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Al zo’n tien jaar trappen we bij de redactie vrijwel iedere maand 
in dezelfde vuilkuil. Eerst vragen we ons af hoe we de Vreeland-
bode de volgende maand weer gevuld krijgen en op het allerlaatst 
ligt de stressfactor vooral bij de keuzes die er gemaakt moeten 
worden. Ook deze maand dus want hij zit -op de valreep- weer 
ramvol met mooie terugblikken, tips, het laatste nieuws en fijne 
interviews! Niet in de laatste plaats met dank aan diegenen die 
ons deze maand weer hebben gevoed. Maar zo waren er ook weer 
vele dilemma’s; moesten we nu bijvoorbeeld berichten over de 
signalen van ‘mensenpoep’ op diverse plekken in ons vredige 
dorp? Of over het meningokokkeninfectie dat landelijk in het 
nieuws staat? Over dat laatste kunnen we kort zijn, dit is een the-
ma waarover iedereen in de landelijke pers kan lezen. Die poep 
bleek nog een instinkertje; weliswaar riekend naar nieuws maar 
toch is er nog te weinig over bekend van wie wat wanneer heeft 
achtergelaten. Kortom, wij berichten graag over de feiten die ons 
dorp aangaan. Daarom natuurlijk ook een uitgebreide terugblik 
op het supergeslaagde dorpsfeest waarmee iedereen weer fris 
bijgepraat de nazomer in kan. Met zoveel betrokken inwoners 
hoeven we ons geen zorgen te maken dat ook de volgende Vree-
landbode weer fijn leesvoer zal zijn. Blijf ons dus vooral voeden. 
En wij? Wij trappen er hopelijk niet meer in! 

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Het dorpsfeest in Italiaanse sferen was een 
groot succes! Honderden  grote en kleine 
mensen genoten van het gevarieerde pro-
gramma, het heerlijke eten, de muziek,  
het lekkere weer en elkaar.Al vroeg begon 
de dorpsfeestcommissie met opbouwen 
van de tent, terwijl er in de pasta-wagen 
ook veel activiteit was. Opeens stonden 
er twee fi etsers wat verbaasd lachend te 
kijken. Met een sterk accent vroegen ze of 
er écht een Italiaans feest zou komen. Dat 
hadden deze Italianen toch niet verwacht, 
zomaar in zo’n klein dorpje! Helaas moes-
ten ze de uitnodiging om te blijven feesten 
afslaan, ze gingen verder. 

Even later stroomde het Dorpshuis vol met 
kleine Vreelandertjes, hun ouders, opa’s en 
oma’s. Het poppentheater met levende mu-
ziek was een succes! Daarna begon het knut-
selen in de tent, terwijl de ouderen de bar 
opzochten. Intussen werd de stormbaan plat-

gelopen, en even later ook het lasergamen dat 
net als vorig jaar een groot succes was. Het 
was prachtig weer, de zon was in de middag 
zelfs warm. Rond vijf uur was het daardoor 
al gezellig druk, de lange tafels met roodwitte 
kleden zaten vol.           Lees verder op pagina 4

Dorpsfeest een groot succes!

GRIEPVACCINATIE
DINSDAG 6 november 2018  16.00 UUR – 18.00 UUR

PRAKTIJK DR. KLEVER
MAARTENPLEIN 11 VREELAND

Dorpsplan 2.0 
komt er aan!

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

Twee diamanten bruidsparen in één week 
in Vreeland! Dinsdag kregen de heer en me-
vrouw Bruintjes-van Wijk bezoek en bloe-
men van burgemeester Van Mastrigt, de dag 
erna werden Greetje en André van Schaik 
gefeliciteerd door loco-burgemeester Jeroen 
Willem Klomps. 

Beide echtparen waren die dag op de 
kop af 60 jaar getrouwd. Ook namens de 
Vreelandbode: van harte gefeliciteerd met 

deze twee diamanten bruiloften! Greetje en 
André stonden vorige maand uitgebreid met 
een interview in de Vreelandbode. 
Op pagina 10 leest u meer over het echtpaar 
Bruintjes-van Wijk. 

Twee diamanten bruidsparen in één week

Het vorige Dorpsplan dateert alweer van 
vijf jaar geleden. Tijd voor een nieuwe ver-
sie. Deze valt over een paar weken bij u 
in de bus, dus houd uw brievenbus in de 
gaten! Het plan wordt in de vorm van een 
moderne ‘glossy’ gegoten, waarin de stand 
van zaken van ons dorp en de toekomst-
plannen en -visie ruim aan bod komen. 

In de Dorpsraadvergadering van november 
wordt hier natuurlijk ruim aandacht aan be-
steed. U leest er meeer over in de komende 
Vreelandbode. 

Houd de brievenbus 
in de gaten
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www.stichtsevecht-beweegt.nl

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
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Service-uren. 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
23 sept. STERRENconcert Mehmet Polat, 
 16.00 uur, Grote Kerk
25 sept. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
26 sept. Aan Tafel, 17.30 uur, Studio Idee
29 sept. Familieconcert 4+, Kerkje Kortenhoef
29 sept. Monumenten & Muziekmomenten,  
 Loenersloot, hele dag
30 sept. Fietsexcursie Beladen Erfgoed, 
 14.00 uur, start Grote kerk Loenen
2 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
7 okt. KAMConcert Mozart, 15.30 uur, 
 Koetshuis Nijenrode
9 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
14 okt. Historische markt park Goudestein
16 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

2  september 2018

23 sept. 10.00 uur  ds de Wit
30 sept. 10.00 uur de heer Flantua                                               
7 okt 10.00 uur Majoor Fennema
14 okt. 10.00 uur de heer Flantua
21 okt     10.00 uur ds Oussoren H. Avondmaal

Kerkdiensten

10 jaar De Vreelandbode

Beste Vreelanders, begin oktober ga ik weer 
een vrachtwagen haardhout laten komen om 
de wintermaanden warm en gezellig door te 
komen. Doe je weer mee? Stuur mij een mail 
of bel me. 
70 euro per big bag (droog en losgestort). Ik 
zorg dat het voor je deur wordt afgeleverd. 
Groet, Ewald van den Hout
06-10885675/edvdhout@hotmail.com

Haardhout



 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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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Oliebollenverkoop 2018
Op 2 en 3 oktober a.s. is het weer zo ver, dan 
is de jaarlijks terugkerende oliebollenverkoop 
in de voormalige gemeente Loenen weer een 
feit. Voor de nieuwe inwoners misschien wat 
gek om in oktober oliebollen te kopen, maar 
dit is al meer dan zeventig jaar een traditie in 
de gemeente. Zoals de meesten al wel weten 
is de opbrengst van deze actie voor de seni-
oren uit de voormalige gemeente Loenen en 
zij gaan hier een dagje van uit. Zo heeft de 
verkoop van vorig jaar het mogelijk gemaakt 
om met de senioren van Vreeland een dag van 
Hoorn met de stoomtrein naar Medemblik en 
de Broeker Veiling in Broek op Langedijk te 
gaan. Dit is op 6 september j.l. gebeurd.
De oliebollen worden in Loenen gebakken 
door een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat 
heel wat aan vooraf, zoals het appels plukken, 
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snij-
den, het mixen van het beslag en het bakken 
en inpakken. Van ‘s morgens vroeg tot laat in 

de middag wordt hier hard aan gewerkt. In de 
kernen Loenen, Vreeland, Nieuwersluis, Loe-
nersloot en Nigtevecht komen de vrijwilligers 
huis aan huis om de bollen te verkopen. Laat 
hen niet voor niets komen en zorg door te ko-
pen dat de senioren ook volgend jaar weer een 
dagje uit kunnen gaan. Mocht u de verkopers 
mislopen dan is het ook nog mogelijk om de 
bollen in de hal van het Dorpshuis te kopen, 
op 2 en 3 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur. 
Het is zelfs mogelijk om de oliebollen van te 
voren telefonisch te bestellen bij Hil Sever-
rien, tel. 233034, Anja Stapper, tel.233860, 
Ties Huisinga, tel. 232357 of Henk Griffioen, 
tel 231846. De oliebollen worden per 10 bol-
len in een zak verkocht en kosten net als vorig 
jaar € 6,00 per zak.
We willen graag nog onder de aandacht bren-
gen dat alles door vrijwilligers wordt gedaan 
ten bate van de senioren. 

Het comité

De komende maanden komen Hans de Jong 
en Liesbeth Beukeboom fl ink in de belang-
stelling te staan. Als ex-Dutchbatters gaan ze 
de bühne op met de voorstelling Dark Num-
bers. Om te beginnen staan ze op 21 en 22 
september a.s. in Frascati Amsterdam, om 
daarna het hele land door te trekken van de 
Stadschouwburg in Utrecht tot Th eater aan 
het Spui in Den Haag. Later volgen nog voor-
stellingen door het hele land. Over het hoe en 
waarom van de theatertour vertellen Hans en 
Liesbeth enthousiast. 

