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Van de redactie
Het is zomer! Op vakantie of thuis, met deze Vreelandbo-

de kan iedereen uit de voeten. Het Klompenpad is weer 

gecheckt en op het gloednieuwe bord bij het Dorpshuis 

staat hoe je deze fraaie route kunt bewandelen. Of fiets 

een rondje Loenen en stap eens binnen bij koffiewinkel 

Scharlei. Voor wie last heeft van vakantie- of werkstress is 

de Boeddhistische Tempel in Nederhorst een echte aan-

rader. En stond het Rijksmuseum toch al op het lijstje? 

Ga dan nu en bewonder het kunstwerk van de 15-jarige 

Charlotte. Maar lekker achterover lezen kan natuurlijk 

ook. Over Meester Ben die na veertig jaar weer als Ben 

Eichholz door het leven gaat. En over een ontmoeting 

met de allereerste bewoners van Vecht en Veld. Katie de 

Haan vertelt aan Connie Lohuis hoe het is om als gebo-

ren Amerikaanse al 35 jaar in ons dorp te wonen en de 

geslaagden Jippe en Aniek vertellen over hun toekomst-

plannen. Lees ook waar er vroeger illegaal gezwommen 

werd maar laat de hond nu niet uit de ongezonde bagger 

van de oude Vechtbocht drinken. Er is weer superleuke 

Kinderpost en nieuws van de Dorpsraad. En als het boek 

dat Marlies Cordia tipt niet in de koffer past, neem dan 

gewoon deze Vreelandbode mee voor nog veel meer lees-

plezier. Geniet van de zomer!
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Zoals elke zomer wordt er ook dit jaar een groot 
dorpsfeest georganiseerd. Een feest om nog even 
in vakantiestemming te komen of te blijven, om 
iedereen weer te zien en bij te praten. En een feest 
om lekker te genieten van Duitse ‘schlager’mu-
ziek om lekker in te haken, eten en gezelligheid! 
Dit jaar is het feest op zaterdag 7 september. Het 
programma is deels bekend van vorige edities, 
maar ook grotendeels nieuw! 

Om 15 uur start het feest, met de tentoonstelling 
Vreeland Vroeger en Nu, ingericht door Jeroen 

Tang in de kleine zaal van het Dorpshuis. Ieder-

een is welkom! Voor de oudere Vreelanders een 

feest van herkenning en reünie, voor de nieuwere 

Vreelanders een kennismaking met de grote his-

torie van ons kleine dorpje. Jeroen maakt al jaren 

de facebookpagina Vreeland Vroeger en Nu, en 

heeft een enorm archief waar hij nu de mooiste 

foto’s uit zal laten zien.       Lees verder op pagina 5

Dorpsfeest 2019: ‘Bierfest Vreeland!’

De provincie heeft geen plannen om de N201 bij 
Vreeland breder te maken of te veranderen. Dat 
bleek uit het eerste ontwerpatelier dat de provincie 
4 juli organiseerde in het Dorpshuis. Er werd ook 
een eerste schets van een aquaduct onder de Vecht 
gepresenteerd, maar de vraag is of dat financieel wel 
haalbaar is.

Iedereen kon vragen stellen en meepraten in het 

Dorpshuis afgelopen donderdag. In de grote zaal 

werden presentaties gegeven over de knelpunten 

en de mogelijke oplossingen en later konden bewo-

ners zorgen en alternatieven kwijt aan de ontwerp-

tafel. Uit onderzoek van de provincie blijkt, wat 

ook Vreelanders de afgelopen maanden 

steeds hebben ingebracht, dat de proble-

men bij ons worden veroorzaakt door 

de knelpunten bij de aansluiting met de 

N402 bij Loenen en het kruispunt bij 

Loenersloot. De kruispunten bij de Singel 

en Raadhuislaan functioneren goed genoeg om het 

verkeer af te wikkelen als het verder doorstroomt. 

Het enige punt dat het verkeer hindert is de fietsover-

steekplaats bij de BP. Om dat probleem op te lossen 

werd er een plan voor een fietstunnel gepresenteerd. 

Die is nu ingetekend langs de vecht en loopt dan via 

Duinkerken het dorp in. Maar Vreelanders vroegen 

zich aan de ontwerptafel af of dat wel de juiste route 

is gezien de fietsdrukte. 

Het enige echte knelpunt bij Vreeland is de brug. 

Daarvoor werden drie oplossingen aangedragen: 

de brug ook in de avondspits sluiten voor boten, 

een nieuwe, hogere brug plaatsen zodat hij minder 

vaak open hoeft en een aquaduct. Een hogere brug 

zal wel impact hebben op het landschap en meer ge-

luidsoverlast geven. De aanleg van een aquaduct is 

ingrijpend. Er zullen een aantal huizen moeten ver-

dwijnen en de aanleg zal 2 a 3 jaar in beslag nemen. 

En het betekent dat de meervleermuis, die nu onder 

de brug huist, zijn plek kwijtraakt. De tunnel van 

het aquaduct langer doortrekken zodat de weg door 

het hele dorp laag komt te liggen blijkt lastig, want 

dan zullen ook de kruispunten bij de Singel en de 

Raadhuislaan verplaatst moeten worden. Er ligt ook 

een tekening voor een rotonde bij het kruispunt met 

de Raadhuislaan maar dat levert niet veel 

voordeel op ten opzichte van de huidige 

situatie en kost wel meer ruimte. Zowel 

de Vreelanders als het ontwerpbureau 

bleken geen voorstander te zijn van deze 

oplossing. Alle plannen die zijn gepre-

senteerd zijn terug te vinden op de website van de 

provincie: https://www.provincie-utrecht.nl/onder-

werpen/alle-onderwerpen/toekomst-n201-amstel-

hoek-vreeland/ Hier kan je ook nog de hele maand 

juli reageren op de plannen met het reactieformulier, 

doe dat vooral! Geef aan wat je wel en geen goed 

idee vindt en kom met alternatieven, nu kan het. De 

provincie neemt alle reacties mee, verwerkt ze in de 

plannen en komt in het najaar wederom naar het 

Dorpshuis om te vertellen wat er met onze reacties is 

gebeurd en wat ze verder gaan doen.

Geen ingrijpende aanpassingen N201

Bericht 
van de 

Dorpsraad
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, be-
reikbaar 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/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
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. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Agenda
16 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

16-17 aug. Historisch Festival Vreeland

17 aug. River Concert, 19.30 uur,  Nieuwersluis

20 aug.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

27-30 aug. Huttenbouwen

27 aug.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

7 sept.  Dorpsfeest

14 juli 10.00 uur Ds. Eline Baggerman

21 juli  10.00 uur  Fred Flantua

28 juli  10.00 uur  Fred Flantua

4 aug.  10.00 uur  Wouter Smit

11 aug.  10.00 uur  Gijs Bleijenberg

18 aug. 10.00 uur Ds. Van Gilst

Kerkdiensten

Het heren veteranen hockeyteam, dat voor de 

helft uit Vreelanders bestaat, is vorige week kam-

pioen geworden. Van harte gefeliciteerd!

