijdens de vakantie werd in Vreeland ge-
filmd voor het RTV Utrecht programma 
‘De straat van vandaag’. 
Journalist Marc van Rossum interviewde een 
bewoner, een paar toeristen die toevallig net in 

Vreeland waren en Aloys van de Dagwinkel. 
Hier kreeg hij als tip om de Vroeger en Nu-
wandeling te lopen, die ook ruim aandacht 
kreeg. Bekijk de uitzending van 11 augustus 
op www.rtvutrecht.nl. 

Vreeland zonder Vreelanders op tv

Het totaal aantal misdrijven in Stichtse Vecht 
is in de eerste helft van 2017 gedaald met 9% 
ten opzichte van dezelfde periode in 2016. 

Dat blijkt uit het gemeentelijk Veiligheids-
beeld 2017 van de gezamenlijke veiligheids-
partners in Midden Nederland. De daling in 
Stichtse Vecht is iets gunstiger dan gemiddeld 
in de regio, daar was de totale daling 7%. Op-
vallend in Stichtse Vecht is de daling van de 
woninginbraken, de autokraken, zakkenrol-
len en bedrijfsinbraken. Daartegenover staat 
een stijging van de fietsdiefstallen en meldin-
gen van jongerenoverlast.  

Samenwerken aan veiligheid
Locoburgemeester Van Vossen: “Veiligheid 
is niet alleen een zaak van de gemeente en de 
politie, inwoners kunnen daar zelf ook een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld 
door bij een verdachte situatie altijd direct 112 
te bellen. Of door mee te helpen en aansluiting 
te zoeken bij Burgernet om uit te kijken naar 
verdachte personen. Het is ook heel zinvol om 
samen met de wijk een WhatsApp groep star-
ten en buren op die manier informeren als er 
buiten iets niet in de haak is. Heel belangrijk 
is: neem preventiemaatregelen om woningin-
braak te voorkomen.” 

Criminaliteit Stichtse Vecht gedaald

In de Kinderpost kon u de terugblik al lezen 
van groep 8 op hun schooltijd in Vreeland 
en op de laatste activiteiten van hun basis-
schooljaar. Een van die activiteiten was het 
eindgala, dat zeer spectaculair werd afgetrapt 
met een letterlijk kleur-rijke boottocht!  

Gala groep 8

Vanaf maandag 11 september beginnen 
swingende Zumbalessen in de gymzaal. 
Gymnastiekvereniging DOS biedt hiermee 
weer iets nieuws aan, naast de al bestaande les-

sen in turnen, boksen/zelfverdediging, freerun-
ning, kleutergym, judo, streetdance en badmin-
ton. Zumba is een energieke workout op popu-
laire muziek, waarbij zowel spieren als conditie 
getraind worden. Je kunt twee gratis proeflessen 
volgen! Lestijden zijn van 20.00-21.00 uur. 

Zumba bij DOS

Het bestuur hield buienradar de afgelopen dagen angstvallend in 
de gaten; gaat het regenen of valt het mee? Daar liepen we de hele 
opbouwfase mee rond. Gelukkig viel het mee, de festivaldagen ver-
liepen geheel droog en dat heeft geleid tot een record aantal bezoe-
kers. Het parkeerbeheer was dit jaar in handen van leden van onze 
gymnastiek vereniging DOS. De organisatie geeft als tegenprestatie 
een donatie. DOS gaat dit bedrag besteden aan een nieuw gymtoe-
stel. Op zondagmiddag was er een optreden van de Drentse rock 
groep ‘Mooi Wark’, een hossende mensen massa heeft genoten van 
dit spetterende optreden. De organisatie kan terugkijken op een 
geslaagd festivalweekend.                                            Tijmen Zeldenrijk

Historisch Festival trekt 
record aantal bezoekers.


