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Het onderwerp ‘brug’ komt in deze oktober editie in vele vormen 
als thema terug. Want gaat de Gemeente niet een brug te ver 
met haar plannen over gescheiden afval? En is de van Leerbrug 
nog wel veilig genoeg? Wat zijn nu de echte plannen, ondanks 
alle toezeggingen dat de brug niet geautomatiseerd zou worden? 
Onze Dorpsraad zit er bovenop maar heeft daarbij uiteraard de 
‘stem’ van de bewoners van Vreeland hard nodig. De Dorpsraad 
heeft ook veel goed nieuws te melden. En uiteraard deze maand 
weer mooie interviews aan weerszijden van de brug. Zo gaan we 
op de koffie aan het Sluisje en komen we meer te weten over 
Dorpsgenoten Mark van Koert en Linda Maasbommel. Jan en 
Truus van den Brink gaan na 53 jaar Vreeland een brug verder, 
naar het Kampje in Loenen. Bruggen bouwen, dat is waar we 
hier in Vreeland altijd goed in zijn geweest. Kom dus over de 
brug, zoals tijdens de ieder jaar weer oergezellige brugborrel!
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Afgelopen 20 september kwamen zo’n 90 
Vreelanders naar de inloopmiddag/avond 
over de geplande locaties van de nieuwe on-
dergrondse afvalcontainers. Veel mensen 

waren tegen de voorgestelde locatie. Het op-
offeren van parkeerplekken, het aanzien van 
de buurt, vrees voor (stank)overlast en ver-
keersveiligheid waren de meest voorkomende 
argumenten. Net die ochtend was in de pers 
het nieuws gemeld dat het Centraal Planbu-
reau had bericht dat afval scheiden geen zin 
heeft omdat het toch samen met het restafval 
verbrand wordt. “Waarom zouden jullie de 
containers nog plaatsen als alles toch tegelijk 
verbrand wordt?”, was dan ook de reactie die 
meerdere malen gehoord werd.

Lees verder op pagina 5

Zaterdag 9 december a.s. wordt Vreeland 
weer omgetoverd tot een sfeervol Kerstdorp 
tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt. Bezoekers 
zijn vanaf 15.30 uur van harte welkom voor 
een glas glühwein, een kop warme chocola-
demelk of een wandeling langs de gezellige 
kraampjes met cadeautjes, kerstaccessoires, 
mode en hebbedingen. Ook dit jaar is er op de 
Vreelandse Kerstmarkt een aantal traditioneel 
terugkerende onderdelen. Zoals de Kerstman 
en zijn rendier, lekkere hapjes en drankjes, 
kerstversiering knutselen voor kinderen en 

overal sfeervolle 
muziek. Momen-
teel zijn er nog 
genoeg kramen 
beschikbaar. Om 
aan te melden 
als kraamhou-
der of voor meer 
informatie over 
het programma: 
www.kerstmarkt-
vreeland.nl.

Kraam huren op de Vreelandse Kerstmarkt?

Veel reacties op locatie restafvalcontainers

De Van Leerbrug is het onderwerp van veel 
onrust. De Dorpsraad heeft begin oktober 
een brandbrief naar de gemeente gestuurd 
waarin zij haar zorgen uit over de staat van 
de brug. Zij acht de brug gezien de  inciden-
ten die de afgelopen tijd gebeurd zijn ‘ge-
vaarlijk, risicovol en onwenselijk’. 

Zo brak een -net geschilderde- houten leuning 
toen een brugwachter hier tegenaan leunde, 
viel onverwacht een van de zware ijzeren ket-
tingen naar beneden, klapte de brug bij het 
sluiten een meter naar beneden en maakt hij 
in toenemende mate een krakend geluid bij 
het openen en sluiten. De gemeente reageerde 
hier op dat er naar hun mening geen sprake is 
van een gevaarlijke situatie. Zij wijt het groot 
aantal storingen aan de ouderdom van de 
bruggen en de in vergelijking met voorgaande 
jaren hoge frequentie van openen en sluiten 
vanwege het toegenomen vaarverkeer op de 
Vecht. “Binnenkort zal een onderhoudspro-

gramma worden opgesteld naar aanleiding 
van de binnenkort te starten inspecties.”

Instructies brugwachters
Gemeente Stichtse Vecht: “De meeste storin-
gen komen voort uit het handmatig sluiten 
van de afsluithekken en door het stoppen van 
de brug terwijl deze aan het sluiten is, om nog 
een boot extra door te laten bijvoorbeeld. De 
brugwachters zullen extra instructies krijgen, 
de afsluithekken worden aangepast om de 
kans op storingen te verkleinen. Er wordt ge-
keken of de software kan worden aangepast 
om het mogelijk te maken de brug te kunnen 
stoppen tijdens het sluiten, het is onzeker of 
dit mogelijk is.” 

De onlangs aangestelde brugwachter André 
is inmiddels ontslagen. Veel bewoners vrezen 
dat deze ontwikkelingen een voorbode zijn 
van toch een op afstand bediende brug. De 
ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 

Gekrakeel rondom de Van Leerbrug

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 7 november 2017 

van 16.00 tot 18.00 uur
Praktijk Dr. Klever, Maartenplein 11 Vreeland
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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
24 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
28 okt. BrugBorrel, 17.00 uur, van Leerbrug
31 okt. Buurtkamer, 10.00 uur Dorpshuis
31 okt.  Lezing ‘Gouden Bochten, de Vecht-

streek en Amsterdam’, 20.00 uur,
 Vechtstreekmuseum 
2 nov. Th ema-avond Dorpsraad, 20.00 uur,  
 Dorpshuis
4 nov. Nacht van de Buitenplaats, 
 Vechtstreekmuseum
7 nov.   Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
7 nov.  Griepvaccinatie, 16.00-18.00 uur,  
 praktijk Dr. Klever
8  nov.  Inloopavond locatie afvalcontainers
9 nov.  Lezing kastelen langs de Vecht, 
 20.00 uur, Dorpshuis
13 nov. Senioren Bingomiddag Dorpshuis
14 nov.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
14 nov. lezing Vechtologie 2: legakkers 
 en lepelaars, 20.00 uur ‘t Kampje
21 nov.  Buurtkamer
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Alle diensten aanvang 10.00 uur
22 okt. ds. van Leeuwen; avondmaal
29 okt. ds. Zijlstra
5 nov. ds. Schorren
12 nov. ds. van Zwieten        
19 nov. ds. Zijlstra
26 nov.  dhr. Flantua; we gedenken onze  
 overledenen en geborenen.

Kerkdiensten

Oppas aangeboden! Ik ben Floris Pon, 14 
jaar, en kan ’s avonds en vrijdagmiddag op-
passen. Als het nodig is kan ik ook een maal-
tijd maken. En als ik zelf niet kan, heb ik nog 2 
broers die ook graag oppassen. 06-30538747

Vechtzooitje
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 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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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
  

De tentoonstelling die in oktober in de Grote 
Kerk te zien was van de Vreelandse/Bergse 
kunstenaar Joop van Huisstede was een open-
baring. Wat een bijzonder geheel had de or-
ganisatie hiervan gemaakt. Op heldere wijze 
gaven vele beelden, schilderijen, foto’s en tek-
sten een goed beeld van het leven en werk van 
Van Huisstede. De organisatie was blij verrast 
om ruim 350 bezoekers in twee weekenden te 
mogen begroeten. Het idee voor de expositie 
kwam van Vreelander Reinko Abels, die John 
de Nooij en, vanuit ‘Sterren van Vreeland’, 
Annelies Weijschedé bij het project betrok. Met 
hulp van Jan Oldenkamp, Theo Petri en Coby 

Boerstra verzorgden zij met toewijding de in-
richting. De gemeente en het Vechtmuseum 
stelden niet alleen beelden maar ook toon-
kasten beschikbaar. De Grote Kerk, en de 
vele suppoosten, zorgden voor een passende 
ontvangst. Zonder de familie Van Huisstede 
was de tentoonstelling nooit gelukt. Zij stelden 
veel werk beschikbaar: schilderijen en beelden. 
Ook het archief met hun vaders werk is dank-
baar gebruikt. De bezoekers schoven na het 
zien van de film en de expositie graag bij de 
tafel met fotoalbums aan. Die foto’s deden ie-
dereen beseffen dat Joop naast kunstenaar ook 
een geweldig vakman is geweest.

‘Nieuwe wijk krijgt geen eigen straatnaam’ 
kopte de Vreelandbode afgelopen maand. 
Verontwaardigde reacties op Facebook en 
mails naar de Dorpsraad. Naar aanleiding 
hiervan reageerde de gemeente dat het slechts 
om een tijdelijke naamgeving ging. De naam 
Lion Cachethof -naar de bekende kunstenaar 
en mede-oprichter van de CSV- wordt als een 
van de voorstellen aan de Raad voorgelegd.
Ook de begraafplaats van Vreeland en wat 
hiermee zou gaan gebeuren gaf veel onrust 
in het Dorp. We hebben ingesproken tijdens 
de commissievergadering en samen met de 
inspanning van veel andere Vreelanders zijn 
de vermeende plannen gelukkig 
van de baan. Er komt een burger-
participatietraject: de dorpsker-
nen worden opnieuw benaderd 
en de wensen worden eerst geïn-
ventariseerd voordat er eventuele 
verdere actie wordt ondernomen.
Daarnaast heeft de Dorpsraad om ophelde-
ring gevraagd met betrekking tot de staat van 
de brug. De gebeurtenissen in het verleden 
zoals het breken van een railing én een ket-
ting ná een bruginspectie en ná opknappen 
van de brug baren ons grote zorgen. We heb-
ben dit al eerder aangekaart maar nu ook een 
brandbrief naar de gemeente gestuurd ná ons 
regulier overleg waarin we onvoldoende hel-
derheid kregen.

