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“Ga je nog op vakantie of zijn jullie al geweest?”. Andere jaren 
was deze vraag vaak overbodig want verraadde een zongebruinde 
huid het antwoord al. Dit jaar is het allemaal anders. Doorwerkers 
en thuisblijvers in Vreeland bespaarden deze zomer veel geld en 
moeite door nippend aan een verkoelend drankje in eigen omge-
ving minzaam te denken aan dorpsgenoten die in bloedhete files 
naar het zuiden gingen om daar op de camping weggespoeld te 
worden door een tropische storm. Nou ja, beetje overdreven ge-
steld natuurlijk want twee hittegolven in Vreeland zijn ook niet 
voor iedereen een pretje geweest. En eerlijk is eerlijk, er even he-
lemaal uit-zijn is ook vaak gewoon fijn. De zwemtrap van de Ne-
derlanden en het ‘strandje’ zijn in ieder geval goed gebruikt. Ook 
Aloys van de Dagwinkel zei dat hij blij was met de goede aanloop 
van toeristen en thuisblijvers die zijn gemakswinkel wisten te vin-
den. Wij vroegen ons verder af hoe het Veehouder Vincent de 
Graaf deze zomer is vergaan? En of u de fietsbrug in Nigtevecht al 
heeft ‘genomen’? In deze Vreelandbode, die zoals gebruikelijk wat 
later in augustus uitkomt, naast mooie interviews ook ‘hot’ nieuws 
en fijne tips. En natuurlijk zien we elkaar allemaal bij het mooie 
dorpsfeest zaterdag 1 september. Heeft u al kaarten gekocht bij de 
Dagwinkel? Dit jaar in Italiaanse sferen; kunnen de thuisblijvers 
toch nog mee-mijmeren met de vakantiegangers! 

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Met ingang van 27 augustus kunnen Vree-
landers niet meer met bus 522 naar Loenen, 
maar wel  naar station Weesp of Nigtevecht. 
Een ingrijpende maatregel die om uitleg 
vraagt. Een telefoontje met woordvoerder 
Sharon Bolhuis van vervoersmaatschappij 
Keolis Nederland, waar Syntus Utrecht een 
onderdeel van is, leerde dat het besluit defi-
nitief is en dat er vooralsnog ook geen alter-
natief voor handen is. Bolhuis: “De reden dat 
deze buurtbus vanaf 27 augustus sportpark 
De Heul/Kerklaan en Loenen Dorp niet meer 
aan zal doen, is dat de rijtijd van deze lijn 
onder druk staat. Door de toenemende ver-
keersdrukte (bij files worden de lokale wegen 
veel gebruikt) en openstaande bruggen is de 
haalbaarheid van de huidige dienstregeling 

beperkt. Er is daarom gekozen de 2 eerder ge-
noemde haltes niet meer aan te doen, waar-
door we de betrouwbaarheid en punctualiteit 
van deze buslijn kunnen verbeteren.” 
Bolhuis legt uit dat de beslissing niets te 
maken heeft met het niet rendabel zijn van 
het ritje Vreeland/Loenen. De beslissing is 
volgens Bolhuis volgens de gebruikelijke 
procedure genomen. Dat betekent dat de 
buurtbusvereniging die over buslijn 522 gaat 
én het Rocov – Regionaal Overleg Consu-
mentenorganisaties Openbaar Vervoer – een 
positief advies hebben uitgebracht. Tot slot 
benadrukt Bolhuis dat er in Nigtevecht Cen-
trum een nieuwe halte is geplaatst. Wie naar 
Nigtevecht of naar Station Weesp wil, kan 
nog wel in Vreeland opstappen.

Uitleg over verdwijnen bus 522

Het is bijna zover: op 1 september is het Vree-
landse Dorpsfeest! Voor alle Vreelanders, oud 
en jong, oer en nieuw, is er gezelligheid, amuse-
ment, eten en muziek. Dit keer wordt het feest-
terrein op de Floraweg in Italiaanse sfeer aange-
kleed, zodat we nóg wat langer in vakantiesfeer 
kunnen blijven!

We starten om 16.00 uur met een echt poppen-
theater, door Meike van der Akker met muziek 
van Helge Slikker. Om 16.30 uur beginnen de 
andere kinderactiviteiten, voor elke leeftijd is 
er iets te doen: Voor de kleinsten natuurlijk 
het knutselen, van 16.30-17.00 uur. Samen met 
Mechtold van De Knutseldoos wordt er een 
prachtig kunstwerkje gemaakt. Het wordt weer 
erg gezellig én druk, dus kom op tijd! Voor de 
wat oudere kinderen staat er van 16.30-21.00 
uur een stormbaan van 24 meter! Kun jij tot het 
eind blijven rennen? Of juist niet natuurlijk! 
Vanwege het grote succes van vorig jaar kun je 
dit jaar ook weer lasergamen. In de opblaashal 
kun je je helemaal uitleven! Van 16.30-20.00 
uur is de hal open voor kinderen tot 16 jaar. 
En omdat veel stoere mannen en vrouwen van 
16 jaar en ouder dat natuurlijk ook willen, is de 
Lasergame van 20.00-21.00 uur speciaal voor 
hen gereserveerd! 
Natuurlijk maakt al dat vermaak hongerig en 
dorstig. Daar wordt ook voor gezorgd! De bar 
is vanaf 16 uur open in de feesttent. En natuur-
lijk eten we Italiaans! Voor de kinderen is er een 
speciaal menu bij de foodtrucks, vanaf 17 uur 
af te halen met de kinderdinerbon. Het menu 
voor de volwassenen is, ook met een dinerbon, 
af te halen vanaf 18 uur. De foodtrucks blijven 
tot 20.30 uur staan. We eten aan lange tafels, 
natuurlijk met Italiaanse muziek. Tijdens het 

diner zal de loterij zijn. Er zijn fantastische prij-
zen gedoneerd door de lokale middenstanders, 
zoals dinerbonnen van verschillende restau-
rants in de omgeving, drogisterij pakketten, 
spellen, zonnebrillen etc. Loten zijn tijdens de 
avond te koop. Na het diner gaan de tafels aan 
de kant en begint het dansfeest met een DJ, die 
er met zanger en zangeres een knalfeest van 
gaat maken tot middernacht. 
Het feest is op de Floraweg, 1 september, van 
16-24 uur. De activiteiten zijn gratis. 
Dinerkaarten zijn alleen vooraf te koop, vol-
wassenen 12,50, kinderen 5 euro. Dat kan bij 
de Dagwinkel van Aloys, en via de link op face-
book en de site dorpsfeestvreeland.nl.
De hele dag zijn er munten te koop voor drank. 
Ook de loten worden tijdens het feest verkocht. 
Er is een pinapparaat, maar contant betalen 
kan ook. 

Italiaans dorpsfeest!

Huttenbouwen in Vreeland

De keus van de volgende Sterrenwandeling 
naar de ultra lite vliegenier Han de Waard blijkt 
een schot in de roos. We hebben nu al bijna vol-
doende aanmeldingen om de groep compleet 
te maken, er zijn nog een paar plekken vrij. 
De wandelaars kunnen de keus maken tussen 

een lange, alternatieve Klompenpad wandeling 
of de korte wandeling over het Spoorlaantje. 
Wacht niet te lang met inschrijven, want vol is 
vol! Zondagmiddag 23 september a.s. om 12.00 
of 13.00 uur. Katie de Haan en Corine Winnik   
(corinewinnik@hotmail.com)

Sterrenwandeling met vleugels

Lees meer op pagina 3
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Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
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

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
2 sept. Swim tot Fight cancer, Boom en Bosch
4 sept. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
6 sept. Politieke verbindingsavond, Studio Idee,  
 20.00 uur
7 sept. Feestelijke opening ‘75 Vreelanders’,  
 Grote Kerk, 17.00 uur
7 sept.  Offi  ciële opening fi etsbrug ARK
8 sept.  Open Monumentendag
9 sept. Expo ‘75 Vreelanders’ en concertje 
 tussen 15.00 en 17.00 uur
10 sept.  Klaverjassen, Dorpshuis, 14.00 uur
11 sept. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
14-17 Beeldenexpositie Evelyn Broere, Grote Kerk
15 sept. Oud Papier ophalen
18 sept. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
23 sept. STERRENwandeling met vleugels, 12.00u
23 sept. STERRENConcert Mehmet Polat, 
 Podium Vree(md)land, Grote Kerk,16.00 

2  augustus 2018

22  juli 10.00 uur ds van Gilst
2 sept   10.00 uur mevr Aarsen
9 sept.     10.00 uur ds Rinzema    startzondag
16 sept. 10.00 uur  ds Tacken
23 sept.  10.00 uur  ds de Wit
30 sept. 10.00 uur  de heer Flantua    

Kerkdiensten

10 jaar De Vreelandbode

Veel Vreelanders trainen wekelijks voor de 
Swim to Fight Cancer!