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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

Op 7 september hebben we dringend behoefte 

aan mensen die even een handje willen helpen 

met opruimen na het dorpsfeest. Verdiensten: 25 

euro. Meld je aan bij Arjan 06-53952727 of met 

een app bij Margot 06-50278375.

Vechtzooitje

Hockeyteam kampioen
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De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Ondervindt u geluidshinder van overvliegende 
vliegtuigen? 
U kunt dit melden via www.bezoekbas.nl 

(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) of via het 

mailadres dat de fractie van Groen Links van 

Stichtse Vecht heeft aangemaakt om de klachten 

uit deze gemeente te bundelen: 

stemvoorstilteSV@gmail.com.

Geluidsoverlast vliegverkeer?

Katie de Haan (64) woont met haar man Henk al 
weer jaren in Vreeland. De kinderen Pieter (28) 
en Mary-Anne (31) zijn al enige jaren de deur uit 
en hebben hun eigen weg gevonden. Onze dorps-
genoot heeft nog steeds een licht Amerikaans ac-
cent. Ze is namelijk geboren in Californië. Haar 
meisjesnaam klinkt niet erg Amerikaans. En dat 
klopt, want Katie is een kleindochter van Itali-
aanse en Engelse emigranten, die nog voor de 
1ste Wereldoorlog hun geluk in de USA zochten. 

Tja, hoe is de Amerikaanse Katie nu in contact 

gekomen met de Vreelandse Henk? Dat is een 

bijzonder verhaal dat zich in Tanzania afspeelt. 

Net als Henk ging Katie na haar tweejarige studie 

‘Liberal Arts’ vrijwilligerswerk doen in Tanzania 

in toevallig dezelfde regio. Het jonge stel werd 

verliefd en Henk nam Katie mee naar Nederland. 

Katie: “Alles wat ik van Holland wist, ging over 

molens, klompen en veel boerderijen. Het toeval 

wil dat Henk tegenover een molen woonde en 

klompen droeg als hij op de boerderij van zijn 

ouders werkte. Mijn eerste indruk was dat Ne-

derland heel groen was, vlak, met veel water en 

super georganiseerd. Veel nieuwe bebouwing was 

er nog niet in Vreeland. Ik praat dan over 35 jaar 

geleden.”

Carrière in de luchtvaart 
Het huwelijk van Katie en Henk, in de Vreelandse 

kerk waar ze nog steeds lid van zijn, was super ro-

mantisch. Katie: “Mijn Amerikaanse familie was 

overgekomen. We hadden koetsen met paarden 

en gingen na het huwelijk in de kerk en het ge-

meentehuis in Loenen met de koetsen langs de 

Vecht naar de Olifant. Een dag eerder hebben we 

nog met het gezelschap over de Vecht gevaren.  

( en weer terug met een boot over de Vecht.??” 

Katie ging eenmaal in Vreeland parttime aan de 

slag bij Transworld Airlines. Ze had onregelmati-

ge diensten en voor de kids had ze 

haar vaste oppas Ineke Belovics aan 

de Lindengracht. Katie: “Ik heb bij 

TWA 9 jaar gewerkt en had de laat-

ste jaren een leidinggevende func-

tie. Daarna ben ik – tot een paar 

jaar geleden – bij Delta Worldspan 

en later  Travelport  gaan werken 

dat in die jaren druk was met het 

implementeren van een automa-

tiseringssysteem waarmee - door 

onder andere reisbureaus - auto-

matisch vluchten geboekt konden 

worden.” 

Zorgen om Moeder Aarde 
Met haar familie in de USA heeft 

ze regelmatig contact via Facetime. 

En natuurlijk reist ze regelmatig af 

naar haar geboorteland. De laatste 

keer toen Obama nog aan de macht 

was. Met Trump is Katie minder 

blij. “Hij maakt veel stuk wat onder 

Obama is opgebouwd.” Wat ze nog steeds mist is 

de wilde natuur en het heuvellandschap aan de 

Amerikaanse westkust. Maar ook het lachen en 

grappen maken in haar moedertaal. Katie: “Aan 

de andere kant hebben we in Nederland geweldig 

openbaar vervoer, een goed sociaal vangnet, zijn 

de universiteiten voor iedereen toegankelijk en 

zijn de ‘luchten’ prachtig. Bovendien is Vreeland 

een geweldige gemeenschap. Er zijn hier allerlei 

initiatieven voor alle leeftijden. Samen met Cori-

ne Winnik organiseer ik themawandelingen on-

der de paraplu van de Sterren van Vreeland. En ik 

moet ook zeggen dat de Vreelandbode fantastisch 

is. Net als het recente festival ‘Nieuwe Buren’.” 

Katie is politiek en maatschappelijk betrokken. Ze 

houdt van moeder aarde en heeft al 20 jaar zonne-

panelen op het dak. Dan tot slot: “Het slopen van 

moeder Aarde lijkt in ons te zitten. Wij proberen 

daar zo min mogelijk aan mee te doen.”

door Connie Lohuis

Katie de Haan-Divita
‘Ik geniet van de prachtige Hollandse luchten’
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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

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

 

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl

0294230230 | 0654207354

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

In de Vreelandbode van juni lazen we al dat mees-
ter Ben, docent bewegingsonderwijs van CSV, na 
zijn 40e sportdag afscheid nam omdat hij met 
pensioen gaat. Een goede aanleiding om hem eens 
wat uitgebreider te interviewen voor de rubriek ‘Ik 
vertrek…’ want ik ben wel nieuwsgierig naar zijn 
verhaal omdat ook ik ben opgegroeid met de gym-
lessen van Meester Ben.

Wij ontmoeten elkaar bij hem thuis in Breukelen 

waar hij woont met zijn vrouw (juf) Anja Schouten. 

De kinderen, Ben’s zoon Sven en Anja’s kinderen 

Pim, Pieter en Caroline, zijn al even het huis uit, 

maar komen nog regelmatig langs met hun kin-

deren. 

Onder het genot van een kop koffie doet Meester 

Ben zijn relaas, waarin hij niet alleen praat over 

zijn werkende verleden, maar ook over emotionele 

privézaken zoals het verlies van zijn zoontje Kai 

die nu 22 jaar zou zijn geweest, maar al op 1,5 jari-

ge leeftijd stierf aan de ziekte van Kawasaki.

Sergeant Eichholtz
Ben volgde de Academie voor Lichamelijke 

Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Nadat hij in 

1977 zijn opleiding afrondde ging Ben op reis 

naar de VS waar hij een paar maanden als coun-

selor werkte in een zomerkamp voor kinderen. 

Vervolgens vervulde hij zijn dienstplicht en tijdens 

zijn operationele (parate) dienst in Duitsland gaf 

sergeant Eichholtz gymles aan militairen en lage-

re en middelbare scholieren. Toen hij in 1979 af-

zwaaide besloot hij een carrière als gymleraar toch 

nog even voor zich uit te schuiven en vertrok hij 

naar Israël om daar een paar maanden in een kib-

boets te werken.