Dorpsplan
Inmiddels is het nieuwe Dorpsplan geschre-
ven dat we op de Thema-avond op 2 novem-
ber in het Dorpshuis presenteren alvorens we 

het in een nieuw boekwerk uitgeven. KOMT 
ALLEN!!
Nu we het nieuwe Dorpsplan bijna af hebben 
en de inhoud vergelijken met de vorige uitga-
ve blijkt ook dat processen vaak zo traag zijn. 
Ambtenaren wisselen, ambtenaren zijn ver-
geten wat we vroegen. Alle documenten over 
gebiedsgericht werken ten spijt, snelheid van 
realiseren heeft het nog niet opgeleverd. We 
blijven druk op de ketel uitoefenen. Het fiets-
pad bij het BP station, dat deze zomer aange-
legd zou worden, kan nu weer niet doorgaan 
omdat een nieuwe natuurwet dit tegenhoudt 
omdat berm en sloot ermee gemoeid zijn. 

Het Sperwerveld kan geen par-
keerplaatsen bieden omdat nieuw 
onderzoek heeft uitgewezen dat 
de parkeerplaatsen die wij willen 
niet kunnen en dat wij niet willen 
wat wel kan, namelijk de parkeer-
plaatsen aan de Kleizuwe-zijde 

aan de zijde van het bruggetje met smeedijze-
ren hek. En de keien bij het monument laten 
ook maar steeds op zich wachten.
Zoveel zaken zou de Dorpsraad gerealiseerd 
willen zien, zoals een leuke bestemming voor 
het Brugwachtershuisje waarvoor we zoveel 
ideeën hebben ingeleverd en zonder dat wij 
het wisten nu in z’n geheel verhuurd is waar-
door het voor het dorp geen maatschappelijke 
functie meer heeft.

Tijdens de Thema-avond op 2 november 
brengen wij u verder op de hoogte. Als u nog 
geen lid bent, bent u ook van harte welkom 
vanaf 19.30 uur.

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Foto: Maxim Scholten

Zeer geslaagde Joop van Huisstede
tentoonstelling
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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

 
 

Mark en Linda genieten van de kleine din-
gen van het leven

Mark groeide op in Wassenaar, Spijkenisse én 
Curaçao. Zijn vader werkte bij Shell en werd 
op een gegeven moment uitgezonden. Mark 
was toen 9 jaar en ging naar de speciale Shell 
school op het eiland. Linda is Amsterdamse, 
groeide op in Hoorn en wist niet hoe snel ze 
weer naar de hoofdstad moest vertrekken toen 
ze 18 jaar was. Ik tref het Vreelandse stel op 
een maandagavond in hun huis aan de Singel. 

Mark gaat even terug naar zijn jonge jaren. 
“Na de middelbare school moest ik nog in 
dienst. Ik had er weinig zin in, maar achter-
af heeft het me wel discipline bijgebracht. Ik 
leerde ook de regie naar me toe te trekken en 
dat doe ik eigenlijk nog steeds. Na militaire 
dienst ben ik bedrijfskunde gaan studeren. 
Mijn eerste baan was in de crisistijd bij Delta 
Lloyd in Amsterdam. Geen droombaan, maar 
ik was aan het werk.” Linda studeerde, na de 
HEAO-CE (HES A’dam) aan de VU cultuur, 
organisatiekunde en management (COM). 

Liefde in café Gruter
Mark vervolgt: “We zijn elkaar heel ouder-
wets tegengekomen in café Gruter in Am-
sterdam. Ik zag Linda daar over de grond 
kruipen op zoek naar een steen die uit haar 
ring was gevallen. Ik bood aan te helpen, 
vond de steen en stelde voor de ring mee 
naar huis te nemen en te repareren.” Dan 
met een ondeugende blik in zijn ogen: “En 
nee, het was heel spontaan en niet voorbe-
dacht. We hadden wel gelijk een klik en op 
24 april 2004 zijn we getrouwd en hebben we 
een prachtige reis naar Tibet gemaakt.”

Huisje, boompje, kids 
Mark en Linda wilden kinderen. Linda: “We 
wilden weg uit Amsterdam en meer buiten 
de stad wonen. Ik kende toevallig Floris Slag-
hek en Esther Kwaks die toen in Vreeland 
woonden aan de Klapstraat. We vonden een 
huis aan de Singel en inmiddels wonen we al 
weer 15 jaar in dit fantastische dorp, vlakbij 
ons geliefde Amsterdam.” Er kwamen twee 
kinderen, Julie (12) en Amelie (11). Alleen 
Amelie zit nu nog op de CSV Ridderhof. Ju-
lie is net gestart op de middelbare school in 
Hilversum. Ze zijn beiden veel te vinden op 
het hockeyveld.

Agile coaching
Het toeval wil dat Mark en Linda nagenoeg 
hetzelfde werk doen. Mark is agile coach bij 
Achmea in Apeldoorn en Linda is ook agile 
coach bij Atos in Amstelveen. Linda: “Ik ben 
momenteel gestationeerd bij ING om daar 
verschillende teams te leren agile te werken 
met een kleine en korte planningshorizon. 
Maar ook om prioriteiten te stellen en nauw 
en effectief samen te werken.” Mark vult aan: 

“Ons doel is de leemlaag 
van managers overbodig te 
maken en teams zelf verant-
woordelijkheid te geven. We 
doorbreken de silo’s in be-
drijven van productie, mar-
keting, communicatie, sales 
en IT. We empoweren de me-
dewerkers, zodat ze het roer 
in eigen hand kunnen nemen 
en een soort start-up mentali-
teit krijgen.”

Druk privéleven 
Twee drukke banen, twee 
kinderen. Blijft er nog tijd 
over voor een privéleven, 
vraag ik me af. Mark en Linda 
knikken enthousiast. Linda: 
“We hebben een zeilbootje 
en sporten graag. Ik doe spin-
ning & yoga en Mark hard-
lopen & mini triatlons. We 
houden van etentjes, concert-

jes, weekendjes weg en van veel gezelligheid 
met vrienden. We maken graag, nu ze wat 
ouder zijn, met de kinderen verre reizen zoals 
twee jaar geleden naar Costa Rica. En we gaan 
graag en met regelmaat naar ons familiehuisje 
in la Drome Provencale. Dit huisje proberen 
we nu ook meer te verhuren. Verder zit ik in 
de Oranjevereniging voor het vierde jaar, erg 
leuk om te doen.” Mark tot slot: “Eén van onze 
dromen is een ander huis, liefst in Vreeland 
of omgeving. En weet je wat het mooie is van 
onze relatie? We doen alles samen en kunnen 
ook samen genieten van kleine dingen.”

door Connie Lohuis

Mark van Koert en Linda Maasbommel
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KERST BIJ DE NEDERLANDEN
Vier kerst bij de Nederlanden en geniet samen met familie, 

vrienden en geliefdes van een culinaire kerst.

EERSTE KERSTDAG
6 gangen lunchmenu á 90.- pp aanvang 12.00u
8 gangen kerstdiner á 125,- pp aanvang 19.00u

TWEEDE KERSTDAG
8 gangen kerstdiner á 125,- pp aanvang 18.00u

VAKANTIESLUITING
Van 31 december tot en met 8 januari hebben wij vakantie.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

Tweede Kerstdag zijn wij geopend 
voor een heerlijk kerstdiner 
in een feestelijke entourage

 en met de kwaliteit en 
persoonlijke aandacht zoals u 

van ons gewend bent. 
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Sinds 2,5 jaar woont Jasmijn Melse met haar 
vriend Tim en dochtertje Nila op de Linden-
gracht. “We wilden weg uit ons tijdelijke 
huis in Lisserbroek, ergens aan de A2 maar 
dan wel met een écht dorpsleven.” 

Het werd dus Vreeland, een dorpje waar ze 
eerder nog nooit van hadden gehoord. Een 
week na het tekenen van het koopcontract 
bleek Jasmijn zwanger, dus het dorpse leven 
begon meteen met een baby. Ook op andere 
vlakken blijkt Jasmijn een vruchtbaar type: 
volgende maand verschijnt haar eerste boek: 
‘Jouw gids door de goede doelenjungle’. Als 
adviseur voor vermogende klanten van een 
bank (specialist filantropie) en haar eerdere 
functie bij een familiefonds heeft zij ruime er-
varing met het goede doelenwezen. Zo komt 
zij in aanraking met veel vermogende mensen 
die graag iets goeds willen doen voor bijvoor-
beeld de natuur, een ziekte, onderwijs, cultuur, 
religie of sport. Sommigen doen schenkingen, 
anderen richten eigen fondsen op, zoals Linda 
de Mol of Joop van den Ende. Maar er is een 
grote doelgroep mensen die vanuit hun over-
vloed ook iets willen doen op kleinere schaal, 
een paar tientjes per jaar. Vaak geeft men aan 
de deur omdat men de collectant kent of men 
wordt op straat aangesproken. Of doet ie-
mand mee met Serious Request of een actie 
voor Sint Maarten. Maar wil je eigenlijk wel 
vanuit je hart aan dit doel geven? Achteraf 
twijfelen mensen vaak. Wordt mijn geld wel 
goed besteed, blijft er niet teveel aan de strijk-

stok hangen? Voor iedereen die wel eens geld 
schenkt aan een goed doel schreef Jasmijn 
een handig en prachtig vormgegeven boekje, 
waarin zij mensen aan de hand neemt eerst te 
bedenken wat je zelf veranderd wilt zien in de 
wereld, waar je blij van wordt en daar dan pas 
een goed doel bij te zoeken. Zo geeft schen-
ken veel meer voldoening en word je er ook 
zelf meer bij betrokken. Naast haar baan van 
vier dagen per week en het gezinsleven met 
een kleuter was het best pittig in eigen beheer 
zo’n boekje te maken en uit te geven, maar 
wat was het een leuk en leerzaam proces. Het 
eerste exemplaar bij ons gesprek ligt vers van 
de pers op tafel in een super opgeruimd huis, 
want de volgende ochtend vertrekt het gezin 
op vakantie. Even bijkomen! En uitgerust te-
rugkomen voor de uitreiking van het eerste 
exemplaar op 17 november.                            J.J.