In 1995 waren Hans en Liesbeth gestatio-
neerd in respectievelijk Simin Han en Sre-
brenica. Hij zat als pionier bij de Infanterie 
en zij was chauffeur. Over de dramatische 
afloop van de VN-operatie hebben we later 
veel gehoord. Nadat op 21 juli 1995 Dutch-
bat de enclave verliet werden meer dan 8000 
moslimmannen en -jongens door Bosnisch-
Servische troepen gedood. In 2004 verklaar-
de het Internationaal Strafhof in Den Haag 
de gebeurtenissen tot een daad van genocide. 
Kofi Annan noemde het de ergste misdaad 
die op Europese bodem was begaan sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 

Fotoboek als inspiratie 
Liesbeth: “Een paar jaar later kwam fotograaf 
Friso Keuris op ons af. Hij wilde een foto-
boek maken over Dutchbatters. Dat boek is 
in handen gekomen van de in Bosnië gebo-
ren theatermaakster Tea Tupajic. Liesbeth: 
“Zij was in de oorlog 9 jaar en wil nu wel 
eens weten hoe wij als oud-gedienden die 
tijd hebben meegemaakt. Wat onze herinne-
ringen zijn en hoe wij met alle ellende die we 
gezien hebben, omgaan.”

Dubbel gevoel 
Acht ex-Dutchbatters werden door Tupajic 
benaderd en ze voerde met iedereen lang-
durige gesprekken. Uiteindelijk is van al die 
verhalen een voorstelling gemaakt. Hans: 
“Tea is oprecht, betrokken en het voelde 
goed om met haar in gesprek te gaan. Eer-
lijk gezegd hebben die gesprekken ook weer 
herinneringen bij ons naar boven gehaald.” 
Liesbeth knikt instemmend: “We slapen weer 
slecht, maar hebben gelukkig veel steun aan 
elkaar. Het is een dubbel gevoel. Enerzijds is 
het moeilijk om alles weer op te halen, maar 
aan de andere kant is het een mooie kans om 
echt je eigen verhaal, ongenuanceerd te kun-
nen vertellen.” Kaartjes voor de voorstelling 
kosten 14 euro. Meer informatie staat op de 
site van Frascati.  
www.frascatitheater.nl/darknumbers

Ex-Dutchbatters Hans de Jong en Liesbeth Beukeboom: 
“We gaan de theaters in met ons oorlogsverhaal”

Heerlijk vier zondagmiddagen genieten van 
klassieke muziek in het fraaie koetshuis van 
Nijenrode. KAM (Kamermuziek Amsterdam) 
organiseert deze concerten al jaren. De aftrap 

wordt gegeven op 7 oktober om 15.30 uur. 
Dan wordt Mozarts beroemde klarinetkwintet 
gespeeld door jong talent uit het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Combineer het concert 
met een wandeling over het landgoed of een 
rondleiding. Reserveren: www.kamconcerten.nl.

Klassiek op Nijenrode
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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

SUSHITIME in eigen dorp!
11, 12 en 13 oktober 

Heerlijke “a la minute” bereide 
Sushi menu’s

reserveren is aan te raden
info@lokaalzuid.nl | 0294230230

10 jaar De Vreelandbode

Een prachtig gezicht. 
De kramen en de foodtrucks werden goed be-
zocht. Er stonden lange rijen voor de soep- en 
pastawagen, maar de meeste mensen stonden 
toch te kletsen dus het wachten was geen pro-
bleem. De antipasti, salade, soep en pasta wer-
den zeer gewaardeerd! Intussen was ook het 
fiatje met Italiaans ijs gearriveerd zodat ieder-
een een heerlijk toetje had. 

Om half acht kondigde Vincent Stapper aan 
dat nu toch echt de langverwachte loterij 
begon. Als een volleerd quizmaster liet hij 
de kinderen de lootjes trekken en Monique 
Driessen reikte de prijzen uit. De prijzen zijn 
allemaal beschikbaar gesteld door lokale be-
drijven, zoals de Dagwinkel. Aloys stond er 

mooi op toen hij zijn eigen pastapakket had 
gewonnen! 
Na het eten bleven veel dorpsgenoten nog lang 
natafelen. Geleidelijk veranderde de muziek 
van Italiaanse meezingers naar dansmuziek 
en werd de dansvloer voller. De DJ en zangers 
wisselden elkaar af. Zangeres Saskia Soulfull 
warmde het publiek op met jaren 80-covers 
en later op de avond werd het feest met 
Johnny Keijer en Jordy Heer die nummers 
van o.a. Hazes en Froger zongen. Tot ruim 
middernacht werd er goed gefeest. 
Al met al een gezellig dorpsfeest! We bedan-
ken alle dorpsgenoten die er waren en alle 
sponsors en vrijwilligers zonder wie dit niet 
mogelijk zou zijn. 
De prijzen die nog niet zijn opgehaald staan 
nog op u te wachten bij de Dagwinkel. Neemt 
u wel het lootje mee: 61, 81, 131, 177, 243, 266, 
303, 323, 386, 474, 675 en 852.                     M.S.

Dorpsfeest een groot succes!

Koster Loenen a/d Vecht

Vecht en Veld
PUBLICATIONS

DE FACTO

Dorpshuis Vreeland

Voor al uw feesten en partijen

R.vd Spoel
onderhoudsbedrijf

HET DORPSFEEST WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

EN ALLE GULLE GEVERS VOOR DE LOTERIJ

Vervolg van pagina 1

Deze week was de aftrap van de Grote 
Clubactie, waarbij er weer 225.000 enthou-
siaste clubleden in het hele land op pad gaan 
om loten te verkopen. Uit Vreeland doet 
Gymnastiek en Sportvereniging DOS na-
tuurlijk ook weer mee aan de jaarlijkse actie 
om hun clubkas een financiële injectie te ge-

ven. De club heeft deze middelen hard nodig 
voor de aanschaf van nieuwe materialen of 
de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar 
liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat 
direct naar DOS, dus koop loten en maak 
daarbij ook nog kans op een van de 32.000 
mooie prijzen! 

Grote Clubactie van start
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MEDITERRANE AVOND
Aangezien de zomer nog niet voorbij is en wij dit gevoel ook 
langer willen vasthouden, organiseren wij een Mediterrane 
Avond op donderdag 11 oktober. Heerlijke gerechten geïn-
spireerd door de Zuid Europese landen met bijpassende wij-
nen. Een all inn avond, aanschuiven bij elkaar aan grote tafels.

Bruisend ontvangst met bites

Een 4 gangen mediterraan menu

Zuid Europese wijnen

Een koffie servies met friandises

Prijs per persoon 100,-

Aanvang 18.30u

Reserveren via www.nederlanden.nl/restaurant of 
info@nederlanden.nl of 0294 232326 

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Het is een eclatant succes geworden: de eerste 
editie van de Swim to Fight Cancer Stichtse 
Vecht. Maar liefst 139 kinderen en 413 vol-
wassenen zwommen ruim 408.000 euro bij 
elkaar en de teller loopt nog door. Het eve-
nement op zondag 2 september had ook een 
Vreelands tintje door de vrijwilligers uit ons 
dorp en de dappere Vreelandse zwemmers. 
Danielle Vogelaar was namens Vreeland een 
van de drijvende krachten in de organisatie, 
naast Paul en Marije Zuidervaart.

“Ik ben professioneel gewend om evenemen-
ten te organiseren en met vrijwilligers om te 
gaan. Ik kreeg zelf ook met de ziekte kanker 
te maken en wilde heel graag iets terug doen 
voor wat ik tijdens mijn behandeling heb ge-
kregen uit de wetenschap. Het voelde goed 
om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Ik 
heb tijdens mijn ziekte aan een studie mee 
mogen doen en daardoor zit ik hier, daar ben 
ik van overtuigd. De opbrengst van de ‘swim’ 
gaat geheel naar kankeronderzoek.”
Danielle kwam in januari bij de organisatie en 
stak sindsdien veel tijd in het project. Met een 
bijna militaire precisie werd de dag gepland, 
werden de vrijwilligers geïnstrueerd en brak, 
na de generale repetitie een week eerder, de 
dag van de waarheid aan. Danielle’s ogen 
glimmen als ze vertelt over 2 september. “Het 
was mooi weer en het water was goed, dat was 
belangrijk. Toen meldden zich alle vrijwilli-
gers vanaf 07.00 uur. Iedereen was al gebriefd 
natuurlijk maar er moest nog veel gebeuren. 
Dat was al hectiek bij het gemeentehuis. Om 
tien uur stonden we klaar en kwamen de eer-
ste kids al. Het was supergaaf!”