ALO zonder pedagogiek
Meester Ben is geïnteresseerd in mensen en in wat 

hen beweegt, het is dus niet voor niks dat hij zo 

graag reisde, want hij vindt niets zo interessant als 

andere landen, culturen en nieuwe mensen leren 

kennen. Die verdieping heeft hij ook altijd gezocht 

in zijn werk als gymleraar. Het grote nadeel van 

de ALO vond hij dat er weinig pedagogiek wordt 

aangeboden tijdens de opleiding. Hij is namelijk 

van mening dat je pas goed gymles kan geven als je 

snapt hoe kinderen in elkaar zitten zodat je daar je 

lesmethode op aan kan passen. Hij zegt lachend “de 

kinderen hebben mij leren lesgeven!” 

Gymles en computers
Na wat omzwervingen werd meester Ben 40 jaar ge-

leden aangesteld door de gemeente om fulltime op 

de vijf scholen van Loenen en Vreeland gymles te 

geven. In 1987 werd hij echter ontslagen omdat de 

gemeente te weinig budget had voor een gymleraar. 

Dat leidde tot een staking bij CSV want de school 

wilde niet dat meester Ben weg ging, dus werd hij, 

bij wijze van ludieke actie, aan de brug vastgebon-

den zodat hij niet weg kon. Het resultaat was dat hij 

in dienst kwam bij CSV. En nu komt er dan een ein-

de aan zijn carrière als gymleraar, maar Ben stopt 

niet helemaal met werken, hij blijft het beheer en 

onderhoud doen van computers op een school in 

Maarssen, Houten en ook op CSV en OBS Graaf 

Floris in Loenen.

Als ik vraag wat meester Ben het meeste zal missen 

zegt hij “het begeleiden van stagiaires. Daar heb ik 

altijd veel voldoening uitgehaald en zelf ook veel 

van geleerd. Maar ik vind het nu ook wel heel fijn 

om nu wat meer tijd voor mezelf te hebben en niet 

meer geleefd te worden door de wekker!” A.F.

Ik vertrek....
Meester Ben Eichholtz

Op de ‘langste dag van het jaar’ werd voor de ze-

vende keer gestreden om de felbegeerde Vreel-

and Besloten Dames Golf Trofee. Zowel leden als 

niet-leden van Old Course Loenen hadden zich 

ingeschreven voor dit jaarlijkse evenement. Or-

ganisator Myriam Lembeck bedacht een ludieke 

spelvorm waardoor niet alleen geoefende maar 

ook startende Vreelandse golfsters in de 

prijzen konden vallen. Zo waren er vooraf 

en voor het ‘goede doel’ mulligans (of-

wel een misslag opnieuw spelen) voor 1 

euro te koop. Dat goede doel bleken de 

bitterballen bij de borrel die na afloop 

dan ook ruimschoots geserveerd werden 

op het zonovergoten terras. Ook konden 

speelsters, in het teken van de 7e editie, 

bij aanvang van een nieuwe hole de club 

7 eenmaal van de tegenstander uit het spel 

halen. Na een gezellige borrel en prijsuit-

reiking werd nog lang nagepraat tijdens 

een overheerlijk shared diner in het club-

huis. Volgend jaar wordt de 8e editie ge-

speeld. Kortom, Vreelandse dames in het 

bezit van een golfvaardigheidsbewijs, geef je alvast 

op via myriam.lembeck@gmail.com of houd de 

vooraankondiging in de Vreelandbode in de gaten!

V.l.n.r.: Myriam Lembeck (organisatie), Iris van Gils 
(eerste prijs), Mirella Eckhart (derde prijs) en Monique 
Bruins (tweede prijs).

Vreeland Besloten Golf Dames speelt 7e editie
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Het Historisch festival dat op 17 en 18 au-
gustus in de weilanden aan de Kleizuwe 
wordt gehouden staat dit keer in het teken 
van ‘Oud Hollands vermaak’. Het evene-
ment waar duizenden mensen uit heel 
Europa op afkomen vindt plaats op een 
terrein aan de Kleizuwe van maar liefst 5 
ha. Meer dan 1000 historische voertuigen 
zijn te bewonderen, waaronder brom-
fietsen, stoommachines, motorfietsen, 
tractoren en appendages, (vracht)auto‘s, 
legervoertuigen, stationaire motoren enz.

Er is weer van alles te doen voor jong en oud. Zo is er 

een heuse oud-Hollandse kermis met zweefmolen, 

kop van Jut, een schiettent, ballengooien, suiker-

spin, steile wand (‘The Wall of Dead’) en nog veel 

meer. Of dwaal door de Oud-Hollandse ambach-

tenstraat met demonstraties van oude ambachten 

zoals rietvlechten of klompenmaken, kraampjes 

met curiosa, oldtimer-onderdelen, gereedschap etc. 

Het evenement wordt muzikaal omlijst door cover-

bands en een hoofdartiest. Voor een kopje koffie, 

frisje of biertje kunt u terecht in de feesttent, met 

aangrenzend een horecaplein met etenswaar voor 

elke smaak. Op zaterdag is de keuring van jongvee, 

veehouders uit de wijde omgeving showen hier 

hun beste jongvee koeien en strijden om het dis-

trictkampioenschap. ‘s Middag gaan alle historische 

voertuigen de weg op, de luxe- en vrachtwagens 

hebben hun eigen (snelle)tourrit, de tractoren rij-

den hun eigen (langzame)toer door de mooie om-

geving. Dit jaar rijdt de tractorenrit van Vreeland 

naar Nigtevecht, Weesp, Ankeveen en Nederhorst 

den Berg. De zondag staat in het teken van vele op-

tredens en demonstraties, dansgroepen en zangko-

ren zijn voor deze dag uitgenodigd. Als klap op de 

vuurpijl komt Mooi Wark zondagmiddag twee keer 

optreden. En natuurlijk draait de oud-Hollandse 

kermis op volle toeren.

17 en 18 augustus van 10.00-17.00 uur, Kleizuwe t.o. 

13, Entree: € 10,- p.p. Alle informatie is te vinden 

op www.historie-herleeft.nl. Hier kunt u zich ook 

inschrijven met uw oldtimer.

LUNCHEN OP TERRAS
Het mooie weer laat nog even op zich wachten, 

maar als de zon dan doorbreekt kun je 

heerlijk lunchen op ons terras!

Een menu du chef, buiten de kaart om, is voor 

4 gangen 55,- per persoon.

Op zaterdag en maandag geen lunch.

Tot snel?
 

Met een culinaire groet,  

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (en bij rechts-
voorganger De Vecht) ontving Nico de Jong bij zijn 
afscheid als bestuurslid 27 juni j.l. de erepenning 
van de Unie van waterschappen. Nico was duolid/
commissielid in de periode 2009-2015 en vervol-
gens AB-lid in de periode 2015-2019.

Dijkgraaf Gerhard van den Top sprak hem als volgt 

toe: “Nico de Jong is geboren en getogen in de pol-

der De Dorssewaard, in Vreeland en hij woont daar 

nog steeds. Vanaf de schoolbanken tot aan zijn 

vervroegde pensionering is hij werkzaam geweest 

bij de rundveeverbetering als inseminator. Zo ken-

de hij vroeger alle boeren in de driehoek Amster-

dam-Utrecht, Gooi- en Vechtstreek. Nico was een 

groot voorvechter van een betere waterkwaliteit. 