De goede doelen jungle ontsloten

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Vervolg van pagina 1
Er waren in de grote zaal van het Dorpshuis 
verschillende plekken gecreëerd waar mede-
werkers van de gemeente iedereen te woord 
konden staan en met kaarten en fotomateriaal 
het nodige konden toelichten. Ook kon men 
oefenen met het pasjessysteem op een echte 
restafvalcontainer. Elke container is namelijk 
bedoeld voor huizen in een straal van 250 me-

ter, en niet voor andere bewoners. Men krijgt 
dus een pasje voor zijn ‘eigen’ container. Veel 
mensen gingen na een toelichting op hun vra-
gen toch wel gerustgesteld naar huis. 

Verwerking input bewoners
Wat gaat er nu gebeuren met alle input van 
bewoners? De komende weken wordt deze 
bestudeerd en worden de door de bewoners 
nieuw aangedragen locaties getoetst op de 
voorwaarden die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld. Ook worden er waar mogelijk 
proefsleuven gegraven om te zien of een lo-
catie mogelijk is in verband met de aanwezig-
heid van bekabeling, rioolpijpen etc. Begin 
november ontvangen alle bewoners een brief 
met de definitieve locatie van de container, al 
of niet aangepast naar aanleiding van de op-
merkingen. Op 8 november is er dan weder-
om een inloopmoment. 

Veel reacties op locatie restafvalcontainers

Op maandagmiddag 13 november organi-
seert Welzijn Stichtse Vecht weer een bingo 
voor senioren in Vreeland. Zo-
als altijd gaat het niet om de 
grote prijzen. Elkaar ontmoeten 
en een leuke middag meemaken 
zijn veel belangrijker. Dorpshuis 
Vreeland, Fetha 16. Inlopen kan 
vanaf 13.30 uur en om 14:00 uur 
zal de Bingo starten. Deelname 
€ 6, - voor 2 setjes van 8 rondes, 
inclusief een drankje. 

Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, Ma-
rijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, tel. 
0346 – 290710. 
Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl

Bingo in Vreeland
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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 �

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op woensdag 25 oktober weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in Studio Idee (in wooncentrum ’t Nieuwe 
Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere alleen-
gaande inwoner van Loenen, Vreeland, Loe-
nersloot en Nieuwersluis is van harte welkom. 
Indien nodig kunt u gehaald en gebracht wor-
den 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). Opgeven is mogelijk 
tot en met  donderdag 19 oktober. 

‘Aan Tafel’ in Loenen aan de Vecht

De totale opbrengst van de KWF-collecte 2017 
in Stichtse Vecht is €26.861,96. In de kernen zijn 
de volgende bedragen opgehaald. Breukelen 
€6.445,45, Loenen aan de Vecht €4.517,54, 
Maarssenbroek €8.746,88, Maarssen-dorp 
€5.811,57 en Vreeland €1.340,52.
Alle collectanten, wijkhoofden en districtco-
ordinatoren bedankt voor jullie inzet en alle 
gevers bedankt voor jullie giften!
Door een tekort aan vrijwilligers heeft er helaas 

in Kockengen, 
N i g t e v e c h t 
en Tienhoven 
geen collecte 
(meer) plaats-
gevonden. Daarom zijn wij nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers met name voor coördineren-
de/bestuurlijke functies. Meer informatie kan 
verkregen worden door een mail te sturen aan 
kwfstichtsevecht@gmail.com.

Opbrengst KWF collecte

Al bijna 4 jaar genieten Koen, Marieke, Steyn 
en Livia van hun weidse uitzicht aan het 
Sluisje. Vanuit de Baarsjes in Amsterdam 
vertrokken Koen en Marieke in januari 2014 
naar Vreeland, waar in augustus van dat jaar 
Steyn (3) werd geboren en snel daarna kwam 
in december zusje Livia (bijna 2).

Het besluit om in Vreeland te gaan wonen 
was voor Koen (41) een heel analytisch pro-
ces. Ongeveer 8 jaar geleden al heeft hij de 
landkaart gepakt en onderzocht wat vanuit 
Schiphol de meest strategische plek is, waarbij 
natuur, water en uitvalswegen de andere zoek-
criteria waren. In Vreeland werd een grote stip 
gezet en de kaart verdween even uit beeld.
Toen Marieke (36) zwanger was van Steyn, 
was dat een mooi moment om Amsterdam te 
verlaten. Een makelaar hielp hen zoeken naar 
een huis buiten Amsterdam en tot Koen zijn 
grote geluk zat er een huis in Vreeland bij! Het 
huis was eigendom van de directe buren en 
dankzij de goede klik was het snel verkocht.
Koen, geboren en getogen in Nijmegen, woon-
de voor zijn werk in de toeristische branche 
her en der in Nederland en het buitenland. Als 
hij bij TUI (een grote reisorganisatie) aan de 
slag gaat, besluit hij in zijn vrije tijd de pilo-

tenopleiding te volgen. Al gauw realiseert hij 
zich dat vliegen zijn passie is en gaat hij naar 
Oxford om de pilotenopleiding af te ronden. 
TUI biedt hem een gecombineerde piloten- en 
managementbaan aan, precies wat hem past! 
Marieke is geboren en getogen in Glimmen, 
een dorpje onder Groningen. Na de middel-
bare school en Schoevers studeert ze aan het 
HBO toerisme. Een leuke studie die ze vooral 
voor de gezelligheid volgt. Na Groningen ver-
huist Marieke naar Amsterdam en gaat ze bij 
TUI aan de slag als stewardess waar ze nu nog 
als purser met veel plezier werkt. 
Alhoewel beide altijd hebben gezegd dat ze 
niet heel cliché hun partner in de luchtvaart-
wereld willen tegen komen, was het toch on-
vermijdelijk. De vonk sprong over en samen 
settelden ze zich in Amsterdam. 
Het leven in Vreeland is relaxed en fijn. Hun 
onregelmatige werk in de luchtvaart maakt dat 
de organisatie van het gezin soms een enorme 
puzzel is en ze zijn daarom dankbaar voor de 
hulp van oma uit Groningen.  
Naast hun fijne buren aan het Sluisje kennen 
Koen en Marieke nog niet veel dorpsgenoten 
en kijken daarom uit naar het leren kennen 
van ouders en kinderen die straks samen met 
Steyn en Livia ook naar het CSV gaan.     W.T.

“Op de koffie bij Koen, Marieke, Steyn en Livia”

Aan tafel bij....Aan tafel bij....

Zijn er nog bridgers in Vreeland die zin hebben om op 
maandagmiddag van 13.30 - 16.30 te komen spelen in 
‘ t Web in Loenen? Steekwoorden: gezellig, kleinschalig, goede 
gelegenheid om te oefenen en snelheid op te bouwen. 
Gratis. Slechts €1 per maand voor ‘het koekje bij de koffie’. 
Voor de deur parkeren. Met of zonder vaste partner welkom. 
Info: Ida Dolman – Renkema, 0294-232448.

“Op de koffie bij Koen, Marieke, Steyn en Livia”

Vechtzooitje

www.vreelandbode.nl
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op:
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Dat is niet niks. En nee, nu hebben het niet 
over relaties, maar over afval. De berg afval 
die we dagelijks produceren scheiden we in 
gft, glas, papier, plastic en restafval. Op de 
foto is te zien hoe dat er in een keuken uitziet. 

In dit geval een keuken waar genoeg ruimte 
is om alle vijf de afvalemmers neer te zetten. 
We vroegen een aantal Vreelanders naar hun 
mening. Zo zegt Agaath van der Spoel: “Heb 
je grenzend aan je keuken een achtertuin – zo-
als wij - dan is het ook nog goed te doen. Maar 
wat als je klein woont of je keuken midden in 
de huiskamer staat? Of bij het raam aan de 
straatkant. Om maar niet te spreken van eta-
gewoningen.”
Maar zoals inmiddels alle Vreelanders we-
ten staat er nog een verandering voor de 
deur. Onze grijze afvalbak moet de deur uit. 
Gemeente Stichtse Vecht is druk bezig om 
verzamelpunten te installeren, waar we onze 
grijze zakken met restafval kunnen – of liever 
gezegd moeten – dumpen. En nee, we hoeven 
nooit verder te lopen dan 250 meter van ons 
woonhuis. Agaath: “Ik vind het een raar sys-
teem en vraag me af wat het oplevert. De ge-
meente denkt dat we méér gaan scheiden en 
minder restafval overhouden, maar daar heb 
ik mijn twijfels bij. De praktijk zal het leren. 
Ik denk dat mensen hun stinkende grijze af-
valzakken gewoon gaan dumpen. Dat we die 
zakken overal in het dorp tegenkomen. En 
hoe moeten oudere mensen dat gaan doen? 
En van de winter, als het ijzelt of glad is? En 
eigenlijk zouden we een cursus afval scheiden 
moeten krijgen.” 

Alles op één hoop
Lucy Bouwknegt is het met Agaath eens. “Ik 
vind het heel vervelend als we de zakken met 
restafval zelf moeten wegbrengen. Ik denk dat 
veel mensen uiteindelijk alles weer bij en door 

elkaar gaan gooien. Zeker als ze in de kranten 
lezen en op de televisie zien, dat het scheiden 
van plastic afval nog steeds geen succes is. Dat 
al ons gescheiden afval bij het recyclingbe-
drijf weer op één hoop wordt gegooid. Mijn 
tip is om het hele afval scheiden en de recy-
clage eerst aan de achterkant – bij de bedrijven 
dus – eens goed op te lossen, zodat wij weten 
waarvoor we het doen.”