Fantastische sfeer
In totaal sprongen 139 kinderen, waarvan 
eentje uit Vreeland, in de Vecht om 500 me-
ter te zwemmen en vervolgens nog eens 413 
volwassenen (12 Vreelanders) die 2000 meter 
aflegden. Volgens Danielle was de medewer-
king van gemeente, bedrijven en particulie-
ren fantastisch. “De sfeer was er naar dat ie-
dereen zijn steentje wilde bijdragen maar ook 
toevallige passanten zonder morren omreden 
omdat hun weg versperd was. Het was de eer-
ste keer dus je moet echt maar afwachten hoe 
dat loopt.”
Ook Danielle ‘s man Paul zwom mee en haar 
dochters Noor en Jet waren actief als vrijwil-
liger bij het evenement. “En niet alleen mijn 
dochters maar ook heel veel vriendinnen 
hielpen mee. En natuurlijk ben ik ook door 
mijn telefoon gegaan om mensen te zoeken 
die konden helpen, en iedereen heeft flink 
zijn steentje bijgedragen. Dat maakte het 
voor mij heel speciaal. Ik was sowieso aan-
genaam verrast door het grote aantal vrijwil-
ligers uit Vreeland.”
Tijdens de ‘swim’ werd de hectiek niet min-
der. Alle deelnemers moesten binnen een be-
paalde tijd vertrekken en er was sprake van 
een strak schema. “Dat was best spannend. 
We mochten de Vecht maar een bepaalde 
tijd open houden. We hadden stremmingen 
aangevraagd en gekregen maar niet de hele 
dag door. De veiligheidsteams en suppers op 

het water werkten goed samen met de hand-
havingsboot van Waternet, maar elke minuut 
was meegenomen want we hadden echt wei-
nig tijd. Om de drie minuten ging er een wave 
van twintig man in.”
Ook alle vrijwilligers hebben genoten van 
het evenement dat uiteindelijk bewonde-
renswaardig soepel verliep. De deelnemers 
werden aangemoedigd door het publiek dat 
zich overal langs De Vecht had verzameld 
met spandoeken, bandjes en genoeg support 
voor alle deelnemers. De aanwezigheid en 
mooie woorden van oud-burgemeester Marc 
Witteman, zelf kankerpatiënt, was nog eens 
een extra stimulans voor velen.
De opbrengst van Swim to Fight Cancer 
Stichtse Vecht staat bij het schrijven van dit 
artikel op ruim 418.000 euro maar kan nog 
oplopen. Gelijk na afloop werd er al gespro-
ken over een tweede editie. “Dat er een tweede 
editie komt is zeker, dit was zo’n groot succes. 
En het geld voor onderzoek blijft keihard no-
dig. Of het een jaarlijks evenement wordt in 
de Stichtse Vecht moet nog worden bekeken. 
Maar wat gaaf is, voor de volgende keer heb-
ben zich nu al 180 deelnemers aangemeld!”

Vreelands tintje aan bijzonder succesvolle 
Swim to fight cancer

Deelnemer Kiki Molewijk-Grooss: 
“Vorig jaar 
deed ik mee 
aan de ALS 
City Swim in 
Amsterdam. Ik 
heb een aver-
sie tegen sport 
maar woon aan 
de Wijde Blik in Vreeland. Ik dacht: dat 
is een goede combinatie. Ik sport door te 
zwemmen en ook nog voor een goed doel. 
Dit jaar kwam dat goede doel dichter-
bij met de Swim to Fight Cancer Stichtse 
Vecht. Het zwemmen is me vorig jaar goed 
bevallen dus ik wilde dat graag doorzetten 
en zeker voor dit doel. Het was een super-
leuk evenement met veel meer publiek dan 
ik had verwacht. Het stond vol langs de 
Vecht en de sfeer was erg goed! Volgend 
jaar wil ik zeker weer meedoen. Het gaat 
tenslotte om een goed doel dat helaas bijna 
iedereen raakt. Nog een klein tipje voor de 
organisatie: misschien is het leuk om van 
alle deelnemers de tijd bij te houden. Dit 
kan heel makkelijk met een chipje in je bad-
muts. Dan kan iedereen zijn persoonlijke 
tijd verbeteren, dat werkt motiverend.”
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‘Beladen erfgoed’ is het the-
ma van de maand september 
in het Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed. 

Om beladen erfgoed in Stichtse 
Vecht ‘in het echt’ te beleven, 
organiseert Juliette Jonker na-
mens de gemeente op zondag 
30 september een excursie 
langs verschillende gebouwen 
met een beladen verleden om 
te eindigen bij Fort Nieuwersluis, dat verschil-
lende beladen momenten heeft meegemaakt. 
Een gids van Natuurmonumenten neemt de 
groep mee naar een bijzondere, beladen, bin-
nenruimte van het fort: de ruimte waar de 
Bescherming Burgerbevolking (BB) zat. Ooit 

helemaal gereed gemaakt, gelukkig nooit echt 
gebruikt. Hier stapt u in een tijdcapsule terug 
naar de jaren van de Koude Oorlog. Aanvang: 
14.00 uur bij de Grote Kerk in Loenen. Kosten: 
€ 4,- pp., ter plekke te voldoen. 
Meld u aan via j.jonker@wxs.nl.

Fietsexcursie langs Beladen Erfgoed

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

Bijbeltafel 2018/2019
Zingeving aan de hand van het Bijbelboek 
Prediker, dat is het thema van het derde sei-
zoen 2018 -  2019 van de bijbeltafel. Vanuit 
welke waarden leidt iemand haar of zijn leven? 

Hierover gaan wij in het Bijbeltafel seizoen 
2018/2019 met elkaar in gesprek aan de hand 
van het bijbelboek Prediker en het boekje 
Zinvol Leven van Stefan Paas & Siebrand 
Wierda (door een ieder zelf aan te schaffen). 
Zij behandelen zingeving aan de hand van een 
aantal thema’s zoals plezier en genot, werk en 
geld, controle, relaties, religie, kennis/weten-
schap, gezondheid en ‘memento mori’  (ge-
denk te sterven). Bij deze thema’s stellen wij 
ons steeds de vraag of dit thema ons leidt tot 
een zinvol leven. Of komen wij aan het eind 
van het seizoen tot de conclusie dat ‘het leven 
zinloos is, maar wel leuk’?    
Bij de bijeenkomsten zullen wij teksten lezen 
uit Prediker en bij de gelezen tekst zal ik, zoals 
ook gebruikelijk was in de vorige seizoenen, 
kort wijzen op enkele literaire kenmerken van 
de tekst die kunnen bijdragen aan de beteke-
nis van de tekst. Vervolgens bespreken wij de 
betekenis, die de tekst voor ons zelf zou kun-

nen hebben, aan de hand van het betreffende 
hoofdstuk uit het boekje Zinvol Leven. Van 
belang: voorafgaande kennis over de Bijbel 
is niet nodig, iedereen die een open houding 
heeft, kan meedoen. Komend seizoen wordt 
begonnen op donderdag 4 oktober 2018 in de 
Til met een inleiding op de Hebreeuwse bijbel 
(inhoudelijk hetzelfde als het christelijk Oude 
Testament), op de manier van bijbellezen en 
op het woord ‘God’. Enige bespreking van 
woord ‘God’, zoals in vorige seizoenen aan de 
orde geweest, lijkt van belang omdat in het ge-
bruikte boekje Zinvol leven maar ook in het 
bijbelboek Prediker het woord ‘God’ nogal 
veel voorkomt.  Deze inleiding is vooral be-
doeld voor al diegenen die nog niet in eerdere 
seizoenen aan de bijbeltafel deelgenomen heb-
ben. De eerste van de maandelijkse te houden 
‘normale’ bijbeltafels vindt plaats op 25 okto-
ber 2018 in de Til vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. 
De bijeenkomsten lopen door tot mei 2019, 
normaal gesproken op de donderdagavonden 
van de 4e week in de maand. Belangstellenden 
zijn zeer welkom. Voor meer informatie of 
aanmelding: telefonisch: 06-22151897 of via 
e-mail: joost.gerretsen@kpnmail.nl.  

Word jij onze nieuwe

buurtbuschauffeur?

Mehmet Polat is een vernieuwende wereldbe-
roemde ud-speler (een ud is een soort luit), 
componist, ensemble leider en solist die vele 
internationale tours op zijn naam heeft  staan.

Op 23 september komt hij Vreelandse oren 
verrassen, met muziek van Afrika tot India, 
Perzië tot de Balkan, van modern tot jazz.
Mehmet Polat kwam in 2007 van Istanbul 
naar Nederland om Indiase muziek te stu-
deren in Rotterdam. Hij ontmoette Peter 
Prommel in 2008 bij het Nieuwjaarsconcert 
van het Nederlands Blazers Ensemble. De 
musici zijn sindsdien samen op zoek naar 
de onderlinge culturele beïnvloeding van de 
diverse muziekculturen en de rol die impro-
visatie daarin speelt.
Op het concert spelen zij werken van Me-
hmets laatste CD Ageless Garden uit 2018, 
waarin hij muziekstijlen uit India, Afrika, 

Andalusië, Iran, 
Spanje (flamen-
go)   en de   Balkan 
tot nieuwe com-
posities verwerkt. 
De rijkdom van de 
oude culturen komt 
tot bloei in zijn 
nieuwe composi-
ties. Zijn jarenlange 
intensieve studie kunnen wij een uur lang 
meebeleven in de Grote Kerk van Vreeland, 
om daarna met de drie musici een drankje 
te nuttigen. Graag meenemen: open oren en 
open armen.
Mehmet Polat wordt begeleid door Alper Ve-
cek op verschillende percussie-instrumenten. 
Peter Prommel is gastheer en gastmusicus. 
16.00-17.00 uur, Grote Kerk Vreeland. 
€ 15,- entrée incl. drankje, kinderen gratis.