Swim to Fight Cancer



 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

augustus 2018  3 De Vreelandbode 10 jaar 

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Veel Vreelanders zwemmen mee met het 
fondsenwerfproject ‘Swim to fight Cancer’ 
dat op zondag 2 september plaatsvindt in 
en om de Vecht in Breukelen. In totaal doen 
160 jeugdzwemmers en 400 volwassenen 
mee. De jeugd zwemt 500 meter, volwasse-
nen twee kilometer. Iedereen heeft zelf spon-

sors gezocht, wat bij het ter perse gaan van de 
Vreelandbode het prachtige bedrag van ruim 
€ 270.000,- heeft opgebracht, dat bestemd is 
voor kankeronderzoek. Bij het vertrek- en 
eindpunt Boom en Bosch in Breukelen is het 
de hele dag feest met muzikale optredens en 
enthousiaste zwemmers en hun aanmoedi-
gers. Op www.stichtsevecht.swimtofightcan-
cer.nl vindt u alle verdere gegevens.

Met veel plezier nodigen Liesbeth Romeijn en 
STERREN van Vreeland alle dorpsgenoten uit 
voor de feestelijke opening van de expositie ‘75 
Vreelanders’ op 7 september in de Grote Kerk. 
‘75 Vreelanders’ is een bijzondere portretten-
reeks die een unieke dwarsdoorsnede laat zien 
van de inwoners van Vreeland. De reeks is tij-
dens het Open Monumentenweekend van 7, 8 en 
9 september voor het laatst bij elkaar te zien in 
de Grote Kerk in Vreeland. 

De expositie wordt geopend door filmmaker 
Jelle van Doornik. Pianist Tjako Groenewold 
verzorgt de muzikale omlijsting. Daarna is er 
uitgebreid de tijd om met een hapje en een 
drankje in de hand, samen met dorpsgenoten 
de portretten te bekijken en elkaar te ontmoe-
ten. Naast de portretten kunt u genieten van 
de prachtige film die Jelle van Doornik maakte 
ter ere van de viering van 750 jaar Vreeland; 
Anno Nu. Portret van een dorp. De film wordt 
gedurende het weekend doorlopend vertoond. 
Op zondag 9 september is er van 12.00 tot 
13.00 uur een dorpse ontmoeting, een uit-
wisseling over het maken van de 75 portret-
ten met Liesbeth Romeijn. Bovendien is zij 
gedurende het gehele weekend aanwezig, er 
is dus ruimschoots de gelegenheid om elkaar 
(weer) te ontmoeten, een gesprek, en het stel-
len van vragen.  Op zondag 9 september ver-
zorgen Reinette Thiadens (viool) en Tjako 
Groenewold (piano) een romantisch inloop 
recital in de Grote Kerk. 

Tentoonstelling ‘75 VREELANDERS’
vrijdag 7 september Feestelijke opening ex-
positie. 16.30 uur inloop. 17.00 uur aanvang 
opening
zaterdag 8 september 12.00 tot 17.00 uur expo-
sitie + film + open monumentendag kerk
zondag 9 september 12.00 uur tot 17.00 uur 
expositie. 12.00 uur Dorpse ontmoeting met 
Liesbeth Romeijn
15.00 tot 17.00 uur Inloop recital met Reinette 
Thiadens en Tjako Groenewold

Feestelijke opening ‘75 Vreelanders’

Swim to fight cancer

Huttenbouwen 2018
Net als alle voorgaande 16 jaar was ook deze 
17de Huttenbouw weer een groot kleinschalig 
Vreelands feest. Dit jaar in Wilde Westen sfe-
ren. 75 dolenthousiaste kinderen timmerden 
op het terrein van Simon van der Paauw in 3 
dagen tijd saloons, gevangenissen, een bank 
en een huis van de sheriff in elkaar. 
Nieuw dit jaar was het fantastisch gebouwde 
en versierde podium voor de bonte avond en 
een  hobbelpaard op wielen. De brandweer in-
specteerde de hutten kundig en uitvoerig en 
alle huttenbouwers vielen in de prijzen. 
En geen Huttenbouw zonder spooktocht. 
Ondanks de regenbuien trokken de groepen 
dapper en wat nerveus het bos in van Kees 
Beelaerts. Ietje, onze verhalenverteller, ver-

telde een Wildwest verhaal waarna ze cowboy 
Lucky Luke gingen zoeken. Ook dit jaar is 
alles bedacht en uitgevoerd door ex-hutten-
bouwers. Dank Bart, Daan, Ruben, Menno, 
Joshua en Nelson voor jullie inzet! Na de 
spooktocht hebben Helge, Joost en Tim een 
geweldig optreden gegeven bij het kampvuur. 
En dan natuurlijk slapen in je eigen gebouwde 
hut.  We willen graag alle sponsors bedanken 
voor hun bijdrage: Greiff, Bon Bouw, Kooy-
man sierbestrating, Verwoed, Schuurman 
diervoeders en Griffioen & Co. Als je zin hebt 
om de Vreelandse kinderen een onvergetelij-
ke herinnering te bezorgen, geef je dan op als 
vrijwilliger Huttenbouw. 
Mail naar Esther: esthersarphatie@xs4all.nl
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Rijksstraatweg 106a,  Loenen aan de Vecht
www.bistropaolos.nl

10 jaar De Vreelandbode

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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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

De media besteedt veel aandacht aan de 
droogte, de hittegolf en de gevolgen daarvan 
voor de boeren. Hoogste tijd dus voor een ge-
sprek met onze Vreelandse veehouder Vincent 
de Graaf, goed voor 150 koeien die niet meer 
naar buiten kunnen omdat het grasland er ver-
dord bij ligt. 

Zijn maisvelden aan de Nigtevechtseweg 
staan er nog relatief goed bij, maar dat zegt 
niets over de grootte van de maiskolven. De 
Graaf: “De vorige jaren hebben we steeds 
gras en mais overgehouden. In de markt was 
er geen interesse om het te kopen dus heb ik 
het ingekuild op  ons eigen terrein. Dat is nu 
ons geluk! We hebben voorlopig voldoende 
voer op voorraad.”
De Graaf is positief en hoopt op flink wat 
regenbuien, zodat het gras weer gaat groei-
en en hij eind september nog een keer kan 
maaien. Hij vertelt: “Als ik over het land loop 
zie ik veel dorre plekken, maar gelukkig ook 
nog stukken die groen zijn. We hebben al 
twee keer niet kunnen maaien. Uitgedrukt in 
geld, is dat een flinke som. Ik hoop dat we 
volgend jaar niet weer opnieuw moeten in-
zaaien. Dan komen er flinke kosten.”

Pompen en sproeien
Aan sproeien van het grasland begint De 
Graaf niet. Hij legt uit waarom: “We zouden 
het water dan uit de Vecht moeten pompen. 
Daarvoor moet je een machine huren die heel 
veel diesel gebruikt. En als je 10 mm regen 
op 10 hectare wilt simuleren, moet je 1000 
kuub uit de Vecht pompen. Daar ben je dan 
een hele dag mee bezig. Financieel is het niet 
haalbaar. We blijven dus hopen op een paar 
flinke regenbuien, zodat de koeien over twee 
weken weer lekker naar buiten kunnen.”

Maisoogst valt mee 
De maisoogst zal dit jaar wat minder zijn dan 
in 2017 toen de productie 50 ton per hectare 
was. De Graaf: “In 2016 hadden we extreem 
veel regen en was de opbrengst 25 ton per 
hectare. Voor dit jaar verwacht ik dat het wel 
minder is dan in 2017, maar niet zo drama-
tisch als het jaar daarvoor. Ik verwacht wel 
dat alle boeren nu hun voorraad gaan opma-
ken. Ik weet dat we allemaal aan het rekenen 
zijn. In deze omgeving komen we er nog re-
latief goed vanaf, de problemen in het zuiden 
van het land zijn vele malen groter. En dat 
geldt dan vooral voor de telers van groente 
en fruit.” Tot slot hoopt De Graaf voor zijn 
sector dat de melkprijs wat omhoog gaat, zo-
dat de financiële schade beperkt blijft.      C.L.