Gedwongen plastic scheiden 
Dennis van Genderen heeft een positief ge-
luid. “Het is voor ons wel een stok achter de 
deur. Wij scheiden eigenlijk alleen tuinafval 
en flessen. Voor de rest gooien we alles in de 
grijze bak. Nu worden we gedwongen om het 
plastic, inclusief blikken en melkpakken, in de 
nieuwe gele bak te deponeren. En dat is goed.”

Mening deskundigen 
Over het algemeen zijn we als burgers best 
bereid om ons afval te scheiden. Maar het is 
een illusie om te denken of wij dat net zo goed 
kunnen als de afvalverwerkers zelf. In ‘Een 
Vandaag’ van 9 oktober jl. (kijk maar op uit-
zending gemist) stellen deskundigen dat het 
beter is om het plastic te scheiden bij het recy-
clingbedrijf. Het is beter van kwaliteit, levert 
meer kilo’s op én het is goedkoper. Nog een 
mening van de deskundigen tot slot: “niet elke 
voortuin hoeft een milieustraat te worden.” 

C.L.

Vijf keer scheiden en zeulen met zakken

De Vreelandbode

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

07 nov:  Italiaans voor gevorderden
14 nov:  lezing Vechtologie 2: 
 legakkers en lepelaars
16 nov:  mozaïeken
27 nov:  lezing ijsvogels

In Nederhorst den Berg komt binnenkort voor 
de 10de keer de overdekte ijsbaan, Nederhorst 
on Ice. 250 vrijwilligers en sponsoren maken 
de vele activiteiten op en rond de ijsbaan weer 
mogelijk. De voorverkoop van de certificaten 
is op 7 oktober, 21 oktober en 4 november van 
10.00 – 16.00 uur in de muziektent op ’t plein 

in ’t centrum van het dorp. In de voorverkoop 
zijn de certificaten (om 6 weken onbeperkt 
genieten van de ijsbaan) een stuk  goedkoper. 
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden 
als vrijwilliger of sponsor dan kun je een email 
sturen naar info@ijsclubnederhorst.nl of naar 
onze website: www.nederhorsonice.nl.

Certificaten voorverkoop Nederhorst on Ice

Eén concert, één hoofd-
persoon, twee werelden
De KCOV Amsterdam trakteert de bezoekers 
van hun najaarsconcert op twee bijzondere 
werken, die allebei maar zelden in de concert-
zaal worden uitgevoerd. Dat geldt zeker voor 
het imposante Le Roi David van Arthur Ho-
negger. Dit werk behandelt het leven van Da-
vid, eerst als  herdersjongen en legeraanvoer-
der, dan als koning en tenslotte ook als profeet. 
Anderhalve eeuw eerder schreef Mozart zijn 
Davide Penitente. Want David was bepaald 
geen heilige.  In dit werk vraagt David verge-
ving voor de grote fouten die hij heeft gemaakt. 
Muziek en zang als balsem voor de ziel.
Twee heel verschillende muzikale werelden in 
één concert: dat wordt een boeiende ervaring. 

Een betere manier 
om een druilerige 
novembermiddag 
door te komen is 
er niet! Want het 
concert is op zon-
dagmiddag 19 no-
vember in het Con-
certgebouw. De Vreelandse Connie Lohuis en 
Gerdjan Rapati zingen in dit koor. Vandaar 
dat Vreelanders dit unieke concert kunnen 
bijwonen met € 2,50 korting. En dan heb je 
ook nog eens een gegarandeerd goede plaats. 
Voor € 32,50 kun je er dus bij zijn. Stuur dus 
snel een mailtje naar gerdjan@strakblauw.nl.
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Groep 8
Voor groep 8 is dit een bijzonder jaar. Het is 
hun laatste jaar op de CSV!
In deze kinderpost kunnen jullie van Arne, 
Delowan, Anne, Robbie, Mia, Yvette, Floris, 
Yente, Laura en Emiel lezen wat zij van hun 
groep8-jaar verwachten!

Arne 
Ik ben Arne en 
zit in groep 8 op 
CSV Ridderhof. 
Ik heb zin in 
groep 8 omdat 
ik weet dat ik dit 
jaar op de goede 
route zit. Ik heb 
het gevoel dat het 
dit jaar goed gaat 
komen. Ik heb 
heel veel zin in de activiteiten die we dit jaar 
in groep 8 gaan doen. Ik zit nog niet zo lang 
op CSV omdat ik uit Australië kom. Daar ben 
ik geboren en bijna 9,5 jaar daar gewoond. Ik 
zit nu in Nederland anderhalf jaar op school. 
Mijn Nederlands wordt iedere dag beter. Re-
kenen kan ik goed omdat dat in ieder land 
hetzelfde is. Ik krijg voor rekenen vaak alleen 
maar tienen, dat vind ik erg fijn want dan kan 
ik meer aandacht besteden aan taal, spelling 
en begrijpend lezen. 

Delowan
Hoi ben Delo-
wan en zit in 
groep 8 op CSV 
De Ridderhof. Ik 
ga vertellen wat 
mijn verwach-
tingen zijn voor 
het komende 
schooljaar. Eerst 
vertel ik waar ik 
niet naar opkijk 
en wat ik spannend vind. Dat is namelijk de 
Cito toets. Het is heel erg belangrijk, maar ook 
saai. Ook het advies wat ik straks krijg vind ik 
spannend, ik hoop dat ik naar het VWO kan. 
De middelbare school daar heb ik best wel zin 
in. Ik vind het ook spannend, want je moet 
echt veel harder werken dan in groep 8. Maar 
als je in groep 8 al veel krijgt ben je het mis-
schien al een beetje gewend op de middelbare 
school. Ik weet nog niet naar welke school ik 
ga dat vind ik een moeilijke keuze. Ik heb ook 
veel zin in de musical en het gala. De musical 
vind ik spannend en ik kijk erg uit naar het 
gala, maar dat duurt allemaal nog even. 

Anne 
Hallo, ik ben 
Anne uit groep 
8 van CSV. Dit 
jaar hebben wij 
juf Anne-Carlijn 
en juf Myrna. 
Juf Myrna had-
den wij vorig jaar 
ook. We hebben 
nu ook een con-
tinurooster dat 
is wel fijn, want je bent al om 14:15 uur uit 
en je hebt nog best wel lange pauzes. Ik kijk 
erg uit naar het kamp en het trefbaltoernooi, 

maar ik ben wel een beetje zenuwachtig voor 
de Cito toetsen en de middelbare school. Ik 
ben ook erg benieuwd naar mijn advies. Dit 
jaar hebben wij op school chromebooks. Dat 
zijn kleine laptops. We hebben een rooster 
per groep wanneer je op de chromebooks 
mag. Wij mogen 2 of 3 keer per week. Je mag 
veel verschillende dingen op de chromebook 
doen. Ik denk dat dit jaar heel erg leuk gaat 
worden. 

Robbie
Ik ben Robbie 
en  zit in groep 8. 
Dit is mijn stukje 
over de verwach-
tingen die ik heb 
over mijn laatste 
schooljaar op 
CSV Ridderhof 
in Vreeland. 
Ik begin met 
een stukje wat ik 
spannend vind 
en wat juist niet 
en ik eindig met waar ik naar uitkijk en waar 
ik niet naar uitkijk dit jaar. 
Ik vind LOS erg spannend vanwege mijn plan-
kenkoorts. LOS staat voor Leren door Onder-
zoek en Samenwerking. Kinderen werken 
samen om informatie over een onderwerp te 
vinden en daarmee een presentatie te maken. 
Dat is LOS. Een dictee vind ik helemaal niet 
spannend. Vooral klein woorddictees vind ik 
niet spannend. Als je namelijk goed oplet dan 
weet je hoe je het woord moet opschrijven. 
Het grote dictee met grote zinnen en losse 
woorden dat is wat lastiger. Ik kijk heel erg 
uit naar groep 8 kamp, want dat is nou echt 
kamp! Ik kijk niet uit naar de Cito, omdat dat 
nogal spannend is. Maar dat heeft iedereen in 
groep 8 denk ik wel. De musical vind ik dan 
weer erg spannend en daar kijk ik ook niet 
echt naar uit, vanwege mijn plankenkoorts. 

Mia
Hallo allemaal, ik 
ben Mia en ik zit 
dit jaar in groep 
8. Ik ben 10 jaar 
en ik heb heel 
veel zin om naar 
de middelbare 
school te gaan! 
Ik verwacht dat 
dit jaar een su-
per leuk jaar gaat 
worden, bijvoorbeeld met de musical. Maar 
het wordt ook een moeilijk jaar, wanneer je 
bijvoorbeeld veel huiswerk krijgt die je moet 
doen. Ik vind het spannend wanneer de Cito 
toets komt, omdat je dan niet weet welke vra-
gen je krijgt. Waar ik naar uitkijk is het kamp. 
Ik weet namelijk zeker dat het kamp echt su-
per leuk gaat worden omdat vorig jaar kamp 
ook heel leuk was. 

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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Yvette
Ik ben Yvette ik 
ben 11 jaar oud 
en ik zit in groep 
8 op CSV Ridder-
hof. Volgend jaar 
een nieuw begin 
voor mij. Ik heb 
totaal geen zin 
in de eind Cito 
toets. Ik vond 
groep 7 namelijk 
een heel moeilijk 
jaar. Vooral bij rekenen met procenten. Waar 
ik erg veel zin in heb is de musical. Ik ben heel 
benieuwd wat voor thema de musical wordt. 
Ik heb ook heel veel zin in het gala. Ik hoor 
erg nu al som wat kinderen over praten. Na-
tuurlijk wordt dit een leuk jaar omdat we ook 
op kamp gaan. Daar worden waarschijnlijk 
wat meer streken uitgehaald. De laatste dag 
van groep 8 wordt vast erg verdrietig. We zul-
len elkaar dan denk ik veel knuffelen en mis-
schien moeten huilen, maar gelukkig hebben 
we ook een afscheidsfeest. Ik ben blij dat dat 
nog een jaar duurt! 