De Sterren van Vreeland
nodigen alle ‘open oren’ uit

Molendijk 2 | 3632 EN Loenen aan de Vecht | quintalisque.com

www.syntusutrecht.nl/buurtbus
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27 september: Mozaïeken dienblad
01 oktober: start kunst thema-avonden A
02 oktober: Vechtologie A ontstaansgeschiedenis
03 oktober: Noord-italiaanse gerechten
17 oktober: Erfrecht

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Musical Vreeland: We gaan weer beginnen! 
Onze eigen Vreelandse musical-
groep gaat weer beginnen met het 
voorbereiden van een nieuw stuk. 
De musical zal worden opgevoerd 
op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 
2019 op boerderij Landzicht.  Het 
verhaal speelt zich deze keer af op 
de Eerste Hulp van het Vreelands 
Medisch Centrum.

In het VMC worden een dag lang 
alle medewerkers en patiënten van 
het ziekenhuis gevolgd. Het stuk 
begint ‘s morgens als alle medewer-
kers hun post doornemen en ein-
digt ‘s avonds wanneer (bijna) iedereen weer 
naar huis gaat. Op de Eerste Hulp wordt alles 
verpleegd wat ziek en zielig is. Van een ge-
broken been tot een gebroken hart, een zieke 
goudvis of een kapot röntgenapparaat, er 
komt van alles voorbij. 
Nieuwe talenten zijn altijd welkom, dus wil 
je ook een keer meespelen? Dat kan! Dinsdag 
25 september wordt het nieuwe script door-
gelezen en is iedereen die interesse heeft om 
mee te doen van harte welkom om kennis te 
maken. Stuur een mailtje naar musicalvree-

land@gmail.com om te laten weten dat je er 
bij bent. Daarnaast zijn zij ook op zoek naar 
verschillende ziekenhuis gerelateerde attri-
buten, dus heeft u nog een oude verband-
trommel, krukken, verpleegkleding, dokters-
pakken of misschien wel een ziekenhuisbed 
of infuuspaal? Je weet maar nooit! Laat het 
weten via musicalvreeland@gmail.com. Zij 
komen het graag bij u ophalen.
Op de hoogte blijven van alle ontwikke-
lingen rondom de musical? Volg dan de 
Facebookpagina Musical Vreeland.

In 2010 kwamen Ade Linda (van origine af-
komstig uit West-Java) en haar man Gerrit 
Boelhouwer in aanraking met de stichting 
World Harvest. Deze internationale, christe-
lijke non-profi t organisatie werd in 1989 op-
gericht in Jakarta. World Harvest helpt men-
sen in Indonesië die in armoede leven en/of 
door rampen getroff en zijn. De stichting be-
stond al langer, maar was niet echt actief in 
Nederland. Dus besloten Ade Linda en Gerrit 
om de stichting nieuw leven in te blazen en 
inmiddels zijn zij, als directrice en accoun-
tant, de drijvende kracht achter World Har-
vest Europe. 

Toen Ade Linda vanwege reumatische klach-
ten haar werk een aantal jaar geleden niet 
meer kon blijven doen, ging ze zich steeds 
meer toeleggen op haar grote passie voor 
koken. Dit resulteerde later in Harvest Ca-
tering waarmee ze haar grootste hobby kon 
inzetten voor het inzamelen van geld voor 
de projecten van de stichting World Harvest 
Europe. Ade Linda: ”Vanwege mijn reuma 
heb ik vaak veel pijn maar het blij maken van 
kinderen en mensen in nood is mijn beste 
medicijn!”

Tenten als tijdelijk onderdak 
Toen ik haar sprak was Ade Linda heel druk 
met het bereiden van diverse Indonesische 
gerechten voor een bazaar in Rijswijk. Met 
de opbrengsten van deze bazaar en tal van 
andere culinaire initiatieven wordt op dit 
moment geld ingezameld voor de slachtof-
fers van de aardbevingen in Lombok die 
daar in augustus hebben huisgehouden. In 
totaal wil de stichting 40 tenten naar Lom-
bok sturen die gebruikt kunnen worden om 

onderdak te bieden aan de getroffenen en 
een aantal ervan worden ingezet voor andere 
doeleinden, zoals nood-schoolgebouwtjes. 
De eerste vijf zijn al geplaatst en de volgende  
zijn onderweg. 

Sponsor een kind
De aandacht van de World Harvest gaat 
vooral uit naar het welzijn van kansarme 
kinderen. De stichting vindt het belangrijk 
om deze kinderen de mogelijkheid te bieden 
om naar school te gaan. Dit realiseren ze met 
de gelden van donateurs die een kind spon-
soren voor 25 euro per maand tot zijn/haar 
18e jaar. Ade Linda vertelt geëmotioneerd: 
“De laatste keer dat wij het dorpje bezochten 
waar onze 5 ‘sponsor’-kinderen wonen, ston-
den de mensen in de rij te wachten om ons 
persoonlijk te bedanken. Die blije gezichten! 
Echt onbetaalbaar. Daar doen we het voor!” 
Overige donaties worden voor diverse pro-
jecten gebruikt zoals het bouwen van scho-
len, kinderopvang en rampen zoals op Lom-
bok. Voor meer info: www.worldharvest.nl. 

A.F.

Hart & Ziel: Ade Linda Boelhouwer - Hasanah
“Het gaat niet alleen om het inzamelen van geld, 
het gaat er vooral om dat je laat zien dat je om elkaar geeft”
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Welkom!
De scholen zijn weer begonnen
All Vreelandse kinderen zijn weer naar 
school en op CSV Ridderhof zijn de kinderen 
gelijk aan het werk gegaan.
Er is gekleurd, getekend, geverfd en geschre-
ven. In deze kinderpost zien jullie verschil-
lende werkjes van kinderen uit groep 1, 2, 3, 
4 en verhalen uit groep 8.

Veel leesplezier!

Groep 1/2
De kinderen uit groep 1/2 hebben een mooie 
tekening gemaakt van hunzelf in hen slaap-
kamer! Hier zie je hoe de slaapkamers van 
Renske en Rimas er uit zien.

Groep 3
Groep 3 is in de eerste weken van school al 
aan de slag gegaan met ecoline!
Juf Monique heeft de kinderen gevraagd een 

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

monster te maken van ecoline. Zijn het geen 
enge monsters die Floortje, Pepijn, Julie en 
Ewoud hebben gemaakt?

Groep 4
De colorblock vissen van groep 4 zien er heel 
vrolijk en kleurrijk uit. Jammer dat ze in het 
echt niet bestaan... 

Wie herkent zijn/
haar eigen vis?
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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

Groep 8
Mijn vakantie – Jack
Ik ben op vakantie geweest naar Spanje en 
Frankrijk. Als eerst moest ik heel lang rij-
den naar Frankrijk. Toen kwam ik aan op de 
camping.
En ik kwam het zwembad tegen en ik ging 
gelijk zwemmen. Na het zwemmen ging ik 
voebal kijken in de kantine. Want Frank-
rijk Kroatie was de finale van het WK.Toen 
Frankrijk had gewonnen ging iedereen jui-
chen en zingen dat was erg grappig. 
Er was ook elke dag een sporttoernooitje als 
je won kreeg je een gratis ijsje. Op de laatste 
dag gingen we kanoën dat was leuk.

Toen gingen we naar Spanje dat was ook lang 
rijden. We kwamen aan bij het huis mijn 
neefje was er al en zijn gezin ook.
Een uur later kwamen mijn opa en oma ook 
aan bij het huis. Bij het huis was ook een glij-
baan en een zwembad.
We gingen naar het strand daar ging ik vis-
sen in de zee met mijn neefje. Ik had er 5 ge-
vangen.
Ik, mijn neefje, oom, broertje en vader gin-
gen ook nog op een waterspectacel.

In Spanje hebben we ook een boot gehuurd 
daar mee gingen we varen op zee en snor-
kelen. We zagen ook 2 hele grote tonijnen 
springen. 
Toen we weer in Nederland waren ging ik 
naar huttenbouw.

Dat was mijn vakantie!