Veehouder Vincent de Graaf over droogte:
“We hopen op een paar flinke regenbuien”

Ik heb op vrijdag 20 juli mijn vierdaagse 
nummertje 3 in ontvangst mogen nemen 
(!!) en vanzelfsprekend de oranje gladio-
len. ABN Amro verzorgt al jaren ondersteu-
ning tijdens de vierdaagse voor haar employ-
ees / gepensioneerden en introducés. Slapen 
op een zaal, warm en koud eten en medische 
verzorging. Al met al een zeer comfortabele 
situatie.
Het wandelen ging mede vanwege mijn zeer 
intensieve voorbereiding (341 km) goed en 
naar wens. Weinig pijntjes en 1 blaar. Wel 
was het met ineens 32-34 graden wel erg 
warm. Het zij zo!
In totaal wordt er in 4 verschillende routes 
126 kilometer gelopen door zeer fraaie Gel-
derse landschappelijke gebieden. Overal is 
muziek (o.a. dweilorkesten) en staan men-
sen, vooral kinderen, aan de kant met snoep, 
plakjes komkommer, water, etc. Deze uitda-
ging heb ik weer ervaren als “het is te doen, 
maar je krijgt het niet cadeau”.
Gestimuleerd ben ik zeker door het thuis-
front, maar ook door het fantastische finan-

ciële resultaat door de sponsoren, voor het 
Radboud ziekenhuis afdeling Oncologie, het 
geld wordt besteed aan algemeen onderzoek. 
Dit in samenwerking met KWF Kankerbe-
strijding. Het totaal bedrag van het voor mij 
weer totaal onverwachte hoge resultaat, na-
melijk: € 1.250,-.
Vanzelfsprekend wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de bijdrage die hij of zij in 
welke vorm dan ook heeft geleverd om deze 
prestatieloop voor mij succesvol te mogen 
afsluiten.
Rest mij om de ervaring van de intocht vrij-
dag 20 juli als zeer speciaal en feestelijk nog 
even te noemen, mede omdat Bärbel vanaf 
Malden met mij heeft mee gelopen. Tijdens 
de intocht wordt je als vierdaagse loper door 
de overweldigende belangstelling als het 
ware gedragen.

Nogmaals bedankt, mede namens Radboud 
ziekenhuis en KWF Kankerbestrijding,
John  de Nooy

Lezers schrijven
Waarom ik dit jaar de Vierdaagse liep



augustus 2018  5 De Vreelandbode 10 jaar 

LUNCH
Dinsdag tot en met vrijdag 

en zondag hebben wij 
een 4 gangen lunchmenu du chef 

buiten de kaart om. 
Voor slechts 55,- is dat heerlijk 

genieten op ons terras!

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

Op de N201 worden in september intelligente 
stoplichten geplaatst, waarmee de doorstroom 
van het verkeer met 25 % kan verbeteren, zo 
blijkt uit onderzoek. 
Dit is hard nodig, want deze drukste 
Provinciale weg van Nederland die Vreeland 
doorkruist slibt vaak dicht. Om te voorkomen 
dat het verkeer op de N201 nóg verder vast-
loopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een vi-
sie voor de toekomst van de weg en het gebied 
er omheen. Daarbij gebruikt de provincie de 
ideeën die zij krijgt van bewoners, bedrijven 
en gemeenten uit de omgeving van de weg. 
De bewoners wordt gevraagd mee te denken 
middels het invullen van een enquête met vijf 

vragen. Deze maanden wordt gewerkt aan het 
opstellen van een Nota Voorkeursvariant(en) 
toekomstbestendige N201. Er zijn vier moge-
lijke scenario’s  voorgesteld, variërend van 
het inrichten van de N201 tot een weg met 
2 x 2 rijbanen en een snelheid van 100 km. 
per uur tot het afwaarderen van de weg als 
doorgaande weg en een maximum snelheid 
van 60 km. per uur instellen. Tevens werkt 
Twynstra&Gudde/Decisio aan het opstel-
len van een Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse en zijn er vier bijeenkomsten Wikken 
en Wegen.  Meer weten of de enquête invul-
len? Kijk op www.provincieutrecht.nl en type 
N201 in de zoekbalk in.

Plannen rond N201 in beweging

Het weekend van 8 en 9 sep-
tember is het weer Nationale 
Open Monumentendag, dan 
openen duizenden monumen-
ten hun deuren voor het pu-
bliek. Een uitgelezen kans om 
gebouwen die vaak normaal 
niet open zijn te bezichtigen. 

In onze gemeente is ook weer 
een prachtig programma sa-
mengesteld door de historische kringen. In 
onze eigen Sint Nicolaaskerk is de bijzondere 
tentoonstelling van 75 Beeldportretten van 
Vreelanders te zien, gemaakt door Liesbeth 
Romeijn. U leest er meer over op p. . 

Concerten langs de Vecht
Ook in Loenen is de grote kerk open en lei-
den gidsen u daar rond. De hele dag door zal 
het orgel worden bespeeld. Nog meer muziek 
om 14.30 uur. Dan begint in de overtuin van 
buitenplaats Bijdorp, Oud Over 8, een gratis 
toegankelijk concert door de Brassband Breu-

kelen. Neem uw eigen stoel mee en geniet!
De hele dag spelen de muzikanten van onze 
eigen muziekvereniging Orveo op verschil-
lende plaatsen. Zij gaan per boot de Vecht af 
en spelen om 10.00 uur in Loenen, vervolgens
in Vreeland, daarna Breukelen en eindigen de 
dag om 16.30 uur bij Goudestein in Maars-
sen. Aansluitend aan hun optreden vindt om 
17.00 uur de uitreiking van de Bronzen Trof-
fel plaats, de prijs voor het beste restauratie-
project van dit jaar in onze gemeente. 
Lees het hele programma van Open Monu-
mentendag op www.stichtsevecht.nl.

Veel te doen op Open Monumentendag

De nieuwe fi etsbrug bij Nigtevecht over het 
Amsterdam-Rijnkanaal is open! Door deze 
fi etsbrug zijn inwoners aan de oostkant van 
het kanaal sneller in Abcoude en de ontstane 
verbinding biedt meer mogelijkheden voor 
recreanten. 

Vanuit Vreeland zijn er nu nieuwe, extra rond-
jes te fietsen richting het Gein en de Angstel. 
De brug komt vlakbij Fort Nigtevecht uit, een 
verborgen parel in onze gemeente die slecht 

vind- en bereikbaar was, maar nu ‘voor het 
grijpen’ ligt. Meer hierover in een volgende 
Vreelandbode. Bij de fietsbrug is ook een na-
tuurverbinding aangelegd om dieren makke-
lijker tussen natuurgebieden te laten trekken 
Vooral ree, ringslang en otter kunnen, dank-
zij natuurlijke oevers, eenvoudiger het kanaal 
oversteken. De laatste werkzaamheden aan de 
natuurverbinding vinden plaats in het najaar. 
Op vrijdag 7 september worden de fietsbrug en 
de natuurverbinding officieel geopend.

Fietsbrug Nigtevecht klaar voor gebruik
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Op een regenachtige middag in augustus 
stapte ik binnen in het gezellige huis van 
Greetje en André.  Greetje begon meteen 
druk te vertellen over van alles, André 
luisterde en vulde aan. 

Greetje woonde op het Sluisje, en André 
op de Lindengracht, waar zijn vader een 
elektronicazaak had. Ze kenden elkaar 
al van de Openbare Lagere School op de 
Raadhuislaan. In de winters schaatsten 
ze op de ijsbaan bij het Plantagehuis. 
Greetje was toen al onder de indruk: 
“Hij kon zó hard schaatsen, dat wilde ik 
ook!”. Na de lagere school ging André 
naar de ambachtsschool om elektricien 
te worden. Greetje ging naar de Mulo, 
en na twee jaar naar de naaischool. 
Ze bleven elkaar zien, en ineens was 
Greetje zwanger. Zij was 17, hij was 18 en 
ze moesten trouwen. Vader Van Schaik was 
boos, hij had er nog lang niet op gerekend om 
opa te worden, maar draaide toch weer bij. De 
bruiloft was snel geregeld, er waren bloemen, 
een mooie jurk en veel nuttige cadeaus voor 
het piepjonge paar. De één nam een bord 
mee, de ander een pan, tegen inkoopsprijs 
konden ze een eettafel met stoelen kopen, en 
zo konden ze beginnen. De opoe van Greetje 
woonde op de Nigtevechtseweg in een huisje 
aan de Vecht, maar opoe woonde liever bij 
haar dochter, en zo kwam het huis vrij voor 
Greetje en André. Het is het huis waar ze al 
60 jaar wonen, dat André  altijd mooier heeft 
gemaakt, en waar nog steeds dezelfde eettafel 
en stoelen staan.
André: “De eerste winter, 1958-‘59 was het 
heel erg koud, het stookhout voor de kachel 
was nauwelijks aan te slepen. Na mijn werk 
was ik de hele avond bezig om hout op te ha-
len, te hakken, te zagen. En voor mijn verjaar-
dag begin januari kreeg ik blokken hout, ie-
dereen nam wat mee.  Zodat Greetje en onze 
dochter het lekker warm hadden.” “Nou ja,” 
vult Greetje lachend aan, “de voorkant van 
je lijf dan, als de achterkant ook warm moest 
worden, draaide je je om voor de kachel”. Al 
heel snel werd de tweede dochter geboren. 
Een vriendin van haar moeder vond dat dat 
zo niet door kon gaan, en adviseerde Greetje 
lid te worden van de NVSH. “En toen leerde 
ik eindelijk hoe dat zat met baby’s en zo, en 
konden we zorgen dat ik niet meteen wéér 
zwanger werd. Maar na een tijd begon het 

toch te kriebelen, en toen ik 27 was is onze 
derde dochter geboren.” Intussen had André 
gezorgd dat het huis geïsoleerd werd, dat er 
een wc kwam en een dakkapel. Op een oude-
jaarsavond stond de toenmalige huiseigenaar 
op de stoep. “We betaalden toen 4 gulden 70 
per week huur. De huisbaas vond dat de huur 
wel omhoog kon na die verbouwing, en vroeg 
10 gulden per week. Ruim 100% meer! We 
hebben het maar betaald, want ook toen wis-
ten we dat we hier nooit meer weg willen!”.