Floris
Hoi, ik ben Floris 
en zit nu in groep 
8. Raar dat dit 
mijn laatste jaar 
is hier, maar ik 
heb ook wel zin 
in verandering. 
Ik zie het als een 
uitdaging om er-
achter te komen 
welk advies elk 
kind krijgt. De 
Cito toets vind ik erg spannend, want dit is 
dan de laatste Cito waarin je alles moet laten 
zien wat je kan. Maar ik laat mijn laatste jaar 
niet verpesten door de gedachten aan de Cito. 
Wat ik niet meer spannend vind zijn de ou-
dere kinderen op school, want wij zijn nu de 
oudsten! Ik kijk heel erg uit naar de musical, 
want het is altijd een verschillende musical en 
het is leuk om te acteren met je vrienden sa-
men. Ik hoop dat ik een goed advies krijg en 
dat ik naar een leuke middelbare school ga. 

Yente  
Hoi, ik ben Yente 
en ik zit in groep 
8 op CSV Ridder-
hof. Ik vind de 
klas die ik nu heb 
op de ze school 
super leuk, want 
ik ben blijven 
zitten in groep 
7. De juffen zijn 
ook heel leuk. Ik 
heb juf Myrna en 
juf Anne-Carlijn. Wat ik zo leuk vind in groep 

8 is dat je nu de oudsten van de school bent. 
Dat is leuk omdat je dan bijna altijd kan hel-
pen met ruzies oplossen en kinderen kijken 
tegen je op. Ik heb onwijs veel zin in kamp, 
omdat ik heel veel leuke verhalen heb gehoord 
van mijn oude klas. Musical heb ik ook al heel 
veel zin in al duurt dat nog wel even. Waar ik 
niet zo veel zin in heb is de Cito, want volgens 
mij is dat best belangrijk voor je advies. Maar 
met een grote of kleine weg kom ik er wel! IN 
de klas is het soms nog wel wat druk, maar ik 
vind dat af en toe ook wel grappig. De jon-
gens en de meiden kunnen nog niet heel goed 
opschieten met elkaar, maar ik denk dat dat 
dit jaar wel beter wordt. We hoeven namelijk 
geen beste vrienden te worden als we maar 
met elkaar kunnen lachen dat is al genoeg. Ik 
hoop dat dit een fantastisch jaar wordt! 
Groetjes, Yente. 

Laura
Ik ben Laura 
en volgens mij 
wordt groep 8 
het leukste jaar 
van de hele ba-
sisschool! Want 
je hebt de musi-
cal, het kamp, de 
eind Cito en je 
bent ook nog de 
oudsten van de 
hele school. Na-
tuurlijk hebben 
we ook niet te vergeten het trefbaltoernooi. Ik 
wil graag naar het Comenius, maar ik kan ook 
nog kiezen voor : het  Roland Holst, A.T.C. en 
Brockleden. We zitten nu al ruim een week in 
groep 8 na de grote zomervakantie. We heb-
ben dezelfde juffen als vorig jaar. Dat zijn: juf 
Anne-Carlijn en juf Myrna. We hebben het 
een na laatste lokaal boven de kleuters, dat is 
best irritant als de kleuters buiten spelen. Ik 
zit met 28 andere kinderen in de klas. Om-
dat wij zo’n grote groep zijn is ons klaslokaal 
soms wat te klein. Er staat dus nog veel op me 
te wachten dit jaar. 

Emiel 
Hallo, ik ben 
Emiel. Ik ben 10 
jaar en mijn hob-
by’s zijn voet-
bal, freerunnen, 
school en Poké-
mon. Ik heb een 
klas overgeslagen 
dus ik ben de 
jongste in de klas. 
Ik heb heel veel 
zin in de middel-
bare school. Ik 
hoop dat ik naar de internationale school kan 
of het gymnasium kan doen. Ik wil dat graag 
omdat ik bioloog wil worden. Ik heb heel  veel 
zin in het kamp, omdat we dan niet hoeven te 
werken. Ik vind het wel jammer dat dat kamp 
ons allerlaatste kamp wordt. Ik heb ook veel 
zin in de musical, maar niet dat we afscheid 
van elkaar moeten gaan nemen. Bij gala is 
het echte afscheid, dat wordt heel leuk denk 
ik maar ook verdrietig. De vakantie daarna is 
lekker lang, daar heb ik ook veel zin in! 

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  

Denk aan 
uw haar in 
het najaar!  

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

Een  eind buiten Vreeland, aan de Nigte-
vechtseweg, ligt de mooie boerderij van de 
familie Willig. De boerderij uit 1880 ligt di-
rect aan de Vecht en dankt daaraan ook zijn 
originele naam ‘Spiegelrust’, want als je aan 
de Vecht staat zie je de spiegeling van de boer-
derij in het water. Later werd de boerderij om-
gedoopt tot kaasboerderij ‘De Willigen’, ver-
noemd naar Rijk Willig en zijn vrouw Coby 
wiens meisjesnaam ook Willig is. 

Hun zoon David Willig (46) is geboren en 
getogen op de boerderij en woont samen 
met zijn vrouw Yolanda (43) en hun kinde-
ren Frederique (15) en Rick (12) in de oude 
schuur en paardenstal. David’s ouders Coby 
en Rijk wonen ook nog altijd op de boerderij, 
in ‘het huis aan de Vecht’. Vader Rijk schuift 
aan bij het gesprek en neemt ons mee in de ge-
schiedenis van de familie en van de boerderij. 
Zo vertelt hij dat de vader van zijn vader de 
boerderij in 1936 via een veiling kocht van de 
Twentse textielfamilie Blydenstein, die met 
de opbrengsten hun successierechten betaal-
den. Op dat moment stond de boerderij op 
14 hectare grond en liepen er 20 koeien rond, 
inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar 40 
hectare met 75 koeien.  David vertelt over alle 
regelgevingen waar de agrariërs al sinds jaar 
en dag mee te maken hebben. “Wij moesten 
op een gegeven moment een NB vergunning 
(Natuurbeschermingswetvergunning) aan-
vragen. Daarbij waren we genoodzaakt om 
binnen twee jaar 88 koeien te hebben, want 
anders zou de vergunning komen te vervallen. 
En een paar jaar later moesten we dan weer 
8,4% van alle koeien die we per 2 juli 2015 had-
den, naar de slacht brengen.” Van de 88 koeien 

die de familie ooit had, zijn er inmiddels al 13 
geslacht en er zullen er nog eens 6 volgen. Rijk 
Willig verzucht: “Het is oneerlijk dat wij moes-
ten inleveren ondanks dat we niet hebben uit-
gebreid naar meer dan het aantal koeien waar 
we een vergunning voor hebben.”
Ondanks deze ontwikkelingen en regelgevin-
gen, klagen de mannen niet. Hun koeien pro-
duceren ruim 2.000 liter melk per dag en de 
melkprijzen stijgen weer. Vader Rijk voelt zich 
bevoorrecht dat hij en zijn vrouw het bedrijf 
al jaren samen met David en Yolanda kunnen 
runnen. Moeder Coby maakt daarnaast (al 30 
jaar!) kaas, schoondochter Yolanda produ-
ceert ijs en bestiert de B&B met 7 kamers en 4 
luxe appartementen, een groepsaccommoda-
tie en een vergaderruimte. Daardoor heeft de 
familie minder last van het ‘zware weer’ dat zo 
nu en dan de agrarische sector treft.
Als ik David tot slot vraag wat zijn grootste 
droom is, zegt hij om zich heen kijkend: “Dat 
dit binnenkort van mij is!” Hij werkt al sinds 
zijn 20e mee in het familiebedrijf maar dit 
jaar zal hij het officieel van zijn ouders over-
nemen. Wat David betreft, hoeft zoon Rick 
hem niet per se op te volgen in het bedrijf. “Ik 
heb te weinig gestudeerd dus Rick moet eerst 
maar gaan studeren en dan kan ie altijd nog 
koeien melken en op de tractor rijden.” Over 
zijn dochter zegt hij lachend “Frederique geeft 
niet zoveel om het boerenbedrijf, maar kan al 
wel kaas maken. Dat is al meer dan mijn zus 
Rianne, zij is misschien vier keer in haar leven 
in de stal geweest, maar met haar is het ook 
goed gekomen, dus over Frederique maak ik 
me ook geen zorgen.” Een mooie afsluiting 
van een bijzonder gesprek met een initiatief-
rijke familie die trots is op wat ze doen.        A.F.

Agrariërs in zwaar weer.
Hoe is de situatie in Vreeland?

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het 
schaatsen al een beetje onder de knie of wil 
je het juist leren? Dan kun je lid worden van 
schaatsvereniging ‘De 5 Dorpen’. Elke zater-
dagmiddag van 16.55 tot 17.55 krijg je dan les 
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Je doet 
oefeningen, spelletjes en schaatst rondjes op 
de grote baan. Er worden ook allerlei activi-
teiten georganiseerd en aan het einde van het 
seizoen kun je een proef afleggen, waarna je 
een KNSB schaatsvaardigheidsdiploma ont-
vangt. Uit de vijf dorpen om ons heen rijden 

er ruim 110 jeugdleden naar Amsterdam, dus 
vervoer wordt vaak door ouders onderling 
geregeld. Aanmelden via www.de5dorpen.nl.