Dit verhaal gaat over mijn vakantie - Joep
We gaan 4 weken op vakantie.
We begonnen natuurlijk met de laatste 
schooldag en het duurde zo lang ik zat de 
hele tijd naar de klok te kijken. En de dag 
was over. 
Ik had vakantie maar mijn broer Hidde 
moest nog een week. Maar dan kan ik nog 
wel even met me vrienden chillen. Zeg maar 
het enige wat we deden was gamen. 
Maar we gingen rijden en we moesten 12 
uur rijden en onze hond ging ook mee. Ze 
heet Diesel en ze vond het niet zo fijn maar 
wij ook niet. We waren aangekomen bij ons 
huis. En de bergen waren zo mooi want we 
reden naar een klimpark en we deden de 
zwarte en we gingen over lec, een beek die 
wel groot was. En we gingen naar het meer 
van Anasie dat is een heel groot meer met 
bronwater en het water is zo helder. En we 
gingen weer naar huis en de dag was over. 
De volgende dag we gingen morgen weer 
rijden naar Italie met vrienden. En de laatste 
dag gingen we karten en we boststen en mijn 
hele kart was kapot. En we reden naar Italie 
en we gingen eerst in hotel en dan naar onze 
vrienden. En het hotel was heel mooi en we 
hadden eigen prive strand. En het ontbijt is 
meestal niet zo lekker maar nu was het heer-
lijk. En we gingen naar het strand en het was 
heel mooi en er was een hittegolf in Italie. 
Dus we lagen lang in de zee.
En nu gingen we naar onze vrienden en nu 
waren we er we hadden een groot zwembad 
en het was alleen voor ons en het huis was 
voor 12 lekker groot. 
En de volgende dag probeerden we Diesel in 
het water te krijgen ik ging rennen en zij ging 
mee. Het leek of ze een rat was. 
En we gingen uit eten naar een pizzaria en de 
pizza’s waren zo groot. Storm en we gingen 
allemaal gamen en het stormde zo hard en 
het was ingeslagen op ons huis. En we had-
den geen wifi meer. En zoals je weet Italianen 
doen alles rustig en het duurde een week. 

Dit was mijn verhaal en het was moeilijk 
maar sommige dingetjes kon ik niet doen 
want dan duurde het te lang dus doei!

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  
”Ben jij handig,sociaal 

en op zoek naar 
een (bij)baantje? 

Dan zoeken wij jou ! “
    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

Wist u dat de Bibliotheek in ‘t Kampje maar 
liefst 91 uur per week open is?  Bezoekers kun-
nen 7 dagen in de week van ‘s morgens 07.00 
uur tot ‘s avonds 20.00 uur de Bibliotheek 
gebruiken om materialen te lezen, terug te 
brengen of te lenen of gewoon een krantje of 

tijdschrift te lezen. Wanneer men vragen heeft 
kan men tijdens de serviceuren langskomen 
die op de website vermeld staan. Dan is er een 
baliemedewerk(st)er aanwezig om al uw vra-
gen te beantwoorden. De klant is dus koning 
bij de bibliotheek!

Bibliotheek 13 uur per dag open

Zaterdag 1 september is het nieuwe raads-
seizoen offi  cieel van start gegaan. In de week 
tussen 1 en 8 september is er een summer-
school voor de gemeenteraad georganiseerd. 

In deze week konden raadsleden vrijwel elke 
dag deelnemen aan excursies en workshops 
binnen verschillende thema’s waar ze in de 
praktijk mee te maken krijgen. Zo waren er 
onder meer excursies naar verschillende 
locaties waar bouwplannen zijn en work-
shops binnen het thema duurzaamheid. 
Er was een avond met workshops binnen 
het Sociaal domein, zoals over de aanpak 
voor kwetsbare jongeren, schuldhulp-
verlening en de werkwijze van het sociaal 
wijkteam. Ook konden raadsleden stage 
lopen bij het telefonisch informatie-
centrum van de gemeente om een goed 
beeld te krijgen van wat onze inwoners 
voor vragen aan de gemeente stellen.

Ruimtelijke Ordening Projecten 2018.  Op 
maandag 10 september startte in Boom en 
Bosch te Breukelen de toelichting over diver-
se Ruimtelijke Ordenings projecten. Per bus 
vertrok het gezelschap op een tour langs zes 
bouwprojecten waaronder: het voormalige 
EVAB terrein in Vreeland, Straatweg 66 te 
Breukelen (het Odru gebouw)  en Planeten-
baan (Fijitsugebouw in Maarssenbroek).

Summerschool voor gemeenteraad

Bloeiende rozen en 
trossen vol rijpende 
tomaten in de voor-
tuin van Jan van 
Nassaustraat 4. Hier 
woont een tuinliefheb-
ber, dat zie je zo. Door 

de ramen zie ik al veel mensen binnen, want 
de burgemeester is op bezoek om de bewoners 
Nel en Henk Bruintjes-van Wijk  te feliciteren 
met hun 60-jarig huwelijk. Wat een verrassing 
bij binnenkomst in de woonkamer: het lijkt 
wel een klein museum. Borduurwerken aan de 
muur, kunstzinnige lampen, een fraaie houten 
bewerkte schouw in 17de-eeuwse stijl en tien-
tallen houten en Fabergé-eieren. Hier willen 
we meer van weten….

Henk Bruintjes is geboren in Genemuiden, 
aan het IJsselmeer, dat toen nog Zuiderzee 
was. “Er was toen nog geen Afsluitdijk, dus 
bij storm kwam het water tot aan onze hooi-
bergen”, vertelt hij. Van het landschap uit 
zijn jeugd inclusief de hooibergen borduurde 
hij een schilderij dat nu naast zijn vaste stoel 
hangt. Ook op de andere muren hangen de 
mooiste borduurwerken van zijn hand. Zijn 
diensttijd bracht hij deels in Breukelen door 
en in Breda, op de Militaire Academie. Op een 
dag kwam hij met wat vrienden in een café, 
waar toevallig een groep Bredase meisjes zat. 
Eén van de meisjes stootte haar vriendin Nel 
van Wijk aan: “Die jongen daar, daar moet je 
achter aan gaan”. Aldus geschiedde. Een ge-
lukkig voorteken was dat Henk op straat een 
speelkaart vond, een Harten 9. Die heet in de 
klaverjaswereld een ‘Nel’. En Nel werd het. 

Het jonge stel verhuisde naar Vreeland, waar 
Henks vader inmiddels werkte voor Blanke-
voort. Zij trokken in op Breedstraat 7, recht 
tegenover pannenkoekenhuis Noord-Bra-
bant. Zo was Nels geboortestreek toch nog 
een beetje dichtbij. Haar heimwee verdween 
snel, want zij ging werken bij slagerij Bram 
van de Bergh in Loenen. Nou, daar ontmoet je 
snel nieuwe mensen. Later is zij in een wasse-
rij gaan werken. Henk ging als handige jongen 
en echte ambachtsman werken als timmer-
man. Het stel verhuisde na een paar jaar naar 
de Jan van Nassaustraat, waar een zoon en een 
dochter werden geboren. Henks passie was 
werken met hout, waarvan de producten het 
hele huis sieren. Maar ook tuiniert hij graag, 
hij kookt en doet de boodschappen. “Ik hoef 
er niets aan te doen” lacht Nel, die net als haar 
man erg creatief is. 
De burgemeester bewondert de mooie stof van 
het bankstel. Dat blijkt net nieuw te zijn. “Het 
moest wel af voordat de burgemeester kwam. 
Ik wilde een ander bankstel maar Henk niet. 
Dus hebben we het oude bankstel opnieuw 
bekleed.” Kijk, met dit soort compromissen 
blijf je dus 60 jaar gelukkig getrouwd…        J.J. 

60 jaar getrouwd: echtpaar 
Bruintjes-van Wijk
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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 

Geen grote veranderingen
Naast de voordeur hangt een bordje: “Onze 
bel doet het niet. Dus roep zo hard als je kan 
ding dong.” Even was ik geneigd inderdaad 
ding dong te roepen tot ik me realiseerde dat 
dit typische Anne-Marie humor is. Ik ken 
Anne-Marie al van de basisschooljaren van 
onze kinderen. Enthousiast, creatief en recht 
voor zijn raap, zo herinner ik me haar. Ik ben 
benieuwd of er veel in haar leven veranderd is 
sinds die tijd. 

Op één van die extreem warme dagen begin 
augustus ga ik bij haar langs. Ze heeft nog 
steeds haar zelfde Alfred en is onveranderd 
dol op haar jongens, al woont Kevin nu in 
Engeland en Niels in Zeeland. Ze is verhuisd 
naar het buurhuis vanwege de grotere tuin en 
ze ziet er nog precies hetzelfde uit als 12 jaar 
geleden. Nee, een eventuele verandering moet 
gezocht worden in haar werkzaamheden. An-
ne-Marie kreeg haar eerste grote Vreelandse 
bekendheid als rechterhand van slager Henk 
Dalhuisen. Ze was de vrolijke noot in de wit-
te, betegelde ruimte. Zelfs de slager moest af 
en toe om haar lachen en we noemden haar 
Anne-Marie Grillworst vanwege de overheer-
lijke huisgemaakte grillworst die ze verkocht. 
Omdat de werkzaamheden terugliepen, com-
bineerde ze een tijd haar werk in de slagerij 
met een baantje bij De Nederlanden in de rol 
van kamermeisje. 