André heeft 25 jaar bij Duphar in Weesp ge-
werkt. Omdat hij in wisseldiensten werkte, 
kon hij veel vakantiedagen sparen. Ze maak-
ten veel fietsvakanties. Nadat Greetje een 
hernia kreeg kon zij niet meer mee, maar 
André bleef fietsen. In al die jaren is hij over-
al geweest, van de Noordkaap tot het meest 
zuidelijke puntje van Portugal, van oost tot 
west. Greetje wilde graag leren skiën, en toen 
André niet mee wilde, ging ze zelf wel. Later 
maakte ze kano- en wandelvakanties, altijd 
met een groep mee. Samen gingen ze ook 
weg, met de camper die ze nog steeds hebben. 
“Of dat vreemd was, dat we alleen op vakantie 
gingen? Ach mensen kletsen toch wel, daar 
hebben we ons nooit wat van aangetrokken.”
Ze zijn er duidelijk over: hun relatie heeft 
pieken en dalen gekend, maar ze zijn altijd 
blijven strijden om het samen weer goed te 
krijgen, om verder te kunnen. Zo te zien is dat 
goed gelukt, wat een stralend paar, Greetje en 
André! Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie 
60-jarige huwelijk!                                        M.S.

Greetje en André van Schaik 
60 jaar getrouwd!

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

Vreelandse Klaverjasclub 89 viert jubileum
De Vreelandse Klaverjasclub 89 viert dit sei-
zoen haar 30ste verjaardag. Hoe en wanneer 
het feest gevierd wordt, maakt de club later 
bekend. De leden starten dinsdag 4 septem-
ber - in het Dorpshuis - weer met de compe-
titie. Secretaris Lucy Bouwknegt: “We spelen 
voor de gezelligheid, en niet met ‘het mes op 
tafel’. Uiteraard maken we wel elke maand de 
drie beste spelers bekend en aan het eind van 
het seizoen zetten we de super-winnaars op 
het podium. En bij winnen horen natuurlijk 
cadeautjes! Maandelijks organiseren we ook 
een loterij waarmee de spelers allerlei leuke 

producten kunnen winnen.” 

Nieuwe leden 
Lucy benadrukt dat iedereen - jong en oud 
- met een basiskennis van klaverjassen wel-
kom is. “We hebben uiteraard weer plek voor 
nieuwe leden. De kosten zijn 40 euro voor een 
heel seizoen. Kom gewoon een avondje langs. 
We starten om 20.00 uur en je zult merken 
hoe ontzettend gezellig het bij ons is.” Lucy 
kan ook gebeld worden op 06 102 93351, 
maar mailen kan ook naar lucybouwknegt@
hotmail.com. 

Word jij onze nieuwe

buurtbuschauffeur?

Kijk voor meer info op pagina 10  
of op www.syntusutrecht.nl/buurtbus

Gezocht in Vreeland
Gezellige dame die bij Duca del Cosma, 

Raadhuislaan 4, voor 2 uur elke dag (ma t/m vr) 
de lunch wil verzorgen en na 1800 uur (1 uur) 

het kantoor kan schoonmaken.

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Sjef van Gastel 

tel. 085-2500010bofsjef@ducadelcosma.com



augustus 2018  7 

14 september:  lezing vleermuizen
19 september:  hou je hormonen happy
21 september:  rondleiding buitenplaats  
 Ruygenhof
 

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Nieuwe Buren: 
Laura, Michel en Hugo 
Ze wonen nog maar zes weken aan de Lion 
Cachet Hof en waren daarmee zo’n beetje 
de eersten in het nieuwe wijkje. Michel van 
Buuren (31) en Laura van Aarendonk (26) en 
hun zoontje Hugo (2) wonen met plezier in hun 
eerste echte koophuis samen.

Dat we ze kunnen vinden voor het interview 
is een klein wondertje want tot hun grote spijt 
ontbreekt er nog een straatnaambord. “Dat is 
best lastig als je op een pakje wacht bijvoor-
beeld.” Het stel heeft al aan de bel getrokken 
bij de gemeente en ook bij Google aangeklopt 
want hun huis is ook via Google maps niet te 
vinden. Gelukkig kunnen de meeste familie-
leden en vrienden het jonge gezin wel opzoe-
ken omdat zij uit Loenen komen en Vreeland 
hen niet geheel onbekend is.

Laura: “Ik ben in Loenen aan de Vecht gebo-
ren en getogen en Michel heeft er ook acht 
jaar gewoond.” Michel komt oorspronke-
lijk uit Nieuwegein maar kwam jaren terug 
in Loenen terecht waar hij al snel zijn draai 
vond. Op een verjaardagsfeest leerde hij 
Laura kennen en nodigde haar en haar vrien-
den gelijk maar uit voor een afterparty. De 
klik was er meteen. In het dagelijks leven ver-
zorgt Laura de marketing-communicatie van 
Villa Jongerius in Utrecht en heeft Michel een 
kantoorbaan in de electrotechniek.
Na te hebben samengewoond op een boven-
huis in Loenen en Laura zwanger werd van 
hun tweede kindje, dat in oktober verwacht 
wordt, werd het tijd om een groter huis te 
zoeken. “Ik wilde daarbij wel de kerktoren 
van Loenen kunnen blijven zien”, zegt Laura. 
Via via kwam het stel in Vreeland terecht. 

“Het is een leuk hofje met allemaal starters bij 
elkaar waarvan we er ook nog een paar ken-
nen. Dat is heel gezellig”, zo vertelt Michel in 
de moderne, lichte woonkamer.

Laura en Michel verheugen zich nu al op het 
Dorpsfeest en alle andere Vreelandse activi-
teiten die ze nog te wachten staan. “Wij hou-
den wel van dat kneuterige”, zegt het koppel. 
Deze zomer nam Michel vijf weken vrij om 
het huis af te maken. Dat lijkt goed gelukt en 
de komende dagen moet alleen de schuur nog 
in elkaar worden gezet.
Van Loenen mist het stel de Jumbo en het 
kinderdagverblijf. “Maar ik heb de weg naar 
de winkel hier ook gevonden hoor”, zegt 
Laura enthousiast. “En dat kinderdagverblijf, 
dat begin ik gewoon zelf. Lijkt me een goed 
idee met al die jonge kinderen hier!”

STERREN van Vreeland nodigt u met veel ple-
zier uit voor een serie bijzondere concerten in 
de Grote Kerk in Vreeland: Podium Vree(md)
land, muziek van achter de Vreelandse hori-
zon. Tijdens de drie concerten, die werden 
samengesteld door slagwerker en Vreelander 
Peter Prommel, nodigen wij u uit om naar 
muziek en musici te komen luisteren van over 
de hele wereld en na afl oop samen een glas te 
drinken. 

Podium Vree(md)land belooft een feest te 
worden voor muziekliefhebbers – jong en oud 
– armchair travellers, iedereen die nieuwsgie-
rig is naar een nieuw geluid, of gewoon zin 
heeft om op een zondagmiddag weg te dro-
men bij mooie klanken. U hoeft alleen maar 
naar de Grote Kerk te wandelen om in een we-
reld van muziek uit alle windstreken terecht 
te komen. 
Het eerste concert wordt gegeven door de 
internationaal befaamde luitspeler Mehmet 
Polat. Polat combineert verschillende mu-
ziekstijlen en speelt van modern, tot Jazz, tot 
klassieke melodieën, gaat steeds op zoek naar 
nieuwe muzikale paden en laat zich inspire-
ren door muziekstijlen uit Anatolië, de Bal-

kan, Perzië, Afrika en Andalusië. Op Podium 
Vree(md)land zal Polat samen spelen met Al-
per Kecek, percussie en Peter Prommel, slag-
werker bij het Nederlands Blazers Ensemble. 

Het eerste concert vindt plaats op zondag 23 
september van 16.00 tot 17.00 in de Grote 
Kerk in Vreeland. Een kaartje kost 15 euro en 
is inclusief een drankje na afloop. Kinderen 
tot 18 jaar zijn zeer welkom en mogen gratis 
komen luisteren. Wij verwelkomen u graag 
op 23 september in de Grote Kerk. 
Voor in de agenda: het tweede concert vindt 
plaats op 25 november en het derde op zon-
dag 24 februari.

Nieuwe concertserie: Podium Vree(mdland
– muziek van achter de Vreelandse horizon
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Welkom!
De scholen zijn weer begonnen
De eerste schooldag is al weer geweest! 
Hebben jullie allemaal een leuke vakantie ge-
had? Zou de vakantie nog wel even mogen 
duren? Of vond je het eigenlijk ook wel weer 
leuk om naar school te gaan?