Kom jij ook schaatsen?
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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 

30 september jl. vond in de Grote Kerk een ver-
koop plaats voor Stichting Nicky Fonds. Op-
richters Nick en Georgine van Aalst-Reuchlin 
zamelen al jaren geld in voor de stichting. Tot 
voor kort deden ze dat onder anderen via de 
opbrengsten van hun herstel-hotel. Het hotel 
is inmiddels gesloten dus zocht het echtpaar 
andere initiatieven in hun nieuwe woonplaats 
Vreeland. En zo ontstond het idee voor deze 
verkoop van truien van Pimpernel, gesigneer-
de boeken van Amalia Baracs en verschillende 
handwerkproducten van Stichting Jasminum, 
maar ook broodjes en drankjes van Casa Ca-
tering. Een deel van de opbrengsten kwam ten 
goede aan de Stichting die als doel heeft om 
hulpbehoevenden de weg te wijzen naar voor 
hen geschikte klinieken en herstellingsoorden 
in binnen- en buitenland, en indien ze daar 
niet zelf over beschikken, financiële steun of 
tegemoetkoming te verlenen ten einde een zo 

goed mogelijk herstel van lichaam en geest te 
bewerkstelligen. Zie ook www.nickyfonds.nl.

Verkoop voor het goede doel

Kijk vanavond of wanneer het slecht weer is, 
morgen of overmorgen eens naar de sterrenhe-
mel boven Vreeland en kies een ster uit. Doet 
er niet toe welke. De kans is groot (meer dan 
50%) dat er om die ster een of meerdere
planeten draaien. Die kun je niet met het blote 
oog zien, zelfs met de allergrootste telescopen is 
het een heel gedoe om zo’n exo-planeet zicht-
baar te maken, maar ga er maar vanuit, dat 
“jouw” ster vergezeld wordt door een Hot Jupi-
ter, een grote gasplaneet in de buurt van de ster, 
en een Super Earth, een rotsachtige planeet een 
paar keer groter dan de Aarde. Hoe zou je dan 
kunnen achterhalen of op die planeten leven 
voorkomt ? Dat was een van de grote vragen 
die afgelopen jaar door het Nederlandse pu-
bliek aan wetenschappers werd gesteld in het 
kader van de Nederlandse WetenschapsAgen-
da: zijn we alleen in dit heelal of barst dat van 
leven zo’n beetje uit elkaar?
Nu moeten we bij die vraag wat oppassen: de 
gemiddelde Aardbewoner denkt bij buiten-
aards leven aan iets wat e-mails kan beant-
woorden, terwijl een astrobioloog dolgelukkig 
zou zijn met de buitenaardse ontdekking van 
een eencellig organisme. Zo’n cel bestaat che-
misch gezien uit zo’n half miljoen verschillende 
bouwstenen, behoorlijk complex en vergelijk-

baar met het aantal onderdelen dat je nodig 
hebt om een Boeing 747 in elkaar te zetten. Op 
Aarde lijkt deze vorm van leven echter vrij snel 
te zijn ontstaan: zo’n 300 miljoen jaar na de 
vorming van de zon en de planeten. Dat
is nu 4.5 miljard jaar geleden; er zit een dikke 
4 miljard tussen een micro-organisme en ons. 
Is leven zelforganiserend en ontstaat het altijd
wanneer je maar de juiste omstandigheden 
hebt? Zoals de correcte chemische bouwste-
nen, een planeet die op de juiste afstand van 
zijn ster staat, een lekker magneetveld als be-
scherming tegen kosmische straling, wat wa-
ter en het juiste dag-nacht ritme, etc.. ? Dat is 
een moeilijke vraag, en het antwoord kan goed 
‘ja’ zijn. Ontstaat uit eencellig leven dan altijd 
complex of zelfs intelligent leven, zeg maar ie-
mand die nu in de kou met de Vreelandbode 
in de hand naar een ster staat te kijken ? Wan-
neer dat zo is, waarom hebben we dan nog geen 
ander intelligent leven ontdekt? Of andersom, 
waarom zijn we nog niet ontdekt? Dit staat 
bekend als de Fermi paradox.  Een van de vele 
en veelal onwaarschijnlijke oplossingen is, dat 
intelligent leven de neiging heeft zichzelf flink 
in de problemen te brengen. En tja, wanneer 
je ziet wat er momenteel in de wereld gaande 
is, dan zou dat best wel eens een aannemelijke 
theorie kunnen zijn. Volgende keer meer over 
de Elfstedentocht in 2018.                            H.L.

Hemel boven Vreeland

Georgine van Aalst (links) van het Nicky Fonds 
en Cornelie Houwert van stichting Jasminum.

Lezing Kastelen langs de Vecht
De Historische Kring Loenen organiseert op 
donderdag 9 november een lezing door Ju-
liette Jonker over de kastelen langs de Vecht. 
In deze lezing neemt Juliette Jonker u mee op 
reis door de geschiedenis. De Vecht mag dan 
wel beroemd zijn om haar buitenplaatsen, 
maar al eeuwen eerder stonden er maar liefst 
18 kastelen aan de oevers van de Vecht en de 
Angstel. Zij waren gebouwd in de 13de en 14de 
eeuw in de machtsstrijd tussen de bisschop 
van Utrecht, de graaf van Holland en de steeds 
machtiger wordende leenheren zoals de heren 
van Amstel. Kasteel Vredelant was het eerste 
kasteel dat in deze reeks is gebouwd. U hoort 
over het hoe en waarom van de bouw van 
deze imposante gebouwen en vervolgens gaan 
we van zuid naar noord de Vecht af om ieder 
kasteel te bespreken. Hoe zagen zij eruit, wie 

bouwden ze, waarom stonden ze nou juist op 
die ene plek, wat is er in de loop van de tijd mee 
gebeurd en wat kunnen we er vandaag de dag 
nog van zien en beleven? U hoort het allemaal 
op donderdag 9 november om 20.00 uur in het 
Dorpshuis te Vreeland. Toegang voor HKGL 
leden gratis, voor niet-leden € 2,50. 
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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 

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

Renée van Marissing: ‘Parttime astronaut’
Het gaat niet goed tussen Karlijn en haar man 
Jasper.  Ze hebben een zoon van vijf, Lucas,  
van wie ze zielsveel houden. Vooral Karlijn, 
in wier hoofd je zit als je het boek leest, is be-
hoorlijk vol van hem. En dat voor een vrouw 
die beweert dat ze wel een kind wil hebben, 
maar geen moeder wil zijn. Het is ongeloof-
lijk hoe teder de relatie tussen moeder en kind 
is, zo liefdevol beschreven, terwijl ook duide-
lijk is dat je kind, al is hij nog zo van jou, een 
eigen persoonlijkheid heeft, die je niet altijd 
helemaal begrijpt. En hoe zo’n kind het nor-
male gesprek tussen de ouders tot horendols 
toe (nogal geestig beschreven) kan verstoren. 
Hoewel ik vind dat het stel toch geregeld met 
elkaar probeert te praten over hoe ze zich ten 
opzichte van elkaar voelen, is het duidelijk dat 
de twee ondanks hun liefde van elkaar wegglij-
den. In het dagelijks gedruis, feestje hier, werk 
daar. Karlijn is als journalist bezig met een serie 
geschreven portretten over jonge kunstenaars. 
De twee kunstenaars die ze spreekt in het 
tijdsbestek van deze roman vertegenwoordi-
gen haar eigen problemen. Laura fotografeert 
zichzelf in massa’s omdat ze daar eigenlijk niet 
thuis is, Daan laat in zijn werk alles gewoon ge-
beuren, hij wil niet precies weten waar het alle-
maal vandaan komt. Nee dan Karlijn, die zich 
precies houdt aan wat ze moet doen; zodra ze 
daarbuiten stapt gaat het meteen mis. Ze voelt 
zich thuis in een oude, stoffige installatie, nog 
steeds in het Stedelijk Museum te zien, The 

Beanery van Edward 
Kienholz, waar in een 
oude kroeg de tijd is 
stil blijven staan op tien 
over tien, waar alles 
blijft zoals het was. Ze 
weet niet hoe ze zich uit 
de sleetsheid van haar 
relatie moet werken, 
ze trapt een rel op een etentje met vrienden, 
ze neemt haar zoontje stiekem mee naar de 
Efteling onder schooltijd en ook dit loopt bijna 
op een drama uit. Wat haar man ook probeert, 
ze komen maar niet tot het goede gesprek. 
Dat ze wel heeft aan het einde, als ze van haar 
huis vlucht naar The Beanery en daar van een 
oude vrouw met hondje  behoorlijk op haar 
donder krijgt. “Dame, jij hebt jezelf behoorlijk 
buitenspel gezet” . Karlijn is volgens haar niet 
kwaad op haar man, omdat hij een slippertje 
heeft gemaakt, maar omdat hij wat gedaan 
heeft, terwijl zij als een zoutzak op de bank is 
blijven liggen. “Ga leven, kind, gooi je haren 
los. En haal zo nu en dan je schouders op, al 
kost het je wat moeite”. Die goede raad kun-
nen we allemaal wel in onze zak steken. Zoals 
Karlijn zelf  zegt: het gaat om de kunst van 
het buigen. “Niet breken kan iedereen, stram 
staan en zo min mogelijk bewegen, eitje. Maar 
buigen, wankelen, verliezen, durven, durven 
te verliezen, de moed op brengen betekenis te 
geven…” Prachtig.