Tijdens zijn laatste Algemeen Bestuur- vergade-

ring, op 30 januari jl., hield hij een hartstochtelijk 

pleidooi om nieuwe microverontreinigingen aan te 

pakken. Nico was actief in de Commissie van de ge-

loofsbrieven, de selectiecommissie voor nieuwe le-

den van de Rekenkamercommissie en hij had ieder 

jaar aandacht voor de Bevrijdingsmaaltijd van het 

waterschap op 5 mei. Nico stond altijd klaar voor 

het waterschap en was niet voor niets de nestor van 

ons Algemeen Bestuur. Hij was bestuurlijk actief als 

lid van het algemeen bestuur van het waterschap De 

Vecht van 1977 tot 1991. Hij was voor het CDA 24 

jaar lid van de gemeenteraad van Loenen, waarvan 

6 jaar als fractievoorzitter. Nico was ook jarenlang 

voorzitter van de WMO-raad (Wet Maatschappe-

lijke Ondersteuning) in de gemeente Loenen. Mo-

menteel is hij opnieuw voorzitter van de kerken-

raad van de Protestantse Kerk in Vreeland. Bij de 

gemeente Stichtse Vecht, voorheen de gemeente 

Loenen, is Nico 20 jaar lang een trouwambtenaar 

geweest. Hij zingt nog steeds mee in diverse man-

nenkoren”. Van harte gefeliciteerd Nico!

Nico de Jong ontvangt Erepenning Waterschap

25 jaar Historisch festival Vreeland 

Dorpsfeest 2019: ‘Bierfest Vreeland!’
Vervolg van pagina 1

Voor senioren wordt er een gratis boottochtje 

georganiseerd over de Vecht. Starttijden 15.00 uur 

en 16.00 uur, per tocht kunnen 18 mensen mee. 

Het is belangrijk u van tevoren op te geven: bij de 

Dagwinkel van Aloys is een kaartje op te halen. 

Zoals altijd is er knutselen voor de kinderen, tus-

sen 16-17 uur, met Astrid Verhoef.

Het Duitse Dorps Diner, dit jaar verzorgd door 

Maya Kookt uit Loenen, is van 18-20 uur voor 

volwassenen. Onze eigen Nelly verzorgt het diner 

voor de kinderen van 17-19 uur. De dinerkaarten 

zijn vanaf 1 augustus te koop bij de Dagwinkel en 

via internet. Meer informatie vindt u op de uitno-

diging die binnenkort wordt verspreid en op de 

Facebookpagina Dorpsfeest Vreeland. 

Na het diner barst het feest los met Fusebox, de 

bekende coverband uit de regio die speciaal voor 

ons ook Duitse hits heeft ingestudeerd! 

We nodigen iedereen uit zijn stoerste Lederhosen 

uit de mottenballen te halen en de mooiste Dirndl 

aan te trekken. Je favoriete club uit de Bundesliga 

mag natuurlijk ook niet ontbreken! Er wordt een 

prijs uitgereikt aan de mooist verklede dorpsge-
noot!
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een 

grote verrassing voor het hele dorp. In de volgen-

de Vreelandbode leest u hier meer over. 

Kortom: laten we er een mooi, gezellig, vrolijk 

Bierfest van maken!

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
weekend van 09.00-16.00 uur. 

Maandag gesloten.
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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

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46, 1243 HW, ‘s-Graveland

Tel: 035-6560244 of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds

In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens 
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties 
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, dis-
plays getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen. 
Er is plaats voor een magazijncollega die van afwisseling 
houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
 

Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Magazĳnmedewerker - Fulltime

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 

Rondom Vreeland schuilen bijzondere plekken 
die niet iedereen kent. De redactie zoekt ze op en 
deelt haar ervaringen. Deze keer bezoeken we de 
‘open dag’ van de Boeddhistische Tempel in Ne-
derhorst den Berg.  

Op zo’n 15 minuten fietsen van Vreeland, halver-

wege de Middenweg in Nederhorst den Berg, staat 

tussen de vrijstaande huizen, boerderijen en tuin-

derijen een bijzonder klooster. De enorme Boed-

dha bij de ingang van dit voormalige woonhuis 

verraadt dat zich hier geen oer-Hollandse taferelen 

afspelen. Net op het moment dat we met de redac-

tie bedenken dat we hier wel meer van willen we-

ten valt de uitnodiging voor de ‘open dag’ van deze 

Boeddhistische Tempel op de mat. 

Nieuwsgierig fietsen we op eerste pinksterdag de 

met uitbundig gekleurde vlaggen versierde inrit 

op. Bij de ontvangsttafels achter het pand worden 

we hartelijk onthaald door relatief jongere leden 

van deze gemeenschap. We leren daar meteen al 

veel van een jongeman, zelf geboren en getogen in 

Friesland, maar wiens ouders oorspronkelijk uit 

Sri Lanka komen. “In heel Nederland wonen cir-

ca 450 Sri Lankanen waarvan een groot deel zich al 

heeft aangesloten bij deze tempel. Vandaag willen 

we niet alleen meer leden vanuit de Sri Lankaanse 

gemeenschap, maar iedereen in de wijde omge-

ving verwelkomen en kennis laten maken 

met onze tempel,” vertelt hij. Een prachtig 

traditioneel geklede jonge vrouw nodigt ons 

vervolgens uit de tempel te betreden waar 

we tevens kennis kunnen maken met één 

van de drie monniken, een Nederlander, 

die in een bescheiden appartement bovenin 

het pand woont. De Tempel, die het groot-

ste deel van de achterzijde van het pand in-

neemt, is ruim, sereen verlicht en gericht op 

een altaar waar een inmens grote gouden 

Boeddha omringd door kleurrijke bloemen 

en lampjes, imponeert. Omdat de monnik al 

in gesprek is met andere bezoekers is trek-

ken we onze schoenen weer aan om verder buiten 

te kijken. Hoewel het maar een paar passen van de 

rustgevende tempel is lijkt het in het achterste ge-

deelte van de tuin wel een festival. Een vrolijk inter-

nationaal gezelschap uit Nederland, Sri Lanka en 

andere wereldlanden geniet hier van de overheer-

lijke hapjes, optredens, (hand-) lezingen en elkaar. 

Voor de allerkleinsten is een hoek ingericht en aan 

de voorzijde van de lommerrijke tuin staan bankjes 

waar de bezoekers schaduw en rust kunnen vinden. 

Als we na dit bijzondere bezoek terugfietsen voelen 

we ons zen, geliefd en gelukkig. Thuis verdiepen we 

ons verder in de gedachtes achter deze bijzondere 

gemeenschap, waarover hieronder meer. 