Waarschijnlijk heb je alle leuke verhalen van 
de vakantie nog in je hoofd zitten en heb je er 
over verteld aan je klasgenoten. 

In deze kinderpost kunnen jullie lezen wat 
Ottilie, Jet, Fien, Robin, Lot, Anna, Annetje, 
Tahnee en Thijs in hun vakantie hebben ge-
daan. 

Veel leesplezier!

Fien en Robin 
Fien, Robin en Lieve zijn in de vakantie naar 
World of Dino’s geweest in de jaarbeurs in 
Utrecht. 

  

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

10 jaar De Vreelandbode

Mijn vakantie van: 
Ottilie
Ik heb een hele leuke vakantie gehad. Eerst 
zouden we met de auto gaan maar we gin-
gen toch vliegen. Ik mocht bij het raampje. 
We gingen naar Sardinie en Corsica. Ik heb 
heel veel bommetjes gemaakt en pizza en 
ijsjes gegeten. Het water was er heel blauw. 
Een keer toen we aan het eten waren zagen 
we de bloedmaan. Helemaal rood. We heb-
ben met een boot gevaren en ik zat voor op 
de boot en vond het heel fijn als papa hard 
ging. We hebben ook stil gelegen om te snor-
kelen. Chrisje en mama hebben een enge, 
dikke geel met zwarte mureene gezien. Toen 
de rest kwam zat ie onder een rots. Er wa-
ren zeeegels en vissen. De boot naar Corsica 
had een hele harde toeter. Ik schrok me een 
hoedje. Met mama en Chrisje heb ik op een 
eigen paard gereden langs de zee. We heb-
ben ook gekart maar ik mocht nog niet in een 
snelle kart. Dat vond ik jammer. Ik vond het 
fijn om weer naar huis te gaan want ik miste 
Gaius heel erg en wilde met Bella en Fien 
spelen. Ottilie

Anna
In Engeland heeft Anna (5 jaar) een kasteel 
gezien! Dit kasteel lijkt veel op het kasteel 
van Harry Potter!
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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

De Vreelandbode 10 jaar 

Tekening is gemaakt door Esmee

Jet
Ik ben naar de lauwer geweest en het was su-
per leuk. De lauwer is een zeilschool ik ben 
daar gaan opti varen! dat is een klein bootje.
Maar je kunt ook op de zeilschool surfen 
Ik noem alles maar even op.
Opti, surfen, cat, pico, valk en lezer

Lot 
Deze vakantie waren wij in Spanje en Frank-
rijk. Het allerleukste vond ik de camping 
in de Pyreneeën. Maar ook de stranden in 
Spanje.

Tahnee
Tahnee (4 jaar) is op vakantie naar een 
zwembad met een glijbaan geweest. Op haar 
tekening is een zwemband te zien, de zon en 
de vlag van vakantie! Haar zusje Phie (2 jaar) 
heeft de tekening versierd met een mooie 
sticker. 

Thijs
Thijs (2,5 jaar) was in Bretagne op vakantie 
een heeft een vakantie-bloem en een vakan-
tie-zon met allemaal spookjes getekend. 

Annetje
Dit is ons vakantiehuis, papa staat in het 
zwembad. Het heeft geregend... een halve 
dag.... hahaa. 
Van Annetje Meihuizen, 5 jaar

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507
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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  
De plaats in het dorp 

waar iedereen 
zich thuis voelt 

en blij weer vertrekt.  
  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

Lis Stellema en Steef Sandberg uit 
Vreeland openen 15 september 
aanstaande hun showroom Quin-
taLisque in Loenen aan de Vecht 
met een spannend assortiment 
tegels uit Portugal. Hun droom 
komt uit. Lis deed jarenlang er-
varing op bij tegelhandel Castelo 
in Loenersloot en Steef was in 
zijn ‘vorige leven’ tv-producer. 
Beiden hebben echter ook vanuit 
hun roots veel ervaring met de-
sign en binnenhuisarchitectuur. 
Zo heeft  Steef onlangs een oplei-
ding kalk- en krijtverft echnieken 
afgerond met Carti Colori-verf 
uit Italië en heeft  Lis zich gestort 
op de import en verkoop van New 
Terracottategels. 

Lis vertelt enthousiast: “Ik had het prima naar 
mijn zin bij Castelo, maar kreeg na 10 jaar 
toch de behoefte om voor mezelf te beginnen. 
Het begon te borrelen. In Portugal heb ik een 
prachtige fabriek ontdekt met 25 gepassio-
neerde ambachtslieden die de bekende Portu-
gese tegel opnieuw hebben uitgevonden. Alle 
tegels worden met de hand gemaakt en heb-
ben als het ware een eigen ziel. Met de kalk- en 
krijtverf en de New Terracottategels combine-
ren we Italiaans én Portugees interieurdesign 
van het hoogste niveau. In de showroom laten 
we veel combinaties zien. De collecties New 
Azulejos van New Terracotta presenteren 
wij als enige in Nederland. Een aantal tegels 
is zowel geschikt voor op de wand als op de 

vloer.” Op de site QuintaLisque.com zijn veel 
voorbeelden te zien van wat allemaal mogelijk 
is. Geïnteresseerden kunnen ook samples van 
tegels bestellen. 

Voor de volle 100%
Lis: “In onze gezellige showroom kan ik ook 
met moodboards aan de slag én ik kan na-
tuurlijk monsters samenstellen van tegels én 
verf. Ik deel graag mijn kennis op het gebied 
van kleuren, bouw, verbouwing en interieur-
design. Steef en ik gaan er voor de volle 100 
procent tegenaan. De showroom is geopend 
van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 
14.00 uur, op  vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 
uur en op  zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Lis tot slot: “En natuurlijk kan iedereen 
ook op afspraak naar de showroom komen.”

Startup
Quintalsque - Lis Stellema

Houd je van contact met mensen, vind je ser-
vice bieden leuk, ben je gastvrij en rij je graag? 
Lijkt het je leuk om met meerdere vrijwilligers 
personenvervoer te verzorgen voor inwoners 
uit je eigen woonomgeving? Word dan chauf-
feur (m/v) op de buurtbuslijn 522 Weesp-Nig-
tevecht-Vreeland v.v. 

“Leuke job voor de 50-plusser”
Vincent rijdt als vrijwilliger op de buurtbus. 
Hij is enthousiast over de vrijwilligersfunctie. 
“Het is leuk om met een club mensen in een 
vereniging iets te betekenen voor de gemeen-
schap. Met elkaar houden we het openbaar 
vervoer in de buurt bereikbaar. We rijden 
diensten van 3 à 4 uur die in goed overleg in-
gepland worden. Je rijdt dus niet de hele dag 
door. Ook is de sfeer binnen de vereniging 
goed, regelmatig worden er buiten de dien-
sten gezellige activiteiten georganiseerd.” 

De buurtbusvereniging werkt zelfstandig met 
Keolis Nederland (Syntus Utrecht) als op-
drachtgever. “Naast chauffeurs zijn we ook 
op zoek naar bestuursleden voor de vereni-
ging. Doeners die helpen in het bestuur, maar 
ook graag leuke dingen organiseren voor de 
chauffeurs en contact onderhouden met de 
opdrachtgever. Het maakt niet uit of je man 
of vrouw bent, iedereen is hier welkom”, aldus 
Vincent.

Waar en wanneer rijdt de buurtbus?
De buurtbus rijdt van maandag tot en met za-
terdag van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 
van 08.00 tot 18.00 uur. Het betreft lijn 522 die 
rijdt van Weesp via Nigtevecht naar Vreeland 
v.v. Het vervoer wordt uitgevoerd met 8-per-
soons busjes. 

Iets voor jou?
Ben je sociaal vaardig, één of meerdere dagde-
len per week beschikbaar, in het bezig van een 
geldig rijbewijs B en kom je uit de omgeving? 
Neem dan contact op met Anja Hoedelmans 
via anja.hoedelmans@keolis.nl 
Kijk op www.syntusutrecht.nl/buurtbus voor 
meer informatie of om je direct aan te melden.

Word buurtbuschauffeur
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 
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 

DICHTBIJ   

IINWONERS 
   M I E K E  H O E K 
    N I C K  J A N S E N 
       H  E  N  K   V  A  N   V  L  I  E  T 
         www.hetvechtseverbond.nl/Facebook 

Petra groeide op in Friesland, studeerde 
aan Nijenrode in Breukelen en vertrok toen 
naar het buitenland om via wat omzwer-
vingen te settelen in Sydney, Australië. Ze 
trouwde met de Australiër Greg Barwell en 
hun drie kinderen werden in Sydney gebo-
ren. Twintig jaar later keert ze met haar gezin 
weer even terug naar de Vechtstreek, waar ze 
drie jaar in Vreeland wonen, aan het einde 
van de Bergseweg (vlakbij het Hemeltje). 
Uiteindelijk besluiten ze toch weer terug te 
gaan naar ‘huis’, naar Australië.  