Geachte heer/mevrouw,
Als brugwachter van de Van Leerbrug in 
Vreeland kan ik jullie problemen van de Van 
Leerbrug niet oplossen, maar aan de brug ligt 
het zeker niet. De Van Leerbrug moet met lief-
de worden gedraaid en in de ochtend moeten 
alle lopende en draaiende zaken gecontroleerd 
worden. Ik was zielsgelukkig toen ik in april 
‘17 de nieuwe brugwachter mocht zijn in het 
mooie dorp Vreeland, na 15 jaar thuis in de 
wao te hebben gezeten. Zelf liep ik in de och-
tend de brugdelen langs, smeerde hier en daar 
wat scharnieren en vetpunten en paste de hek-
jes aan door een klapscharnier te ontwikkelen. 
Het was een leuke functie met fijne bewo-
ners, maar er waren brugwachters bij die al 
een tijdje mee liepen en hadden verteld aan 
de leidinggevende Dhr. M Akkerman van 
ODV maritiem dat ik een beterweter was en 
een grote mond had. Nee, ik probeerde ze te 

vertellen hoe het moest met deze brug, en ik 
vertelde ze niet dat ze in de avond een half 
uur eerder naar huis wilden gaan als er geen 
boten meer kwamen. En ik probeerde ze van 
het roken uit de werklocatie te krijgen omdat 
de kinderen ook binnen kwamen in het huisje 
van de brugwachter en kinderen hoeven geen 
nicotine binnen krijgen. Ook over de biertjes 
die gedronken werden mag ik niet klagen. 
Nee, André was een betweter. Nu ben ik ook 
geloosd net als Jaap en zit er nu een brug-
wachter op die uit de drukkerij komt en niets 
van boten af weet. Ik had gelukkig wel de pa-
pieren om alles te draaien dat is nu in geen 
velden of wegen te vinden. 
Ik ben gaan houden van jullie dorp en zal er 
ook in terug komen, moet nog even kijken 
hoe. Bedankt voor de fijne tijd dat ik bij jullie 
mocht zijn. Groetjes, André van den Akker, 
schipper van de kleine vaart, 0648172856.

Lezers schrijven  
Brief brugwachter

Op dinsdag 31 oktober houdt Juliette Jonker 
in het Vechtstreekmuseum te Maarssen om 
20.00 uur een lezing over de ‘Gouden Bochten’ 
waarin de achtergronden worden toegelicht 
van de verwevenheid tussen de ‘gouden boch-
ten’ van de Amsterdamse grachtengordel in 
de 17de en 18de eeuw en de ‘gouden boch-

ten’ van de Vecht. 
Hier bouwden de 
grachtenbewo-
ners hun buiten-
plaatsen, maar er waren nog vele andere directe 
banden tussen stad en platteland. Reserveren 
via www.vechtstreekmuseum.nl.

Lezing ‘Gouden Bochten’

Brugborrel zaterdag 28 oktober
Kom naar deze traditioneel gezellige borrel bij de 
van Leerbrug ter ere van het einde van het brug-
wachtersseizoen. Neem eigen drank en hapjes mee, 
de vuurkorven branden van 17.00 tot 19.00 uur! 
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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! 
Bent u al op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 
in de buurtkamer geweest? Gezellig even bij-
kletsen met een kopje koffi  e? Wees welkom!

Na 53 jaar zijn Jan en Truus van den 
Brink vertrokken naar Loenen, naar 
het Kampje. Het was een hele onder-
neming, die dankzij hun kinderen 
snel en vlot is verlopen. “Het is nog 
wel even zoeken hier, want de kin-
deren hebben ook onze kasten inge-
ruimd!” zegt Jan met een lach. Waar 
Truus aan toevoegt dat ze wel snel zul-
len wennen, want het woont erg fijn. 

Truus (92 jaar) komt uit Valkenburg, Zuid 
Holland. Een klein dorpje dat sinds enige jaren 
bekend is geworden omdat een hangar van de 
voormalige vliegbasis is veranderd in de the-
aterzaal waar de musical ‘Soldaat van Oranje’ 
wordt opgevoerd. En precies die vliegbasis 
is belangrijk, want dat is de plek waar Jan en 
Truus elkaar hebben ontmoet! Jan (87 jaar) is 
geboren in Amsterdam, maar op jonge leeftijd 
naar Den Haag verhuisd. In zijn diensttijd was 
hij gelegerd in Valkenburg. En zo is het geko-
men… In 1955 zijn ze getrouwd.
Truus werkte in die tijd in Leiden, op een kan-
toor, waar ze elke dag op de fiets naar toe ging. 
Met de tram kon ook wel, maar dan moest ze 
eerst naar Katwijk lopen, of naar de Haagse 
Schouw in Voorschoten. Meestal fietste ze 
door weer en wind naar Leiden, zeker 45 mi-
nuten. “Ach, dat was gewoon in die tijd, dat 
deed iedereen.” Toen ze zwanger raakte in 
1956 moest ze ontslag nemen, ook dat was in 
die tijd heel gewoon. Samen zijn ze toen in Den 
Haag gaan wonen. Daar is hun oudste zoon 
geboren. Jan werkte op een ingenieursbu-
reau dat een vestiging in Den Haag had, en in 
Amsterdam. In 1958 zijn ze vanwege zijn werk 
verhuisd naar de 2e Helmersstraat, driehoog, 
in Amsterdam. Dat viel niet mee! Truus: “Je 
moest dicht bij het raam omhoog kijken om 
iets van de lucht te zien! En er was niet veel 
contact met de buren, heel anders dan vroeger, 
in Valkenburg.” Dat miste ze wel. Hun tweede 
zoon is daar geboren. 
Ze gingen op zoek naar een ander huis, buiten 
de stad. In die tijd was het veel minder gewoon 
om een hypotheek af te sluiten, of om een 
schuld te hebben, zo waren ze allebei niet op-
gevoed. Maar toen de werkgever voor een deel 
garant stond én de huizenprijzen snel stegen, 
zijn ze overstag gegaan. Omdat het kantoor bij 
het Amstelstation en dichtbij de A2 zat, zijn ze 
langs de A2 gaan kijken. Op de scooter verken-
den ze de omgeving. Na wat zoeken kwamen 
ze in Vreeland. “Je reed toen zo van de provin-
ciale weg Duinkerken op, waar nu de school 
staat was de afrit.” Ze zagen een plan voor drie 
rijen huizen, waarvan de eerste er al stond. “In 
de Jan van Dieststraat konden we zien hoe het 
zou worden. Niet een doorzonwoning zoals 
toen veel werd gebouwd, maar met een dwar-
se huiskamer, anders. Dat sprak ons meteen 
aan.” Het werd de Floris van Boekhorststraat, 

dat ze dus ‘in de put’ gekocht hebben. Er zijn 
nog foto’s dat ze met hun oudste zoon tussen 
de heipalen staan. Dat werd in 1963 hun ge-
zinshuis, waar nog twee jongens werden ge-
boren. “Het was prachtig, we hadden uitzicht 
tot aan het kanaal, en naar het noorden over 
de weilanden. De jongens hebben heerlijk ge-
speeld in de weilanden, met kaplaarzen aan, 
slootje springen, vuurtje stoken. Moeder vond 
veel goed, als de jongens maar plezier hadden. 
Het was vaak feest als vader er niet was, dan liet 
ik de touwtjes wat losser!” Op een dag nam de 
oudste zoon, die al vaker om een hondje had 
gevraagd, een pup mee naar huis: “Als wij er 
niet voor zorgen, gaan ze hem verdrinken”, en 
natuurlijk hoorde vanaf toen de hond ook bij 
het gezin. 
In Vreeland zijn beiden heel actief geweest. 
Zoals ook in Den Haag en Amsterdam kwam 
Jan al snel in de kerkenraad in Vreeland. Als 
lid van het schoolbestuur van de Christelijke 
school heeft hij de verhuizing van de 
Ruiterstraat naar de Boterweg meegemaakt. 
Intussen was Truus ook actief op de kleuter-
school en de lagere school. Ze heeft ook in 
kerkelijk verband bejaarden- en zieken-be-
zoekwerk gedaan. 
Er werd door de mannen van het gezin veel 
gezeild, ze hadden een eigen boot. Ook nu nog 
zijn de zoons liefhebbers: elk jaar gaan ze een 
week met elkaar zeilen. 
Jan bleef in Amsterdam werken, de eerste jaren 
was het woon-werkverkeer op de scooter over 
de A2, nu niet meer voor te stellen. En intus-
sen is er heel veel veranderd. In Vreeland, waar 
de nieuwe wijk verder werd gebouwd, mensen 
kwamen en gingen. “Er waren toen twee bak-
kers, twee groenteboeren, twee kruideniers, 
en zelfs twee manufacturenwinkels! Vlak voor 
we naar Vreeland verhuisden, kwamen de 
zoons van bakker De Kloet en van kruidenier 
Scheepmaker naar Amsterdam om te vragen 
om klandizie!” Het kanaal werd verbreed, de 
veerponten verdwenen, en de A2 werd veel 
drukker. 
Al die 53 jaar in Vreeland hebben Jan en Truus 
van den Brink het goed gehad, met veel con-
tact met de buren, veel kennissen. Ze zijn heel 
blij dat ze al zo lang samen zijn, en met hun ge-
zin, hun jongens, hun schoondochters, zeven 
kleinkinderen en ook al één achterkleinkind! 

M.S.

Ik vertrek...
Naar het Kampje!

BrugBorrel voor alle Vreelanders
Zaterdag 28 oktober vindt tussen 17 en 19 
uur de traditionele BrugBorrel plaats, de af-
sluiting van het zomerseizoen waarbij de Van 
Leerbrug dagelijks bediend wordt. Het recept 

is hetzelfde als alle voorgaande jaren: ieder-
een is welkom en neemt zelf wat te drinken 
en te eten mee, wat we met elkaar delen. Voor 
vuurkorven en tafels wordt gezorgd. 