Het is al bijna vier jaar geleden dat deze plek werd 

uitgekozen en aangekocht door de 

Nederlandse tak van de grotere orga-

nisatie ‘Mahamevnawa Buddhist Mo-

nastery’ uit Sri Lanka. Daarvoor, vanaf 

begin jaren negentig, was hier overi-

gens een Vietnamese tempel gevestigd 

die inmiddels in Almere een onderko-

men heeft. Het doel van het huidige 

klooster is het beoefenen en versprei-

den van de leer De Boeddha zoals in de 

originele Boeddhistische paliteksten is 

weergegeven. In het kort gaat deze leer 

over het begrijpen van Vier Nobele waarheden; 

lijden, de oorzaak en beëindiging daarvan en het 

pad daarnaartoe. In dit pad worden drie dingen 

ontwikkeld; deugdzaamheid, concentratie en wijs-

heid. De Boeddha garandeert dat wie zijn leer be-

oefent buitengewoon geluk zal ervaren. Vanaf nu is 

er, naast voor de Sri Lankaanse gemeenschap, ook 

gelegenheid voor de gehele Nederlandse gemeen-

schap om kennis te maken met deze leer waarin 

meditatieprogramma’s en lezingen worden aan-

geboden. Mahamevnawa Buddhist Monastery, tel: 

0294-785076, info@mahamevnawa.nl.

Ontdekte plekjes 
Boeddistische Tempel Mahamevnawa

door Pauline van der Hoeden
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In de laatste week van de vakantie, dinsdag 27 
tot en met vrijdag 30 augustus, is het weer zover: 
we gaan Hutten bouwen! Al meer dan 30 jaar een 
traditie waar heel Vreeland van kan genieten. Op 
de boerderij van de familie Van der Paauw is het 
altijd een drukte van belang, daarom is het the-
ma dit jaar ‘Leven op de Boerderij’. Bouw je eigen 
boerderij, varkensstal, kippenhok of hooizolder; 
het kan allemaal!

De voorbereidingen zijn in volle gang: houten 

pallets worden verzameld, creatieve activiteiten 

worden bedacht, de catering wordt geregeld en de 

kinderen van school groep 5 t/m 8 zijn benaderd 

om mee te doen. 

Voor deze week kunnen we timmerhulpen goed 

gebruiken, dus ben je ouder dan 17 jaar en wil je 

komen helpen met timmeren of andere activitei-

ten: je bent van harte welkom! Meld je aan bij Rut-

ger Hellingwerf: 06-46023832.

Op donderdag 29 augustus kan iedereen van 

19.00 – 21.00 uur komen kijken naar de bouwwer-

ken die zijn gemaakt en waarin de kinderen, na 

inspectie door de brandweer, een nachtje zullen 

slapen. 

Huttenbouw 2019:
Leven op de boerderij

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

In de hopelijk warme zomer die voor 
de deur staat is er natuurlijk niets lek-
kerders dan even afkoelen in schoon 
water. De Vecht voor de deur is na-
tuurlijk uniek, maar dit is geen offi-
cieel zwemwater. Dat wil zeggen dat 
de waterkwaliteit niet gecontroleerd 
wordt. Het water is in ieder geval op 
het oog veel en veel schoner dan het 
ooit was. In de berm voor de Neder-
landen is een zwemtrap waar men 
gebruik van kan maken, mits er geen 
overlast wordt bezorgd. 

Zwemmen in en rond Vreeland

Op 10-15 minuten fietsafstand van Vreeland zijn er 

diverse, uitgebreide mogelijkheden in heerlijk (na-

tuur)water te zwemmen.

Zwem- en speelstrandje De Bergse Akker is een 

zwemstrand in de prachtige Spiegelplas speci-

aal voor kinderen tot 14 jaar, onder begeleiding 

van een volwassene -die gratis mee kan. Er is een 

winkeltje waar tegen een kleine vergoeding ijsjes, 

snoepjes en drinken kan worden gekocht, er is een 

bouncer en een zwemvlot in het water en er staan 

diverse speeltoestellen op het schone strand. Voor 

een laag bedrag word je lid van de Vereniging. Deze 

is op zoek naar nieuwe leden en vrijwilligers om 

dit mooie zwembad in stand te houden. Locatie: 

Dammerweg 13, achter de oude brandweer. www.

debergseakker.nl. Aan de Spiegelplas zijn nog meer 

strandjes, maar zonder al deze faciliteiten. 

Zwemlust, Zandpad 15 in Nieuwersluis is ontstaan 

doordat hier eind 19de eeuw zand is afgegraven 

voor de aanleg van Fort Nieuwersluis. “Het mooi-

ste natuurbad van Nederland” staat op de website. 

Zwemlust

Ontdek het zelf! Dit strandje is erg leuk voor klei-

nere kinderen. Er zijn badmeesters die de kleintjes 

in de gaten houden, en er is een terras waar je eten 

en drinken kunt kopen. Het heeft een strandje en 

diverse speelmogelijkheden zoals een rodelbaan in 

het water. www.zwemlust.nl.

De Meent aan de Scheendijk is een prachtig na-

tuurzwembad waar je tussen de legakkers van de 

Breukeleveense plassen zwemt. www.zwembadde-

meent.nl. Bijzonder: deze drie zwembaden worden 

geheel door vrijwilligers gerund!

Recreatiestrand De Zuwe langs de N201 vlak voor 

Ottenhome. Een lekker groot ‘strand’ van gras, 

twee hippe openbare wc’s en een hele grote Wijde 

Blik om in te zwemmen. 

Het Vuntusstrand in Oud Loosdrecht. Sla voor-

bij Mimi’s ijssalon linksaf de Vuntuslaan in en u 

bereikt dat zand- en grasstrand aan de Vuntusplas. 

https://loosdrechtseplassen.nu/vuntusstrand.

De Bergse Akker

In Kockengen tot slot is het openlucht 

zwembad met recreatiepark De Koet, 
Sportweg 3. Glijbanen, waterballonnen 

waarin je ‘droog’ over het water kan rennen 

en nog veel meer vermaak. www.dekoet.nl.

En mocht het wat slechter weer zijn en de 

buitenbaden zijn dicht, kunt u altijd terecht 

bij de binnenzwembaden in de buurt: Het 

Kikkerfort in Breukelen, het Victoriabad 

tussen Nigtevecht en Weesp of Optisport in 

Mijdrecht. 

Lees in Vroeger en Nu op pagina 15 waar 

Vreelanders vroeger zwommen!
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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

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

In september starten we 
met een spannend en 
interessant nieuw cursusjaar

Zomervakantie
De zomervakantie gaat bijna beginnen! En daar 

hebben de kinderen die in deze Kids-redactie zaten 

heel veel zin in. Ze hebben veel leuke plannen. Lees 

maar wat Rosalie, Jet, Ot, Fien, Anna, Robin, Zara, 

Rosalie, Rufus en Pepijn deze zomervakantie alle-

maal gaan doen!

Naar het strand
Zara gaat in de zomervakantie veel naar het strand, 

veel naar de zee en op het strand chillen en kaste-

len bouwen. 

Op de tekening zie je Zara chillend op het strand.

Een drukke vakantie
Ot gaat deze zomer veel doen! Eerst naar opa in 

Arnhem en daarna met de familie naar Italie. En als 

afsluiter mag ze voor het eerst naar huttenbouw 

kamp!