Ik spreek Petra via FaceTime, want inmid-
dels is ze met haar man Greg en kinderen 
Eva (14), Arne (12) en Sofie (9) weer terug in 
Sydney. Het huis is nog wat leeg, want de con-
tainer met hun spullen uit Nederland komt 
pas begin september aan en dan kan het nog 
zomaar drie weken duren voordat die contai-
ner wordt vrijgegeven door de douane. “Het 
is dus nog een beetje kamperen. We hebben 
wat noodzakelijke spullen gehuurd, zoals een 
koelkast en wasmachine, en we lenen wat van 
familie en vrienden. De meiden hebben een 
nieuw bed, maar Arne slaapt nog even op een 
matrasje op de grond” vertelt Petra.
Het gezin kwam woensdagavond 25 juli laat 
aan in Sydney. Petra vertelt lachend: “Meteen 
de volgende ochtend stonden we in de school-
winkel om uniformen te passen voor de kin-
deren (in Australië heeft vrijwel iedere school 
een verplicht schooluniform). En vrijdag gin-
gen Arne en Sofie alweer naar school en volop 
aan het huiswerk.” Sofie kwam weer in haar 
oude klas en Arne doet hier nog een laatste 
staartje van groep 8 en gaat dan in januari, na 
de Australische zomervakantie, naar de mid-
delbare school. Dezelfde school waar ook zijn 

vader op heeft gezeten. En inmiddels hebben 
ze ook een leuke school gevonden voor Eva.
Maar waarom verhuisde het gezin van 
Australië naar Nederland en weer terug? 
Petra: “Wij hadden altijd al de intentie om 
ooit nog eens in Nederland te gaan wonen 
om ook de kinderen de taal te laten leren en 
dichter bij mijn familie te zijn. We woonden 
lekker in Sydney, maar toen Eva 11 was dach-
ten we ‘het is nu of nooit’ en toen besloten we 
om het voor een aantal jaar te gaan proberen. 
Maar dan wel een echte Nederlandse erva-
ring, kinderen op een Nederlandse school, 
onderdeel uitmakend van het Nederlandse 
leven. Echt met een open vizier, zonder be-
slissing over wat we daarna zouden doen.” 
De kinderen gingen naar CSV Ridderhof en 
Petra en Greg konden als zelfstandige onder-
nemers hun werkzaamheden voortzetten in 
Nederland. Toch begonnen de Australische 
roots na een aantal jaar te knagen en besloot 
het gezin unaniem terug te willen gaan naar 
hun huis in Sydney.

Terug in Australië ging Greg meteen weer aan 
het werk en zodra de kinderen in hun ritme 
zitten, pakt ook Petra de draad weer op met 
haar natuurgeneeskundige praktijk. Daarbij 
hoopt ze nog wat klanten in Nederland te 
kunnen behouden. Lachend: “Alle redenen 
om af en toe weer even naar Nederland te 
gaan, grijp ik natuurlijk met twee handen 
aan!” Want ondanks het feit dat het gezin het 
heerlijk vindt om weer ‘thuis’ te zijn, gaan 
ze Vreeland wel missen. Petra: “Ik zal mijn 
familie en vrienden het meeste missen, maar 
ook het joggen langs de Vecht, de prachtige 
natuur en omgeving van Vreeland en de geur 
van verse speculaas.”            A.F.

Ik vertrek

Familie Barwell-Hooyenga

Ik vertrek

Familie Barwell-Hooyenga

De komende maanden kunt u mee met 
mooie vaar- en wandelexcursies op en rond 
de Loenderveense Plas, onder leiding van de 
boswachter. En als u iets extra wilt, ga dan 
mee met een heerlijke high tea of high wine, 
met een meditatievaart, een vogelspottocht of 
met een zonsondergangvaart met een bezoek 
aan de Loenderveense molen. Mogelijkheden 
genoeg om dit prachtige natuurgebied naast 
ons dorp te ontdekken. Zie voor het hele pro-
gramma en aanmelden: 
www.waternet.nl/loenderveenseplas

Vaarexcursie op Loenderveense plas



Vakantie is achter de rug. Gelukkig heb je 
genoeg foto’s gemaakt en de herinneringen 
zijn prachtig, maar welkom in de realiteit: 
werken, kinderen naar school brengen, ko-
ken, wassen, haasten. En die extra vakantie-
kilo’s maken de situatie er niet makkelijker 
op, en daar wordt jij natuurlijk ook niet echt 
blij van. 
Wat is dan nu de volgende stap? Sta even stil 
en denk goed na: wat waren de mooiste mo-
menten van je vakantie? Hoe kan je ze toe-
passen in je dagelijks leven? 
Werd je gelukkig en vrolijk van wandelen? 
Dat kan nog steeds! Genoten van het heerlijke 
eten? Dat kan ook hier! Vond jij rust en aflei-
ding tijdens het lezen? Kruip dan eens onder 
een dekentje op de bank met een kopje thee 
en een goed boek. Was de natuur prachtig? 
Bewonder dan de blauwe lucht boven je en 
vind rust in het geluid van de regen! Kortom, 

voeg ontspannende en gezellige momenten 
toe aan je routine. Op die manier hoeft jij niet 
alles tijdens je vakantie in te halen en kan jij 
jouw plezier door het hele jaar verdelen. 
Voedingsadvies? Geef meer aandacht aan je-
zelf. Heel vaak zijn onze (onbewuste) gewoon-
tes, onplezierige emoties en stress de boosdoe-
ners. Analyseer je situatie, leer nee te zegen in 
je eigen belang en vooral geniet altijd van je 
eten! Ruik, proef, geniet nog even na.
Eigenlijk bestaat er een speciaal recept, dat 
ik met jullie willen delen. Daarvoor moet jij 
genoeg tijd nemen. Meng bewustzijn, liefde 
voor jezelf met je hobby’s totdat het je routi-
ne wordt. Kies altijd voor de lekkerste hap en 
vermeng dit met ruim genot. Wees geduldig. 
Het is zeker het proberen waard. 
Succes en leef smakelijk! Anna Nelemans, 
SlimSlim, praktijk voor ‘nuchter afvallen’ te 
Vreeland
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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 

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Onder het ijs’ - Ellen de Bruin
Ach, en nu is Reinier van Wichteren ineens 
dood. De hoogleraar tegen wie hoofdpersoon 
Bas zo op kijkt. Op wie ze tomeloos verliefd 
is. “Met leedwezen” begint de rouwannonce. 
Bas voelt zich ook een leedwees. En Reinier 
zou net vertrekken op een grote wetenschap-
pelijke Noordpool expeditie. Nu moet Bas, 
21-jarige studente, op deze expeditie de plek 
innemen van haar held. Ze krijgt zelfs zijn één-
persoonshut op het basisschip, iets waarvan de 
meesten aan boord niet eens kunnen dromen. 
Maar in de hiërarchie aan boord hobbelt ze ver 
achteraan. Vreemde snuiters, die wetenschap-
pers. Het ergste is de opdringerige Patrick, de 
woordvoerder. Want woord voeren doet hij en 
hoe. Gelukkig zijn er ook enkele figuren met 
wie ze wel op kan schieten. De twee Engelse 
walviszusjes, Hadley en Teri Rice, de Duitse 
Werner en de stille Japanse jongen die  ze TDK 
noemt, met wie ze toerbeurten op de saaiste 
klus draait en briefjes uitwisselt. Bas is bij de 
club om dinoflagellanten te zoeken, fossiele 
ééncellige algen, die met hun aanwezigheid 
een subtropisch klimaat zouden bewijzen. 
De ploeg bestaat uit aan de ene kant mensen 
die voor de globale opwarming van de aarde 
willen waarschuwen en aan de andere kant 
mensen die hopen dat er olie wordt gevonden. 
Politiek versus idealen. Door een waas heen 
beleeft Bas de eigenaardige groepsbewegin-
gen. Een waas veroorzaakt door de slaappillen, 
door de antizeeziekte pillen en door de diepe 
rouw om Reinier, haar grote voorbeeld. Alles 
doet haar aan hem herinneren. Ook ene Karin, 

“the other woman”, 
die volgens roddels 
iets met Reinier ge-
had zou hebben. 
Reiniers aanteken-
schriftje helpt Bas 
door de grootste shit 
heen. Door de sleur 
heen op zo’n expe-
ditie – wetenschap 
is wachten – breken 
telkens weer span-
nende momenten, waarbij je als lezer door 
door door wilt, om te weten hoe dit nu weer 
gaat aflopen. Langzaam trekt de mist een 
beetje op in Bas’ hoofd. Net op tijd om hier en 
daar in te grijpen, zodat ze het niet helemaal 
hoeft af te leggen tegen de gevestigde orde. Het 
is een verrassend debuut van Ellen de Bruin, 
wetenschapsjournaliste bij de NRC.  Het is 
knap hoe ze over zo’n op het eerste gezicht 
saaie wetenschappelijke expeditie in het pool-
ijs zo’n sprankelende, oergeestige  roman heeft 
weten te schrijven, die tegelijkertijd een diep 
thema als rouw behandelt en de microkosmos 
van de wetenschappelijke wereld weet te schet-
sen. Die hier van kleingeestigheid, naijver en 
gekonkel aan elkaar hangt. Waar je goed moet 
weten waar je vrienden zitten (niet al te veel) 
en waar je vijanden (talrijk). Weemoedig stapt 
Bas na afloop haar oude leven  weer in, dat aan 
alle kanten  ingescheurd is en nu plaats moet 
maken voor een volwassener versie van zich-
zelf. Een aanrader!