De Vreelandbode14 oktober 2017

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

Is het u opgevallen dat er de afgelopen 
jaren steeds meer vrolijke bloembakken 
in ons dorp te vinden zijn? Het begon 
met bakken aan de brug, op initiatief 
van en betaald door omwonenden. In 
totaal hangen daar nu 12 bakken. Hier-
na verschenen er bakken aan de Singel, 
de Spoorlaan, het Sluisje en het Maar-
tenplein, alle verzorgd door bewoners 
in de buurt. Een deel van de bakken wordt 
bekostigd uit het leefbaarheidsbudget dat de 
gemeente jaarlijks ter beschikking stelt. 
Begin oktober hebben Reinko Abels en Peter 
Nagtegaal alle uitgebloeide bakken leegge-
haald. Een mooi moment om alle bloembak-
verzorgers even in het zonnetje te zetten. 
De algehele leiding is in handen van Ankie 
Bots en Trees Vermeer. Vervoer van de lege 
bakken naar de bloemist: Ties Kruiswijk en 
Reinko Abels. Overleg met de kweker: Ankie 
Bots, Trees Vermeer en Ties Kruiswijk. Op-
halen van de voor-gekweekte bakken doet de 
Plantencommissie van de kerk. Bakken op-

hangen en weghalen: Reinko Abels en Peter 
Nagtegaal. De verzorgers van de brugbakken 
zijn Ankie Bots en Trees Vermeer, met hulp 
van de brugwachter. Op het Sluisje zijn dat: 
Fam. Bakker en Nellie Rammers.
Op de Singel: Gertjan Meijers en Corry Soe-
de. Op het Maartenplein: Peter Nagtegaal, 
Herman Leemreis en Bob de Roode en op de 
Raadhuislaan: Ronald Felix en Rik Godwaldt.
Er gaan meer bakken komen en er is dus 
behoefte aan meerdere verzorgers! Wie de 
komende zomer wil helpen met het water ge-
ven van de bakken kan contact opnemen met 
Reinko Abels: 234785.

Bloembakken en verzorgers in het 
zonnetje gezet 

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films 
te vertonen, waar je na afloop over door kunt 
praten. Op vrijdagavond 27 oktober draait de 
Nederlandse film ‘Layla M’. De 18-jarige Layla 
(Nora El Koussour) is een jonge Marokkaanse 
vrouw. Ze doet eindexamen VWO en is een 
fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en 
broer woont ze in Amsterdam-West. Layla is 
niet op haar mondje gevallen en durft voor haar 
mening uit te komen. Ze stoort zich aan het ne-
gatieve beeld dat er is over Marokkanen en het 
Islamitische geloof. Thuis heeft ze discussies 
hierover en Layla zet zich steeds meer af tegen 
de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen 
hun wil en tot schrik en ergernis van haar beste 
vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep 
jonge Moslims die strijden voor acceptatie en 
het uitoefenen van hun geloof. Binnen de groep 

maakt ze kennis met 
Abdel (Ilias Addab) 
die haar begrijpt en 
haar verhalen over de 
ruzies thuis aanhoort. 
Layla wordt verliefd 
en het kost Abdel geen 
moeite haar over te 
halen hem te volgen. 
In het geheim trou-
wen ze en Layla reist met hem naar het Midden-
Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer zijn 
eigen weg volgt en een buurvrouw is haar enige 
contact met de buitenwereld. Langzaamaan en 
tot haar afgrijzen, realiseert Layla zich wat de 
echte reden is van hun reis. De film wordt ver-
toond 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. www.vechtenangstelkerk.nl

Vroeger waren er tientallen mid-
denstanders in Vreeland: meerdere 
bakkers, slagers, kruidenierswin-
kels, een postkantoor en elektrici-
teitswinkel en nog veel meer. In de 
loop van de tijd zijn die allemaal 
verdwenen. Om met Asterix en 
Obelix te spreken: Slechts één hield 
stand… dat is de Dagwinkel van Al-
oys Hageman. 

Hij heeft zich ontpopt tot een vervanger van 
veel van deze winkels en heeft in de afgelo-
pen jaren zijn aanbod enorm uitgebreid. Zo is 
deze winkel veel meer geworden dan ‘alleen’ 
een supermarkt. Het is een kloppend hart in 
ons dorp en de enige plek waar u geld kunt 
pinnen, Post NL pakketten kunt inleveren en 
ophalen, foto’s kunt laten afdrukken, lotto- en 
Totokaarten of staatsloten en VVVbonnen 
kunt kopen, waar zalig vers brood van een 
warme bakker te koop is en vers gebak besteld 
kan worden, waar je je telefoon kan opwaar-

deren, online boodschappen kan doen die ook 
nog eens gratis thuisbezorgd worden, waar 
een groot assortiment (biologische) voedings-
middelen en streekproducten te koop is en als 
het er niet is, het besteld kan worden enz. enz. 
Onderschat niet het belang van deze winkel-
op-loopafstand voor de leefbaarheid voor 
ons hele dorp. Zo’n winkel kan alleen blijven 
voortbestaan door het keiharde werken van 
een ondernemer en door voldoende klanten. 
Daarom een oproepje: Koop lokaal!  (sowie-
so!) En laten we met zijn allen deze multifunc-
tionele winkel blijven steunen. 

Bedrijvigheid: Alles te krijgen in Vreeland

Filmhuis Loenen
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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

Zoals u ongetwijfeld weet is Vreeland ont-
staan bij kasteel Vredelant. Helaas bestaat 
dit kasteel sinds het begin van de 16de eeuw 
niet meer, maar er zijn nog diverse kastelen 
in de buurt die wel de tand des tijds overleefd 
hebben. De komende maanden bespreek ik 
de drie kastelen in de buurt van Vreeland die 
toegankelijk zijn voor het publiek. Als eerste 
Loenersloot, dat nog deze maand te bezoeken 
is, voordat de wintersluiting ingaat. 

Kasteel Loenersloot is een van de oudste en 
best bewaarde kastelen in de Vecht- en Ang-
stelstreek. Het dateert uit het begin van de 
13de eeuw. Toen werd de donjon (toren) ge-
bouwd. In de loop van de tijd is het steeds ver-
der uitgebreid. Op de oude prent is het kasteel 
in de 16de eeuw te zien. Bijzonder is dat het 
niet verwoest is in 1672 door de Fransen, zoals 
zoveel andere buitenplaatsen en kastelen, om-
dat de eigenaren katholiek waren. De ronde 
toren heeft muren van 2.40 meter dik; die van 
de ridderzaal zijn 80 cm. In de torenmuur is 
een gemetselde rondgaande trap aangebracht. 
Men was helemaal zelfvoorzienend op het 
kasteelcomplex: er was een bakkershuisje 
en een boerderij zodat men altijd vers voed-
sel had. De 17de-eeuwse boerderij staat nog 
steeds naast het kasteel. Ook een deel van de 
voormalige voorburcht bestaat nog, tegenover 
de brug naar het kasteel. 

Buitenplaats
Rond 1770 is het grimmige verdedigingskas-

teel verbouwd tot een gerieflijke buitenplaats. 
Het middendeel met een nieuwe ingangspartij 
is toen tegen de toren aan gebouwd, waarvoor 
een deel van de dikke donjonmuren werd af-
gehakt. Het interieur werd verfraaid met o.a. 
beschilderd behang en stucplafonds. Ook het 
park werd toen aangelegd met moestuinen en 
een boomgaard. Zo vormde de ‘buitenplaats’ 
het einde van de rij buitens langs de Angstel. 
Omdat dit de trekschuitroute tussen de Vecht 
en Amsterdam was, werd deze rivier druk be-
varen en waren er in de loop van de 17de en 
18de-eeuwse tientallen buitenplaatsen langs 
gebouwd. Een groot deel bestaat nog steeds. 

Rondleidingen
In 2010 werd het Utrechts Landschap eige-
naar van het kasteel en zij voerde in de jaren 
erna een grootscheepse restauratie uit. Ook 
het park werd helemaal in oude luister her-
steld. Het park is nu openbaar toegankelijk en 
echt de moeite waard om een keer te bezoe-
ken. Het is maar 10  minuutjes fietsen vanuit 
Vreeland!
Het kasteel is alleen met een rondleiding te 
bezoeken. Geniet van de boeiende verhalen 
en de historische inrichting met antiek en de-
coraties uit de 18de eeuw. 
Via www.utrechtslandschap.nl kunt u reser-
veren. Echt de moeite waard! 
Tijdens de lezing die ik op 9 november in het 
Dorpshuis houd over kastelen in de Vechts-
treek kunt u meer over dit en de andere kaste-
len langs de Vecht horen.                                J.J.

Kasteel Loenersloot

Loenersloot Nu

Loenersloot Vroeger 
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Wie uit onze Vechtstreek kent het niet: de 
blauw met oranje flits die over het water 
scheert. Er komen er steeds meer gelukkig. En 
het jaagpad langs de Vecht is zelfs enige jaren 
geleden omgedoopt tot IJsvogelpad. 
Jelle Harder van IJsvogelwerkgroep Gooi en 
Vechtstreek vertelt op 27 november op ver-
zoek van Cursusproject Loenen alles over deze 
bijzondere vogel, ondersteunt met prachtige 

opnamen. Meer informatie en opgeven: www.
cursusprojectloenen.nl           Foto: Jeroen Snel

Lezing over IJsvogels

Bij de start van de inventarisverkoop van De 
Nederlanden stonden al tientallen mensen te 
dringen bij de deur. Vanwege een geheel nieu-
we inrichting van de tien slaapkamers verkocht 

Caroline Berends alle bedden, kasten, gordij-
nen, spreien, schilderijen, serviesgoed etc. Alles 
vloog weg, niet alleen vanwege de kwaliteit 
maar zeker ook door de erg lage prijsjes. 

Rush-uitverkoop bij De Nederlanden

Kinderboeken met griezels en engerds ston-
den centraal in de Kinderboekenweek 2017, 
de 63ste inmiddels! Het thema was griezelen. 
Tijdens de opening op woensdag 4 oktober 
mochten alle kinderen van CSV Ridderhof 
verkleed naar school komen in hun engste 
outfit.
De kinderen hadden goed gehoor gegeven 
aan deze oproep want de hal zat vol met hek-
sen, spoken, skeletten, monsters en vele an-
dere griezels en engerds.

Opening Kinderboekenweek

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

info@vreelandbode.nl

Wilt u adverteren 
in de Vreelandbode? 

Mail naar:  

 Thema 
 avond 
 Dorpsraad
Maandag 2 november Dorpshuis Vreeland
19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: aanvang Thema-avond
Onderwerp: Het nieuwe Dorpsplan