Zara, groep 4

Ot, groep 5

Zeilen en Schiermonnikoog
In de zomervakantie gaan we 4 weken naar Schier-

monnikoog. In 1 van die 4 weken ga ik een hele 

week naar zeilschool de Lauwer, samen met Roos. 

We gaan samen zeilen in de Optimist, aan de bar 

snoepjes bestellen en we slapen ook samen op de 

kamer. Een keer per week gaan wij naar de snack-

bar, niet lopend, maar zeilend. Dan neem ik een 

frikandel XL, die zijn heel groot. Tijdens de bonte 

avond gaan wij de hele tijd lachen en feesten.

Jet, groep 6

Texel
Robin heeft een tekening gemaakt van het strand 

van Texel. In de zee is de start van de ronde van 

Texel te zien, dat is een Catamaran race. Er kwam 

ook een vliegtuig langs die roze wolken maakte. 

Robin, groep 3
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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

Gemaakt door Fien & Anna (groep 5)

Naar de dierentuin
Rosalie gaat deze zomer naar Frankrijk. De tweede 

dag gaat ze meteen naar de dierentuin waar ze 

ieder jaar heen gaan. Daar zien ze de tijgers die op 

deze tekening staan.

Huttenbouwen en zeilkamp
zeilkamp

anna en fien gaan de 5de week van de vakantie sa-

men naar zeilkamp. fien is vorig jaar ook al geweest 

samen met krijn .anna en fien hebben er heel veel 

zin in.de zeil school is bij de Eend.anna en fien hoo-

pen heel erg dat er in de pauze een snoephuisje is.

huttenbouw

je maakt met de hele klas een hut of de jongens en 

de meisjes gesplitst.het thema van dit jaar is boe-

derij.je mag medoen van af groep 5.het is op de 

boerderij van boer van der pauw. op de laatste dag 

van het kamp ga je slapen in je hut.dan komt de 

brandweer tjekke of de hut veilig is .als de hut niet 

veilig is moet je nog even door timmeren.

Rosalie, groep 5

Fien & Anna, groep 5

Frankrijk
ik ga naar frankrijk op vakansie daar zwemen en 

daar ook gebooren en daar zijn soms ook stoom-

treinen en ik ga ook mijn tante h en ik ga ook voet-

balen en aan het einde van de rievier waar ik in ga 

zwemen zit een eiland en daar ga ik helemaal nar-

toe zwemen als het mag maar ik denk dat het mag 

en de foto van de hond is de hond van mijn tante h

Rufus, groep 3

Schiermonnikoog
Schier is mijn lievelingseiland. Daar vind ik het leuk 

om Sjef uit te laten op het strand. Mijn vader komt 

meestal later, hij zwaait vanuit de boot. Op Schier 

zagen we ooit een zeehond in het water zwem-

men, die zie je ook op de tekening. 

Rob, groep 5

Sebran
Het lijkt mij leuk om met mijn papa 

en mama naar sebran te gaan. we 

gaan met vliegtuig klm en ik ga 

voor het eerst in het vliegtuig

ik weet wel hoe lang ik er in moet 

2 uur of niet fijne vakantie! en ik 

vint het jammer dat mies niet mee 

kan mies is mijn poes Pepijn, groep 3

Zomervakantie! Omdat het zomervakantie is, slaan we de Kids-redactie een maandje over! 

In de Kidsredactie van augustus kan je lezen wanneer de volgende kidsredactie weer is.
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Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

 
 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

Onze zomersluiting is van 
28/7 tot 12/8 , zien we je snel 

weer voor een passende coupe?

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De Vreelandse scholiere Charlotte de Boer (15) 
hangt vanaf volgende week met een van haar 
schilderijen in het Rijksmuseum. Charlotte deed 
mee aan een wedstrijd ter ere van de 350e sterf-
dag van kunstschilder Rembrandt van Rijn. 8390 
mensen uit de hele wereld stuurden een kunst-
werk in, geïnspireerd op Rembrandt. 563 van die 
kunstwerken komen bij de Nachtwacht te hangen. 
Waaronder dus het schilderij van Charlotte, ‘Rus-
sische Rembrandt’. 

“Mijn moeder las over deze wedstrijd in de krant 

en ze zei ‘dat is echt iets voor jou’. En dat vond ik 

ook. Toen ben ik gaan nadenken en kwam ik, door 

een Russisch filmpje op internet, op het idee om 

een Russische Rembrandt te maken.”

Volgens moeder Maaike zat het creatieve talent er 

al vroeg in. “Allebei haar oma’s zijn creatief, daar 

heeft ze het van. Charlotte kon al toen ze jong was 

goed tekenen en sieraden maken. En ze schrijft 

boeken in het Engels, die ze online publiceert en 

door volgers over de hele wereld worden gelezen.” 

Maar echt schilderen leerde Charlotte van haar 

oma, Ingrid de Boer. “Ik had al wel rondgekliederd 

met verf maar ik vond het niet heel erg goed wat ik 

maakte. Toen heb ik mijn oma om hulp gevraagd. 

Zij is heel creatief en heeft me allerlei dingen uit-

gelegd. Met dingen die ik interessant vind ben ik 

kritisch op mezelf en dan ga ik nadenken en kij-

ken wat er beter kan, wat ik kan leren.” En zo leer-

de ze zichzelf, met wat hulp, prachtig schilderen. 

“Schilderen is een passie en dan is het leuk om het 

steeds beter te doen en het wordt ook makkelijker.” 

Charlotte laat zich graag inspireren door de gro-

te Nederlandse kunstschilders. Haar eerste echte 

schilderij is een versie van De Zonnebloemen van 

Vincent van Gogh. Een cadeau voor haar moeder. 

En nu hangt haar Rembrandt tot haar grote trots in 

het Rijksmuseum. Al ziet Charlotte ook wel weer 

ruimte voor verbetering. “Ik ben heel tevreden over 

de kleding en het haar van mijn Rembrandt, maar 

het gezicht zou nog wel beter kunnen.”

De winnende schilderijen komen drie maanden 

lang naast de Nachtwacht te hangen. Op 15 juli, 

de verjaardag van Rembrandt, wordt de tentoon-

stelling ‘Lang leve Rembrandt’ met een groot feest 

voor alle kunstenaars geopend. De kunstwerken 

zijn te zien t/m 15 september. 

Vreelands talent in 
het Rijksmuseum

Het waterpeil in de oude Vechtbocht staat sinds 
publicatie hierover in de vorige Vreelandbode nog 
steeds op een zorgelijk laag peil. E-mails over en 
weer aan Gemeente Stichtse Vecht, het Waterschap 
en Waternet hebben wel meer helderheid gegeven 
over de problematiek maar verder is het nog een 
ongezonde bagger. “Eenzelfde situatie in de oude 
Vechtbocht deed zich decennia geleden ook voor 
en heeft toen zelfs botulisme veroorzaakt”, vertelt 
dorpsgenoot Nico de Jong die zich vanuit zijn exper-
tise bereid toont opheldering te geven (*). De vrij-
gekomen sliblaag veroorzaakt op diverse plekken 
inmiddels stankoverlast en trekt ongedierte aan.