10 jaar De Vreelandbode

Blog van de maand;
Het leven is vakantie oftewel het recept van geluk 

Inmiddels heeft iedereen het nieuwe boekje 
van het Cursusproject Loenen in de bus ge-
had. Het resultaat van noeste arbeid van de 
organisatie. Het resultaat mag er zijn, want 
het barst weer van de leuke, informatieve, 
creatieve en interessante cursussen, lezingen, 

workshops en rondleidingen. De yogamat 
kan weer tevoorschijn gehaald worden maar 
ook de schorten, de wandelschoenen en uw 
fantasie. U kunt zich aanmelden via www.
cursusprojectloenen.nl.

Cursusproject weer van start
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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

Na een goede zomer gaan we weer beginnen 
met alle activiteiten: zingen, kaarten, biljarten, 
beeldhouwen en koersbal. 
Kom gezellig meedoen!
 

Sinds 1 augustus is Yvonne van Mastrigt in-
terim burgemeester van onze gemeente. Zij 
vervangt Marc Witteman. Mevrouw Van 
Mastrigt heeft ruime ervaring op dit gebied. 
Zij was onder meer burgemeester van Wins-
sum en Hoogezand-Sappemeer, waarne-
mend burgemeester in Hoorn en  gedepu-
teerde in de provincie Groningen. Wij hopen 
haar spoedig in Vreeland te begroeten!

Interim burgemeester Stichtse Vecht

In september zijn de laatste polowedstrijden 
van het jaar te zien bij Poloclub Vreeland op 
landgoed ‘Groot Kantwijk’ aan de Bergseweg. 

Deze club is een van de vier polo clubs van 
Nederland. Polo wordt in Nederland gespeeld 
in de zomerperiode die loopt van begin april 
tot en met eind september. Het is een specta-
culaire sport, gespeeld op een groot veld (tot 
een maximale grootte van acht voetbalvelden) 
tussen twee teams van vier spelers op hun 
paarden. Het is een spel van lef, tactiek en res-
pect. Intrigerend om naar te kijken en voor de 
spelers een spannende sport om te beoefenen. 
Polo Club Vreeland heeft 26 leden, allen en-
thousiast polospeler en een deel van hen heeft 
hun paarden bij de club gestald. 

Toernooien
Tijdens het poloseizoen, van begin april tot 
en met eind september, worden er door clubs 
in Nederland en in het buitenland regelma-
tig toernooien georganiseerd, zodat polospe-
lers vrijwel elk weekend wedstrijden zouden 
kunnen spelen. Ook in Vreeland staan er elke 
maand een aantal toernooien op de kalender. 
Binnen- en buitenlandse teams strijden hier 
om de felbegeerde beker. De meeste  toernooi-
weekends en de woensdagavonden wanneer 
de leden clubchukkers spelen, zijn openbaar 
en iedereen is welkom te komen kijken! De 
komende wedstrijden zijn op 13, 15 & 16 Sep-
tember en op 22 & 23 September.

Arena Polo - Winter Polo
Bijzonder van Polo Club Vreeland is dat er 

ook in de winter polo kan worden gespeeld. 
Hiervoor is een all weather polo arena aange-
legd, die uniek is in Nederland. Het wintersei-
zoen begint vanaf 1 oktober en duurt tot 31 
maart. Arena polo is anders dan spelen op het 
veld. Om te beginnen is de arena veel kleiner 
dan het veld, speel je twee tegen twee en met 
een grotere bal. Het is voor spelers een uitste-
kende manier om de polo vaardigheden aan 
te scherpen (snelheid, kort draaien) en biedt 
kans om fit de winter door te komen. Voor 
starters is het een goede gelegenheid om het 
polospel te leren.

Lidmaatschap
Polo Club Vreeland biedt verschillende mo-
gelijkheden om de veelzijdigheid van de po-
losport te ontdekken. Van een leuke (intro-
ductie)clinic voor mensen zonder rijervaring 
en lessen bij de Polo School tot een volledig 
lidmaatschap, inclusief het houden van eigen 
paarden in de stallen op het landgoed.

Foto: Harm Jan Wijnholt, www.topfotowijnholt.nl

Polo Club Vreeland

Het was een erg hete zomer, in Europa en ze-
ker ook in Vreeland. Overdag vaak meer dan 
35 oC en ‘s nachts nog vaak meer dan 20 oC. 
En toch, we mogen niet klagen. Op Mercurius 
is het overdag zo’n 400 oC en ‘s nachts zo’n 
min 200 oC. Een dag op Mercurius duurt 176 
aardse dagen, waardoor de zonkant ontzet-
tend opwarmt, terwijl het aan de nachtzijde 
bijzonder koud is, vooral door het ontbreken 
van een atmosfeer. Op Venus heb je dat pro-
bleem niet; een bijzonder dikke atmosfeer die 
vooral bestaat uit koolstofdioxide, CO2, zorgt 
voor een gigantisch broeikaseffect waardoor 
het aan dag- en nachtzijde zo’n 460 oC warm 
is. Kan het nog warmer? Ja, exo-planeet Kelt-
9b staat op 620 lichtjaar afstand en bevindt 
zich zo dicht bij zijn ster, dat het aan haar op-
pervlak maar liefst 10.000 oC is. Het is aan de 
dagkant zo warm, dat ijzer verdampt. Aan de 
nachtkant is het ietwat kouder; daar regent het 
dan ijzer. Voor Mercurius, Venus en Kelt-9b 

zijn er duidelijke fysische redenen die de hoge 
temperaturen verklaren. Hoe zit dat bij ons in 
Vreeland? Weer en klimaat zijn niet hetzelf-
de; weer is variabel en waar het ene jaar wat 
warmer en het andere wat kouder is, is dui-
delijk dat het klimaat langzaam maar zeker 
verandert. Voor ons betekent dat de zomers 
steeds warmer worden en omdat warmere 
lucht meer water kan opnemen, zijn regen-
buien ook veel intenser. Hoe kan dat? Verge-
leken met Venus (96.5% CO2) is de hoeveel-
heid koolstofdioxide in de Aardse atmosfeer 
erg gering: 0.041%. Niettemin is dat beetje 
al voldoende om van de Aardatmosfeer een 
soort thermoskan te maken die warmte kan 
vasthouden. De reden hiervoor is, dat CO2 
bijzonder gemakkelijk infrarode straling kan 
absorberen en dat dan kan omzetten in bewe-
gingsenergie, warmte. Bij een exo-planeet die 
net wat te ver weg van zijn ster staat zou dit 
net genoeg kunnen zijn, om toch een prettig 
klimaat te genereren, maar voor de Aarde is 
dit op den duur een no-go scenario.          H.L.

Hemel boven Vreeland
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

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

10 jaar De Vreelandbode

Vanwege het Europees jaar van het Cultureel 
erfgoed en het 100-jarig bestaan van de Don-
jon van Nijenrode, is er dit najaar veel aan-
dacht voor dit kasteel in al zijn facetten. Op 
maar liefst vijf plekken zijn er tentoonstel-
lingen te zien. Op 8 september opent in het 
Vechtstreekmuseum de fraaie tentoonstel-
ling ‘Nijenrode op ooghoogte’, met tientallen 
kunstwerken waarop het kasteel is afgebeeld. 
Tegelijkertijd komt een prachtig hardcover 
boek uit over Nijenrode in de Kunst. Juliette 
Jonker heeft hier diverse bijdragen voor ge-
schreven. Wie dit boek koopt in het Vecht-
streekmuseum kan via een inlogcode een 
plek reserveren voor een rondleiding door 
de unieke kunstcollectie op het normaal niet 
toegankelijke kasteel Nijenrode. Het boek 
is ook te koop bij de boekhandels in de ge-
meente, maar dan zonder inlogcode.
In de tuin van Nijenrode is de tentoonstel-
ling ‘Vecht-kunst in de open ruimte’ te be-
zichtigen, waar talrijke kunstschenkingen 
getoond worden vanaf 1946, de oprichtings-
datum van het N.O.I.B. en de voorloper van 
de huidige Nyenrode Business Universiteit. 
Tevens is in het Albert Heyngebouw een ten-
toonstelling met werken uit de kunstcollectie 
van KPN. Deze laatste tentoonstellingen zijn 
met een gids van het Vechtstreekmuseum te 

bezoeken. Kijk voor alle informatie en aan-
melden op www.vechtstreekmuseum.nl. 
Tot slot is vanaf half september een ten-
toonstelling over Nijenrode ingericht in het 
Regionaal Historisch Centrum in Breukelen 
met werken uit het rijke archief van onze 
gemeente. Hierbij hoort een webexpositie 
waarin 20 chronologisch geplaatste kunst-
werken en foto’s de ontwikkeling van het 
kasteel in woord en beeld laten zien. 