Zebravinken in ‘t Kampje
Toen de jongens de deur uit waren, kreeg ze 
tijd om meer te gaan werken. Ze solliciteerde 
bij ‘t Kampje in Loenen en werd aangenomen 
in de huishoudelijke dienst. Onlangs is Anne-
Marie gepromoveerd tot gastvrouw van de ge-
sloten afdeling. “Dat viel me in het begin niet 
mee. Ik ben ook maar een mens en dementie 
is een verschrikkelijk proces. Mensen weten 
vaak niet waar ze zijn, waarom ze daar zijn en 
zijn angstig en verdrietig. Ik maak het gezel-
lig voor ze door voor te lezen (met allemaal 
verschillende stemmetjes), te zingen, grapjes 
te maken en persoonlijke aandacht. Verder 
volgen we zoveel mogelijk de structuur van de 
dag met de tafel dekken en afruimen, maal-
tijden voorbereiden en koffie of thee drinken. 
We koken zelf en we laten de bewoners als ze 
willen meehelpen.” De jongen van de zebra-
vinkjes die ze in haar tuin in een grote volière 
houdt, neemt ze mee naar ‘t Kampje. Kunnen 

ze daar kwinkelieren. En zo maakt Anne-Ma-
rie het zo gezellig mogelijk.

Brugwachtersdochter
Hoewel Anne-Marie vergroeid lijkt met Vree-
land heeft ze er niet altijd gewoond. Ze is ge-
boren in de Utrechtse wijk Hoograven in een 
gezin met drie broers. Haar vader was kanton-
nier, hij werkte voor de provincie langs de weg 
waar hij zich bezig hield met het onderhoud. 
Hij maakte bijvoorbeeld verkeersborden 
schoon of de rijbaan na een aanrijding. Ook 
werkte hij in opdracht voor De Porceleyne 
Fles, hij schilderde tableaux voor het beroem-
de Delftsblauwe porcelein. Maar haar vader 
bleek hartpatient en na een zware operatie 
werd hij door de provincie als brugwachter in 
Vreeland aangesteld. In 1979 nam het gezin 
zijn intrek in het brugwachtershuis naast het 
fietstunneltje (het witte Dudokhuis). De brug 
werd toen nog met de hand bediend en om-
dat er aanzienlijk minder verkeer op het water 
was dan tegenwoordig werden de werkzaam-
heden voor De Porceleyne Fles uitgebreid. 
Het voorste gedeelte van het huis (dat boven 
het water hangt) werd ingericht als atelier. 
Haar moeder schilderde inmiddels ook en ie-
dere week kwam er een vrachtwagen uit Delft 
voorrijden die de tegeltjes bracht en haalde. 
Molen De Ruiter en de klapbrug in het dorp 
zijn nog terug te vinden in de collectie van het 
Delftsblauwe servies.
1981 was een memorabel jaar: haar jongste 
broertje werd geboren en drie maanden later 
stierf haar vader aan hartfalen. Ze moesten 
het brugwachtershuis verlaten en verhuisden 
naar de Vredelantstraat. Een paar jaar later 
verhuisde Anne-Marie naar Hilversum en 
daar leerde ze haar man Alfred kennen. Alf-
red, geboren en getogen in Vreeland, fietste 
vrijwel dagelijks door het fietstunneltje toen 
Anne-Marie daar woonde maar toch kenden 
ze elkaar niet. Het lot bracht haar dus weer te-
rug naar Vreeland. 

Niet te beroerd
Misschien nog grotere Vreelandse bekendheid 
kreeg Anne-Marie met haar optredens in vier 
musicals. Bij gebrek aan mannelijke spelers 
vond Anne-Marie het geen enkel probleem 
om een mannenrol te spelen. Zo zette ze een 
geweldige Rock&Roller neer in Grease en ook 
haar rol als broeder Tuk in Robin Hood was 
onvergetelijk. Ook Alfred wist ze enthousiast 
te maken om mee te doen. Naast alle gekkig-
heid waar ze altijd voor in is, heb ik nu ook 
een hele serieuze kant van Anne-Marie gezien 
en die heeft te maken met haar motivatie voor 
haar werk in ‘t Kampje: “Ik doe dat werk zo 
graag omdat je iemand in zijn laatste leven-
jaren nog wat vrolijkheid kan brengen.” En 
reken maar dat haar dat lukt.

door Renee Bink

Anne-Marie Greefhorst:
‘Het mooiste wat je iemand kan bieden op zijn oude dag is wat liefde en rust!’
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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

‘Desalnietbemind’ - Annabel Jonk
Nogal verrassend als je halverwege merkt dat 
je een heel ander boek zit te lezen dan je eerst 
dacht. Martha Nieuwland, echtscheidingsad-
vocate, ontdekt op een kwaaie dag dat haar 
man Victor dood naast haar in bed ligt. De 
vorige avond leek er niets aan de hand, ze 
hebben zelfs een stevig potje gevreeën, en zó 
oud was hij niet, ergens in de veertig. Haar 
leven staat volledig op zijn kop en je denkt in 
een roman over rouwverwerking terecht te 
zijn gekomen. 

Maar na een tijdje blijkt dat het een regel-
rechte thriller is. In Victors werkruimte, waar 
Martha nooit mocht komen, teveel rommel, 
teveel dat door elkaar kon raken, ligt een aantal 
schoolschriften, waarin Victor korte verhalen 
heeft geschreven over zijn lagere schooltijd. 
Ze vindt op een rare plek een geheime tele-
foon met daarin de nummers van vrienden 
uit die periode, met sms-jes. Een foto van een 
onbekende vrouw en een liefdesbrief aan die 
vrouw. Haar vriendin Sophia zegt dat ze niet 
moet gaan wroeten in het verleden. De wer-
kelijkheid is beter dan de waarheid. Sophia 
is professor, in de filosofie van de liefde. Ze 
heeft zelf nogal een cynische kijk op de liefde, 
heeft allemaal losse contacten. Niet Martha’s 
manier van leven, maar ze kennen elkaar al 
van kleins af aan en Martha en zij delen al-
les met elkaar. Sophia zegt “ieder mens heeft 
recht op een ladekastje met geheimen. Daar 
moet je vanaf blijven.”  Maar Martha kan het 
niet laten, ze zoekt de schoolvrienden op en 
vraagt wat er op die lagere school gebeurd 
is, de verhalen doen het ergste vrezen. Het 

moest een regel-
rechte hel geweest 
zijn. Niemand lijkt 
iets los te laten, ook 
de vrouw niet, die 
maar liefst zeven jaar 
Victors minnares 
blijkt te zijn geweest. 
Martha combineert 
de kleine snippers 
informatie die ze 
krijgt. Zo komt ze 
gaandeweg een heel complot op het spoor. Er 
is duidelijk een misdrijf gepleegd en de dood 
van Victor zou ook niet een natuurlijke kun-
nen zijn. “Wantrouwen heeft knaagtanden” 
schrijft Jonk en zo ontdekt Martha de toe-
dracht, of denkt die te ontdekken. Ze wordt 
door de oude schoolvrienden mee gevraagd 
op een klimtocht in plaats van haar man en 
daar komt natuurlijk, in een woeste storm, al-
les tot een gruwelijk hoogtepunt. Denk je als 
lezer. Maar de genadeslag krijg je in de epi-
loog, waar weer een totaal onverwachte draai 
aan het verhaal wordt gegeven. Hoe de ware 
toedracht is, dat moet je zelf maar uitmaken. 
Annabel Jonk (een pseudoniem) gebruikt 
veel mooie beelden. “Weduwe. Wat een ba-
kelieten woord” laat ze Martha denken. Wat 
ik minder vond, is dat ze Martha vooral in 
het begin wel erg veel “onsystematisch” laat 
doen, maar misschien is dat voor een advo-
cate ook wel heftig. Maar je leest het achter 
elkaar uit en de goed gevonden, originele 
beelden blijven nog lang door je hoofd schie-
ten. Desalnietbemind is een aanrader.

10 jaar De Vreelandbode

Op 23 september is het weer zover: de zon 
staat precies boven de evenaar en vandaag 
duren dag en nacht overal op Aarde even 
lang. Op het noordelijk halfrond begint 
daarmee de astronomische herfst. Het wordt 
nu zichtbaar sneller donker ‘s avonds. 