Het komt erop neer dat de gemeente volhoudt dat 

het Waterschap verantwoordelijk is voor de hoogte 

van het waterpeil. Beleidsadviseur flora &fauna en 

technisch medewerker de heer Cees van der Weerd 

bericht bovendien dat alle van invloed zijnde dui-

kers waar de gemeente voor verantwoordelijk is 

schoon zijn en dat er een goede doorstroming is. 

Het slib, dat de Gemeente pas eind 2020 op de 

planning heeft staan om uit te baggeren, heeft daar 

volgens van der Weerd geen enkele invloed op. 

De heer Marcel van der Blom, Watersysteem-

bestuurder van Waternet probeert van zijn kant 

de situatie op te helderen. Volgens hem leeft het 

Waterschap, maar ook de gemeente, slechts het 

watergebiedsplan en peilbesluit na dat vastgesteld 

is in overleg met zowel gemeente, provincie als 

particuliere eigenaren. Bij die laatsten ligt volgens 

hem vooral het probleem. Doordat het onderhoud 

van meerdere particuliere eigenaren aan een deel 

van de betreffende watergangen niet wordt na-

geleefd stagneert de 

gehele doorstroming. 

Het opnieuw opzetten 

van het waterpeil door 

Waternet zou slechts 

een kortstondige op-

lossing bieden. 

Kortom, wel enige 

helderheid over deze 

bagger maar nog al-

tijd geen oplossing. 

Wie is er dan verant-

woordelijk voor de 

handhaving van deze 

onderhoudsplichti-

gen? Bijkomend probleem is blijkbaar dat niet van 

alle percelen bekend is wie de eigenaar exact is. Hoe 

is dat toch mogelijk? En hoe is dit in het verleden 

dan opgelost? Urgentie in het oplossen van deze si-

tuatie is vereist vanwege veiligheid en welzijn van 

mensen, flora en fauna die nu ernstig in het geding 

raken. De Dorpsraad heeft inmiddels toegezegd dit 

probleem op te pakken. 

(*) Vorige maand stond dat bij het ter perse gaan 

van de Vreelandbode nog geen reactie was ontvan-

gen van Nico de Jong als algemeen bestuurslid bij het 

Waterschap AGV. De reden hiervoor bleek te zijn 

dat heer De Jong vlak daarvoor gestopt was met zijn 

activiteiten voor het Waterschap maar dat dit niet 

op de site was aangepast. Direct na het lezen van het 

artikel heeft hij zelf zijn juiste contactgegevens door-

gegeven aan de redactie. Dank daarvoor!

P.v.d.H.

Laag waterpeil oude Vechtbocht 
nog altijd zorgelijk (vervolg van juni)
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Kort Nieuws

Eén keer per maand op de tweede maandagmiddag is 
er een gezellige en goed bezochte bingo voor senioren 
in het Dorpshuis te Vreeland. De bingo is een leuke 
plek om elkaar te ontmoeten en elkaar weer te spre-
ken. Het blijft altijd een verrassend en spannend spel, 
maar het gaat niet om de grote prijzen.

De bingo wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers. 

Jammer genoeg gaat Truus van den Bos ons, na meer 

dan 20 jaar, verlaten en om te genieten van haar vrije 

tijd. We zijn nu op zoek naar een nieuwe vrijwilliger 

die het leuk vindt om de bingo te draaien voor negen 

keer per jaar (van september t/m mei).

Je bent ongeveer twee dagdelen per maand kwijt aan 

uren voor de bingo. De werkzaamheden vooraf zijn 

kleine prijsjes kopen van het opgebrachte geld van de 

bingokaarten, inzamelen van gegeven prijsjes en wat 

cadeautjes inpakken. Op de bingomiddag zelf het vul-

len van de prijzentafel, de bingokaarten verkopen (zelf 

de financiën beheren), de bingo draaien en na afloop 

de overgebleven spullen opruimen. Dit doe je niet al-

leen, maar samen met An van Ekris. 

Maandag 9 september zal Truus voor de laatste keer 

de bingo draaien en heb je interesse, laat het weten. 

Dan kun je kennismaken en meedoen. De bingo is in 

het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16. Inlopen kan van-

af 13.30 uur en om 14.00 uur zal de Bingo starten. 

Deelname € 6,- voor 2 setjes van 8 rondes, inclusief 

een drankje. Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, 

Marijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, tel. 0346 – 

290710.  Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl.

Wie komt de bingo 
in Vreeland redden?

Aan de pittoreske Dorpsstraat van Loenen schuilt 
sinds september vorig jaar koffiewinkel Scharlei. 
Omwonenden, wandelaars en fietsers weten de, 
met zorg gerestaureerde, voormalige fotowinkel 
al goed te vinden. Scharlei is een fijne ontmoe-
tingsplek waar je ook gerust alleen kunt binnen-
wandelen. Eenmaal binnen ontdek je dat dit niet 
zomaar een koffietent is. Dit is een goed door-
dacht horecaconcept, waar iedereen zich ‘thuis’ 
kan voelen.

Het is een snikhete vrijdag als we elkaar bij Scharlei 

treffen. “Kom maar rond 12 uur, dan is het meestal 

rustig en er staat geen vergadering in de agenda.” 

Bij aankomst zit een jonge vrouw met een kop thee 

op het bankje voor de winkel. Binnen valt direct de 

imposante espressomachine op en achterin werkt 

iemand achter een laptop en bestelt een cappuccino 

met croissant. Even later wandelt een heer binnen 

die op zijn gemak een espresso achteroverslaat en 

weer doorwandelt en een dame met haar hondje 

komt langs voor een praatje en een cadeautje. “Ach, 

wat zien die er heerlijk uit, daar wil ik er ook wel 

een van,” zegt ze, wijzend op de kleine taartjes on-

der de glazen stolp. 

Janine van Doesburgh (61) liep al langer rond met 

het idee om in Loenen, waar ze nu zo’n veertien 

jaar woont, iets voor zichzelf te beginnen. In haar 

‘vorige leven’ heeft ze met man Ben en hun gezin 

jarenlang op diverse plekken in Europa gewoond. 

Eenmaal terug in Nederland streken ze neer in 

Wassenaar. “Daar vond ik het maar relatief saai, 

er wonen allemaal vrouwen zoals ik,” vertelt ze 

bloedserieus. “In Loenen wonen mensen van di-

verse pluimage, dat vind ik veel interessanter!” In 

de afgelopen jaren heeft Janine niet stilgezeten. Ze 

was nauw betrokken bij de samenvoeging van de 

gemeentes die uiteindelijk de Gemeente Stichtse 

Vecht vormden en had als vicefractievoorzitter van 

de VVD sociale zaken in haar portefeuille. Ook 

is ze jarenlang vrijwilliger geweest; van de eerste 

voedselbank in de gemeente en als voorzitter van 

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. Boven-

dien is ze werkzaam geweest als raadslid van de 

gemeente Stichtse Vecht en Statenlid van de Pro-

vincie Utrecht. En niet te vergeten, daarnaast ook 

moeder van een dochter en twee zoons én vrouw 

van minstens zo drukke man Ben.