Tentoonstellingen over Nijenrode

Op maandagmiddag 10 september be-
gint de Bingo voor senioren in Vreeland 
weer. Het zal een gezellige bijeenkomst 
worden en zoals altijd gaat het niet om 
de grote prijzen. Maar elkaar ontmoe-
ten 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 ron-
des, inclusief een drankje. Inlichtingen 
bij Welzijn Stichtse Vecht, Marijke 
Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, tel. 0346 – 290710. Zie ook www.welzijnstichtsevecht.

Bingo in Vreeland

Op donderdagavond 6 september zal de aft rap 
zijn het politieke programma van Studio Idee 
in Loenen. Dit programma is erop gericht de 
inwoners van Stichtse Vecht en de lokale poli-
tiek dichter bij elkaar te brengen. 

Waarnemend burgemeester sinds 1 augustus, 
Yvonne van Mastrigt of een vervanger zal 
zich komen voorstellen. Rob Roos gemeen-
teraadslid komt als waarnemend voorzitter 
van de gemeenteraad vertellen over de ge-
meenteraad van Stichtse Vecht werkt. Expert 
op het gebied van integriteit Henk Bruning 
komt vertellen over integriteit in het lokaal 
bestuur. Zahraa Attar, afkomstig uit Syrië, 
komt vertellen over democratie. Zahraa At-
tar, afkomstig uit Syrië, zal het hebben over 
democratie vanuit haar perspectief als vluch-
teling. Als laatste spreker hebben we Annabel 
Rutten. Zij is een van de initiatiefnemers van 
het opzetten van een jongerenraad in Stichtse 
Vecht. Op de avond zelf is er volop ruimte 
voor interactie en zullen er raadsleden aan-
wezig zijn om uw vragen te beantwoorden. 

De avond zal worden afgesloten met een 
quizspel over democratie. De inloop is vanaf 
19.30 uur. Start is om 20.00 uur.

Verbinden inwoners met politiek Stichtse Vecht

Geef jó  om lokale
democratie?
Donderdag 6 september
Aanvang 20.00 uur
Studio Idee

Op donderdag 6 september om 19.30 uur is in Studio Idee 
de aftrap van een politiek programma met o.a. 
expert op het gebied van integriteit Henk Bruning, 
gemeenteraadslid Rob Roos, 
Zahraa Attar in 2012 gevlucht vanuit Syrie 
en Annabel Rutten, initiatiefnemer jongerenraad Stichtse Vecht

Wat: als inwoner meepraten en meedenken over 
de versterking van de lokale democratie in Stichtse Vecht. 
Waar: Ingang Studio Idee Driehovenlaan 2
Ró ksstraatweg thv bushalte Bredestraat in Loenen aan de Vecht. 
Deelname is vró . Aanmelden mag maar is niet verplicht

Geef jó  om lokale democratie?
#lokaledemocratieisgeentweederangsdemocratie #weloveStichtseVecht 
#voelsprietindesamenleving #jongeneensteminStichtseVecht  
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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

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

In de maand augustus zijn er volop polowed-
strijden bij de Poloclub Vreeland op het terrein 
van Groot Kantwijk aan de Bergseweg. U las er-
over op pag. 13.Voordat de poloclub zich hier 
vestigde was het huidige woonhuis een boerde-
rij. De plek kent een lange historie.

Oudste bewoning
Op de oudste kaart van de omgeving van 
Vreeland, een kaart van de Dorssewaardpolder 
uit 1500 (uit het archief van het kapittel van 
Sint Marie uit Utrecht), staat op drie plekken 
in deze polder bewoning aangegeven: waar 
nu de buitenplaats Vreedenhorst staat, Groot 
Kantwijk en Brugzicht (nu: hoofdkantoor 
Greif). Dit waren drie hoger gelegen plekken 
in de verder drassige polder waar vermoede-
lijk al vroeg in de middeleeuwen boerderijen 
hebben gestaan.  Bij Groot Kantwijk is ooit 
een 13de-eeuwse vuurdover gevonden, dus 
in die tijd moet er al menselijke activiteit zijn 
geweest. 

Engels landschapspark
In de 18de eeuw werd de Dorssewaardpolder 
gekocht door Jan van der Tuuk, die de buiten-
plaats Welgelegen aan de andere kant van de 
Vecht bezat. Hij breidde zijn bezittingen uit van 
de Angstel tot en met de Dorssewaardpolder 
en creëerde zo  de grootste buitenplaats van de 
Vechtstreek ( …hectare). De polder werd om-

gevormd tot een Engels landschapspark met 
bochtige sloten, bomen, paden voor de koets 
etc. Ook bouwde Van der Tuuk een boerde-
rij om het landelijk effect van zijn uitzicht te 
vergroten. 

Van proefboerderij tot Poloclub
De boerderij die op de oude foto uit circa 1920 
te zien is dateert uit begin van de 20ste eeuw, 
ten tijde van de familie Griffioen. Deze boerde-
rij is in 1929 geheel afgebrand. Het pand werd 
herbouwd en Groot Kantwijk werd een ‘proef-
boerderij’ van veevoeders, eerst U. Twijnstra, 
later UT Delfia (UTD).  De fabriek van het vee-
voer stond aan het Amsterdam-Rijnkanaal in 
Maarssen, op de boerderij werden verschillen-
de soorten veevoeders uitgetest op de koeien. 
Vanwege deze functie waren er naast de stallen 
ook kantoren, laboratorium- en inseminatie-
ruimtes. Als educatief onderdeel werden er 
regelmatig schoolbezoeken georganiseerd.
In 1999 kocht Cor van Zadelhoff de boerde-
rij met de landerijen en stallen. De boerderij 
werd tot woonhuis verbouwd, er werden kan-
toorruimtes en paardenstallen toegevoegd, 
polovelden aangelegd op de weilanden en de 
Poloclub Vreeland vestigde zich hier. Bij veel 
wedstrijden is het publiek, ook de Vreelanders, 
van harte welkom om de wedstrijden te bekij-
ken en daarna met zijn allen het gras aan te 
stampen!               J.J. 

Vreeland vroeger 

Vreeland nu

Groot KantwijkGroot Kantwijk
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In de vorige Vreelandbode plaatsten wij de 
brief waarin Marc Witteman zijn afscheid als 
burgemeester van Stichtse Vecht aankondigde, 
wegens zijn helaas ongeneeslijke ziekte. In de 
3,5 jaar dat hij burgemeester is geweest, is 
Witteman vaak in Vreeland geweest. Hier een 
paar foto’s van de vele keren dat hij bij belang-
rijke Vreelandse momenten aanwezig was. 
Daarvoor nog hartelijk dank Marc! En kom 
zeker binnenkort weer eens langs!

Het eerste bezoek van Witteman was een 
rondleiding door het dorp en de kerk met 
leden van de Dorpsraad en enkele andere 
betrokken Vreelanders.  Op het terras van 
Noord Brabant wordt het programmaboekje 
van Vreeland 750 bekeken.

De Middeleeuwse dag van het feestjaar 
Vreeland 750 werd met een grote knal ge-
opend door het kanon dat door Witteman 
werd aangestoken. 

Een paar echte Middeleeuwers spraken 
de burgemeester aan.

In juni 2015 kwam oud-burgemeester 
Mirjam van ’t Veld even terug naar Vreeland 
om samen met Marc Witteman het water-
tappunt aan Duinkerken te openen. Dit was 
haar afscheidsgeschenk geweest van de inwo-
ners van Stichtse Vecht. ‘Join the pipe’ heet 
het programma, waarin voor elk tappunt in 
Nederland ook een put in Afrika wordt ge-
slagen. 

Tijdens de creatieve STERRENmaand werd 
onder andere een grote kunsttentoonstelling 
in de EVAB gehouden. Witteman verrichtte 
de opening. 

Bij de afsluiting van het feestjaar was naast 
Witteman ook commissaris van de Koning 
Van Beek aanwezig bij de unieke slotavond 
in de Grote Kerk.

In 2016 was Marc Witteman te gast bij het 
huttenbouwkamp. Als aandenken kreeg 
hij een hamer met de tekst ‘Huttenbouw 
Vreeland 2016’ erop. Weer eens wat anders 
dan de voorzittershamer!

In 2017 vormden Marc Witteman en kinder-
burgemeester Mijke Moons het welkomstco-
mité bij de intocht van Sinterklaas .

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

Marc Witteman en Vreeland