Twee dagen later, op 25 september, is het 
volle maan. Je kunt dan rechtsboven de 
maan het sterrenbeeld Pegasus zien, be-
noemd naar het gevleugelde paard uit de 
Griekse mythologie. De helderste sterren 
van Pegasus vormen het Herfstvierkant dat 
gemakkelijk te herkennen is, omdat er geen 
andere heldere sterren in staan. Het is heel 
wat moeilijker om een paard te maken van 
de voorhanden sterren, maar met wat fan-
tasie lukt dat. De truc is dat Pegasus op zijn 
kop staat, zijn hoofd zit rechtsonder, en je 
kunt alleen de twee voorpoten zien, die 
rechtsboven zitten. Laat in de nacht begin-

nen ook de typische wintersterrenbeelden te 
verschijnen, zoals de Stier en Orion. De ko-
mende maanden is Saturnus goed te zien; op 
17 september staat een halfverlichte maan 
op zeer kleine afstand van de op een-na 
grootste planeet van ons zonnestelsel. De sa-
menstand is alleen maar schijnbaar: in wer-
kelijkheid staat Saturnus veel verder van de 
Aarde dan de Maan. Mocht het niet lukken 
die dag Saturnus te vinden, kijk dan op 14 
oktober nog een keer, nu links van de maan. 
Met een goede verrekijker kun je de ringen 
van Saturnus prima zien en met een sterre-
kijker, kun je zelfs Titan, de grootste maan 
van Saturnus vinden. Titan is bijzonder, 
omdat het de enige maan in ons zonnestel-
sel is met een dichte atmosfeer. Dat klinkt 
aanlokkelijk, maar is dat niet: de lucht bevat 
veel methaan (aardgas) en het is er bijzon-
der koud. Op het oppervlak zijn meren van 
vloeibaar methaan gevonden.

Hemel boven Vreeland

Op zaterdag 29 september kunt u terug in de 
tijd stappen bij het historisch muziekfesti-
val op een steenworp afstand van Vreeland: 
langs de Angstel, tussen kasteel Loenersloot 
en Abcoude. Luister naar klassieke muziek, 

doe mee aan een workshop barokdansen en 
geniet van dans, zang en theater. Ook het 
vervoer is authentiek, met de trekschuit of de 
paardentram! Kijk op www.monumentenen-
muziekmomenten.nl voor het programma.

Monumenten & Muziekmomenten
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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 hoogwer-
ker.

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

Alle verenigingen zijn weer gestart! 
Kom een keer kijken of het wat voor u is!

 

Jana de Vries, nieuwe locatie-directeur van 
CSV Ridderhof is het nieuwe schooljaar en-
thousiast begonnen: “Op onze school word 
je wie je bent. Elk kind heeft zijn of haar ei-
gen talenten en die gaan we samen naar bo-
ven halen; zichtbaar maken.”

Nieuwe directrice 
CSV Ridderhof

Vorig jaar organiseerde de Histo-
rische Kring Nederhorst den Berg 
een wandeling helemaal rondom de 
Horstermeerpolder, grenzend aan 
Vreeland. Het was, zelfs voor ken-
ners van de streek, een grote verras-
sing, want de wandeling ging ook 
over paden die normaliter afgesloten 
zijn. Wat een schoonheid, wat een unieke na-
tuur, wat een variatie en bijzondere verhalen, 
en dat allemaal in onze ‘achtertuin’. De tocht 
ging langs een bewoonde molen zonder wie-
ken, over dijkjes, langs schapen en nieuw ge-
graven meertjes, met oneindige vergezichten 
en totale rust.
De H.K. Nederhorst gaat wegens het grote 
succes deze wandeling herhalen. Een buiten-

kansje voor natuurliefhebbers!
De start is 25 september om 10.00 uur bij het 
parkeerterrein De Kooi, achter Horstwaarde 
aan de Randweg. Indien U deze uitdaging aan 
wilt gaan, dient U zich vóór 23 september op 
te geven via: baar0307@planet.nl in verband 
met te nemen stappen om er iets moois van te 
maken. Halverwege is een koffiepauze bij Jan 
Zwagerman in zijn Nieuwe Harmonie.

Een bijzonder rondje
Wandeling rond droogmakerij Horstermeer

Om het Europees jaar van het Cultureel Erf-
goed goed uit te luiden wordt op zondag 14 
oktober een historische markt georganiseerd 
in het park van Buitenplaats Goudestein. Een 
troubadour en echte middeleeuwers lopen 

rond, er zijn kraampjes en voor de kinde-
ren een detectorbaan waar zij als een echte 
archeoloog naar vondsten kunnen speuren. 
Beleef het verleden! 
Diependaalsedijk 19 Maarssen.

Historisch Festival op Goudenstein

Ieder jaar is er veel belangstelling van Vree-
landse gezinnen voor de overdekte ijsbaan in 
Nederhorst den Berg. Er is jaarlijks een voor-
verkoop met korting van de certificaten. Met 
een certificaat heb je tijdens de openingsuren 
van Nederhorst on Ice, onbeperkt toegang. 
Nederhorst on Ice is dit jaar geopend van 23 

november 2018 t/m 6 januari 2019. De voor-
verkoop is op respectievelijk 6 oktober, 20 ok-
tober, 3 november en 10 november van 10.00 
tot 16.00 uur. De overdekte ijsbaan is op het 
Willie Dasplein aan de Voorstraat (in het cen-
trum). Voor meer informatie: www.neder-
horstonice.nl.

Voorverkoop certificaten Nederhorst on Ice

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-
ganiseert op woensdag 26 september  weer 
‘Aan Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur 
tot 20.00 uur in Studio Idee ( wooncentrum 
’t Nieuwe Kampje) aan de Driehovenlaan. 
Iedere alleengaande inwoner van Loenen, 
Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieu-

wersluis is van harte welkom. Indien nodig 
kunt u gehaald en gebracht worden en hou-
den we rekening met dieetwensen. 
De maaltijd kost 8,50 euro voor drie gangen 
inclusief koffie of thee, drankjes 0,50 euro. 
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik: 0294-233385. 

Aan Tafel in Loenen op woensdag 26 september

Onlangs organiseerde een groepje Loenenaren, 
waaronder twee Syriërs en een Eritreeër, 
een BBQ voor statushouders en andere 
Loenenaren. Ruim 60 mensen schreven zich in. 
Vooraf aan de BBQ gaven Hans en Annemiek 
van Schaik een rondleiding over hun boerderij 
aan de Rijksstraatweg. Enthousiast vertelden 
ze over het hun bedrijf en lieten het een en an-
der zien in de diverse stallen. Daarna wachtte 
een heerlijke BBQ. Ook deze derde Meet & 
Greet statushouders en Loenenaren viel zeer 
in de smaak. Wordt vervolgd.

Succesvolle BBQ statushouders en inwoners
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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

“Zonder wijn is het minder fi jn” luidt één 
van de slogans van Prinselijk Proeven. 
Vul bij wijn ook gerust olijfolie, koffi  e, 
bonbons of azijn in. En dan natuurlijk 
alleen van de beste kwaliteit tegen schap-
pelijke prijzen. Deze mooie en oergezel-
lige zaak, gelegen in de oude dorpskern, 
is zonder twijfel een grote aanwinst voor 
Loenen… én Vreeland!

De perfecte koffie
Je zou er als Vreelander bijna jaloers op 
worden, maar dat hoeft natuurlijk niet 
want Prinselijk Proeven is niet alleen 
voorbehouden aan de levensgenieters 
van Loenen. “Sinds de opening afgelo-
pen maart krijgen we aanloop uit de hele 
omgeving”, aldus (mede-)eigenaar Tim 
Plomp (39). Het is pas 10 uur in de ochtend, 
het regent buiten pijpenstelen en Tim maakt 
een ‘coffee to go’ voor een dame die terug-
komt voor een tweede fles vijgen-dadelazijn 
uit het vat. “We maken hier uiteraard koffie 
met ons label ‘Mocca d’or’ waarvan we een 
groot assortiment hebben en ook aan de ho-
reca leveren” vertelt Tim terwijl hij met een 
thermometer tot op de graad nauwkeurig de 
melk opschuimt voor een perfecte cappuc-
cino. “Er zijn zelfs dorpsgenoten die hier ’s 
ochtends een koffietje komen halen terwijl ze 
thuis een Nespresso apparaat hebben.” 

Wijn en Cadeautjes
Een volgende klant die de regen trotseert 
komt voor meer van die heerlijke witte wijn 
waarvan ze vorige keer twintig flessen had ge-
kocht. -Mind you, het is nog steeds ochtend!- 
Tim weet in het klantensysteem de juiste wijn 
op te zoeken terwijl een volgende bezoeker de 
winkel betreedt, op zoek naar een passend ka-
dootje voor een etentje. Wijn doet het altijd 
goed maar er zijn volop alternatieven zoals de 
handgemaakte bonbons, broodplanken, tape-
nade’s en nog veel meer. 

Uit passie geboren
Tim, die 18 jaar in de wijnhandel heeft geze-
ten en zelf in Breukelen woont met zijn gezin, 
vertelt dat Prinselijk Proeven zijn oorsprong 
heeft in Mijdrecht. “Vivienne (33) en Jochem 
(40) Prins openden in 2007 hun uit passie ge-
boren relatief kleine winkeltje in Mijdrecht. 

Jochem is van oorsprong een IT-man maar 
Vivienne komt uit een echt ondernemersge-
zin en koesterde al lange tijd een grote passie 
voor de Italiaanse levensstijl met de perfecte 
koffie, mooie wijnen en aanverwante produc-
ten welke haar brachten tot het concept van 
Prinselijk Proeven.” Tim vervolgt: “In Mijd-
recht kwam ik destijds als wijnleverancier en 
het klikte meteen. Omdat we dezelfde passie 
delen, levensgenieters zijn en ook ik graag het 
ondernemerschap wilde aangaan ontstond 
het idee om een tweede vestiging van Prinse-
lijk Proeven te openen. Jochem bestiert mo-
menteel hoofdzakelijk de zaak in Mijdrecht, ik 
in Loenen waarbij Vivienne mijn compagnon 
is. Vivienne is bovendien de sturende kracht 
in social-media en is meestal op vrijdagen in 
Loenen aanwezig.” 

Toekomstig Prinselijk Proeven?
Tim pakt ondertussen vakkundig een cadeau-
wijn in en vertelt verder: “Eigenlijk gaat het 
hier tot nu toe boven verwachting. We kunnen 
natuurlijk niet te hard juichen maar mogen 
niet klagen. Voorlopig kijken we niet verder 
dan de kerstpakketten en relatiegeschenken 
waarin we nog meer willen uitbreiden. Inmid-
dels heeft zich hier in de Dorpsstraat nog een 
andere winkel gevestigd die naast lokaal bier 
ook koffie en olijfolie verkoopt. Het maakt de 
loop en levendigheid hier in Loenen in ieder 
geval een stuk leuker!”                     P.v.d.H.

Bedrijvigheid rond Vreeland
‘Prinselijk Proeven’

Vrijdag 28 september draait in het fi lmhuis 
de fi lm ‘Th e Leisure Seeker’ uit 2017. Een 
fi lm van Paolo Virzi met in de hoofdrollen 
Helen Mirren en Donald Sutherland.
Ella en John besluiten de zorg van hun artsen 
en hun volwassen kinderen te ontvluchten. 
Hij is een verstrooide professor maar nog 
goed te been, zij is fragiel maar heeft  veel pit. 
Aan boord van hun camper – de Leisure See-
ker – trekken ze van Boston naar Key West. 
Ze beleven momenten van extase en angst en 
vinden hun passie voor het leven en de liefde 
terug tijdens deze reis vol verrassingen. Het 
is een intelligente en sympathieke roadmo-
vie, gebaseerd op de gelijknamige novelle van 

Michael Zadoor-
ian en vakkundig 
geregisseerd door 
de Italiaan Virzì 
(Il capitale uma-
no). Hij wilde de 
fi lm alleen maken 
als Sutherland en 
Mirren wilden 
meewerken. 
Wat dus gebeurde. De fi lm wordt vertoond 
in het gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 19.30 uur, de fi lm start om 20.00 
uur. www.vechtenangstelkerk.nl 

Filmhuis Loenen

V.l.n.r.: Tim Plomp, Vivienne en Jochem Prins



augustus 2018  15 

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 het interview met Annemarie Greefhorst 
op pagina 11 vertelt zij dat zij heeft gewoond 
in het Brughuis bij de Provinciale brug in 
de N201. Een mooie aanleiding om hier de 
Vroeger en Nu van september aan te wijden.  

Eind jaren ’30 werd de Provinciale weg aan-
gelegd, onderdeel van een ontsluitingsplan 
voor dit gebied dat ontwikkeld was door Ir. 
Mussert, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. 
Het was een zeer ingrijpend plan, omdat nu 
het dorp Vreeland als het ware in tweeën ge-
hakt werd. De wegdelen aan beide kanten van 
de Vecht werden in 1939 door middel van een 
brug met elkaar verbonden, zodat een door-
gaande weg ontstond. De brug overspant zo’n 
65 meter Vecht en is een Rijksmonument. In 
1940 werd de Provinciale weg (P 19) officieel 
geopend, gezien de omstandigheden van de 
bezetting zonder de gebruikelijke festiviteiten.

Dudok
Tegelijk met de bouw van de brug werd een 
huis voor de brugwachter op de oostoever 
gebouwd. Zowel stilistisch als bouwkundig 
vormen zij een eenheid.  Het ontwerp was 
van de hand van de bekende architect Willem 
Marinus Dudok (1884-1974). Dudok was 
sinds 1915 Directeur Openbare Werken in 
Hilversum, de stad waar hij maar liefst 75 ge-
bouwen voor ontwierp, zoals het beroemde 
Raadhuis, de Bloemenbuurt, diverse scholen 
en paviljoen Wildschut. Maar ook in diverse 
andere steden ontwierp hij veel gebouwen met 
heel verschillende functies. Ten tijde van het 
ontwerp en aanleg van de Vreelandse brug 
met huis werkte hij aan de Stadsschouwburg 
in Utrecht. 

Met de hand bediend
De Provinciale brug werd met de hand be-
diend, dus er was een fulltime bezetting 
nodig. Vandaar een eigen woning  voor de 
brugwachter, direct naast de brug. Lange 
tijd woonde Evert Voorthuizen hier met 
zijn vrouw Stien. Zij hadden een opvang bij 
hun huis ingericht voor gewonde vogels. 
Vervolgens kwam in 1979 brugwachter Jan 
Stekelenburg hier te wonen met zijn gezin, 
dat van Annemarie dus. De opvolgende – en 
laatste- brugwachter in 1981 tot 1990 was 
Rob de Graaff. Hij verhuisde toen naar het 
huis aan de westkant van de brug, waar tot 
dan toe de familie Kuijk had gewoond. Dit 
huis was in 1970 gebouwd in dezelfde stijl 
als het Dudokhuis. Voor de nieuwe brug-
wachter Kees Roelofs werd een ander huis 
geregeld, in de Hendrik van Viandenstraat, 
omdat er teveel vochtproblemen waren in het 
Dudokhuis. Het brugwachtershuis is hierna 
nog diverse malen van eigenaar gewisseld, 
waarvan de laatste keer een paar maanden 
geleden.

In 2004 is de brug geheel gerenoveerd en een 
jaar later werd hij op afstand bedienbaar ge-
maakt. In 2011 werd de brug voorzien van 
geluidsarm asfalt. Hij wordt op afstand be-
diend vanuit een centraal kantoor in Weesp. 
De laatste jaren zijn er diverse defecten aan de 
brug en het verkeer op de weg en op het water 
is enorm toegenomen, waardoor regelmatig 
lange files ontstaan. Vandaar de al jaren gele-
den uitgesproken wens van veel Vreelanders: 
een aquaduct, waardoor de overlast van au-
to’s minder wordt en het dorp weer een een-
heid wordt.                   J.J.

Vreeland vroeger 

Vreeland nu

Het brughuis bij de Provinciale brugHet brughuis bij de Provinciale brug

Foto: Jeroen Tang
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De tentoonstelling van de 75 portretten 
van evenzoveel Vreelanders, gemaakt door 
Liesbeth Romeyn voor het feestjaar 2015, 
was erg bijzonder. Veel geportretteerden 
en vrienden kwamen het weekend van 8 en 
9 september langs om zichzelf en andere 
dorpsgenoten te bewonderen, en konden 

meteen bijpraten met Liesbeth en haar man 
Mario Verweijen, die afgelopen jaar naar het 
oosten van het land verhuisd zijn. Op zondag 
gaven violiste Reinette Thiadens en pianist 
Tjako Groenewold een prachtig recital. Een 
prachtig extra programmapunt in dit Open 
Monumentenweekend. 

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

75 Vreelanders in de kerk

De jaarlijkse golfwedstrijd om de Vecht Cup 
van golfclub Old Course Loenen, tussen 
teams van twee spelers uit hetzelfde dorp of 
stad, is gewonnen door Wim Kögeler (links) 
en Henny van IJzendoorn uit Vreeland.
Zij hadden in de strijd tegen teams uit de 
wijde omgeving van de Vechtstreek het minst 
aantal slagen nodig nodig om de zilveren 
schaal voor een jaar mee naar huis te mogen 
nemen.

Golfwedstrijd

Tijdens Open Monumentendag heeft 
‘onze’ OrVeO letterlijk de hele dag en 
avond gespeeld, op diverse plekken 
langs de Vecht. De dag begon in Loe-
nen, vervolgens speelde het fanfareor-
kest in Vreeland, in Breukelen en in 
het park van Goudestein in Maarssen 
voorafgaand aan de uitreiking van de 
Bronzen Troffel. Ten slotte luisterden 
zij de Vechtse Vaarparade vanaf een 
boot op met hun muziek. Wat een dag, en wat hebben veel mensen genoten!

OrVeO On Tour

Dorinde en Herke Wiersma werden tijdens 
hun huwelijk op 31 augustus jl. met politie-
escorte begeleid van hun huis aan Duinker-
ken naar Groot Kantwijk waar het huwelijk 
werd voltrokken. 

Zo combineerden zij hun werk met hun pri-
véleven: Dorine, de nieuwe voorzitter van de 
bedrijfsvereniging, houdt kantoor op Groot 
Kantwijk en Herke is politieagent. 
Veel geluk samen!

Huwelijk onder begeleiding