Wat bezielt Janine om na zo’n vol leven, nu ‘het 

nest’ vrijwel leeg is, zich te storten op dit nieuwe 

avontuur? “Ben en ik zijn in de ‘derde fase’ van ons 

leven beland. We zijn allebei gewend om veel te 

‘bewegen’ en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We 

hebben er goed over nagedacht hoe we deze fase 

willen invullen. Ben is op dit moment voorzitter 

van de golfclub Loenen en heeft Bierbrouwerij de 

Vecht opgericht waar ook zoon Dirk werkzaam is. 

Ikzelf heb altijd al zelfstandig ondernemer willen 

worden. Nu is mijn tijd hiervoor aangebroken en 

heb ik mijn hart gevolgd. Scharlei betekent voor 

mij ‘me-time’ waarin ik verschillende mensen en 

zaken wil verbinden.” 

“Koffie is het belangrijkste product van Schar-

lei”, legt Janine uit. “De espressobonen komen uit 

Portugal, waarvan ik de koffie al dronk toen we 

er nog zelf woonden. De andere koffie komt via 

mijn buurman die een plantage heeft in Ethiopië. 

De taartjes en koekjes zijn van bakkerij Both en de 

soep wordt dagelijks vers gemaakt.” Aan de muren 

prijken kunstwerken en andere lokale producten. 

“Alles is te koop en gemaakt door mensen uit onder 

andere Loenen en Vreeland. Dit is een belangrijk 

onderdeel van dit concept”, vertelt Janine. Zelf is ze 

zoveel mogelijk aanwezig maar op markt-dinsdag 

treffen bezoekers meestal Monique of Floor en op 

zondag Kelly die allen ook in Loenen wonen. In de 

ochtend komen hier vaak jonge moeders of zzp’ers 

en in het weekend drinken vaders hier een kop 

koffie terwijl hun dochters vlakbij balletles hebben. 

Doordeweeks wordt er regelmatig vergaderd in de 

aangrenzende maar toch separate ruimte 

De verbindende kracht van koffiewinkel Scharlei is 

dus niet gebaseerd op toevalligheden. Maar het is 

toevallig wel een hele gezellige zaak! Vanuit Vree-

land, per fiets of wandelend, is het een fijne stop in 

‘het rondje Loenen’. Scharlei is geopend van 8.15 

tot 16.00 uur en alleen op maandag gesloten. 

P.v.d.H.

Bedrijvigheid:
Scharlei
Koffiewinkel met verbindende kracht

Half augustus is er van alles te bleven op klas-
siek muzikaal gebied vlak bij Vreeland. He-
lemaal nieuw is dat het Grachtenfestival uit 
Amsterdam, bekend van het Prinsengracht-
concert, haar vleugels uitspreidt naar onze re-
gio. Er zullen diverse concerten plaatsvinden: 
maandag 12 augustus om 14.00 en 16.00 uur 
in de binnentuin van Buitenplaats Doornburgh 
in Maarssen, dinsdag 13 augustus om 19.00 en 
21.00 uur op pontons in de haven van Otten-
home (Kortenhoef / Wijdemeren) en woens-
dag 14 augustus om 19.00 en 21.00 uur in de 

Van Houtenkerk (Weesp). Meer informatie op 
www.grachtenfestival.nl.
Op zaterdag 17 augustus is de tweede editie van 
het River Concert, dat vorig jaar zo’n geweldig 
succes was. Dit concert op de Vecht midden in 
Nieuwersluis wordt georganiseerd door Elfride 
Zeldenrust, die al jarenlang klassieke concerten 
op bijzondere locaties in Stichtse Vecht organi-
seert. Iedereen wordt uitgenodigd om met boten 
en picknickmanden te komen of vanaf de oever 
te komen kijken. De toegang is gratis. 
www.qualityinmusic.nl.

Klassieke muziek op en aan de Vecht

Zondag 23 juni klonken er de hele middag de mooiste 

klanken uit de muziekkapel. Twee orkesten traden op 

uitnodiging van de Stichting Muziekkapellen in Vree-

land op in de muziektent. Op de foto is Orkest de Te-

genwind uit Utrecht te zien. Het doel van de Stichting 

is nieuw leven te blazen in muziektenten in Nederland. 

Doordat dit concert laat bekend werd, was er te weinig 

publiciteit voor gemaakt, waardoor met name de toe-

vallige passant getuige was van de geweldige optredens. 

Ook bleek dat de locatie van de muziektent eigenlijk niet 

ideaal is om een groot publiek mee te bereiken. Wellicht 

is op termijn een andere locatie een idee, want het is 

eigenlijk zonde dat de tent zo weinig gebruikt wordt.

Blaaskapellen in de muziektent
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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

‘Moeders lichaam’ - Joris van Casteren

Al eerder heeft Joris van Casteren een macaber 
nieuwsfeit omgetoverd tot een mooi boek. Het is 
hem weer gelukt. In een dorp in Limburg was een 
man opgepakt, omdat hij zijn dode moeder twee-
enhalf jaar in huis had gehouden. Waarschijnlijk 
om haar pensioen te kunnen blijven incasseren. Als 
extra gruweldetail blijken er ook nog tientallen kat-
tenlijkjes in kartonnen dozen in de kelder te liggen.

Wanneer de schrijver onaangekondigd aanbelt, 

ziet Piet van der Molen, de man in kwestie, er geen 

kwaad in om de schrijver meteen binnen te laten. 

Hij zat nog steeds in het ouderlijk huis, waar hij af-

gezien van zijn diensttijd altijd heeft gewoond. Niet 

alleen Piet laat zich uitgebreid interviewen, maar 

ook allerlei mensen uit zijn omgeving die met naam 

en toenaam worden genoemd. Behalve dan ene Piet, 

die zijn achternaam niet genoemd wil zien en dus 

als de anonieme Piet opgevoerd wordt. Langzaam 

ontrolt zich het beeld van een wereldvreemde man 

die behoorlijk onder moeders plak heeft gezeten.  

De moeder die vlak voor haar dood Piet heeft laten 

beloven haar overlijden niet te melden. Inderdaad 

vanwege het geld, want ze hadden een flink aantal 

katten dat peperduur kattenvoer kreeg dat uit een 

speciale winkel in Duitsland kwam. En dat zou Piet 

nooit kunnen betalen van zijn uitkering. Dus Piet 

doet wat hij zijn moeder heeft beloofd, maakt een 

klunzige kist voor haar van een klerenkast, afgedekt 

met plastic in kleedjes. Piet is een principieel werk-

loze. In zijn Mulotijd had hij allemaal aparte ideeën 

opgedaan, zo was hij pacifis-

tisch en zeer milieubewust, 

hoewel hij een benzine slur-

pende BMW had waarmee 

hij als een gek over de weg 

scheurde en daarnaast was 

hij veganist en naturist. Werk 

vond hij geestdodend, zijn 

diensttijd eigenlijk dwangar-

beid. Vandaar de uitkering. 

Moeder vond het prima dat 

hij niet werkte. Na de dood van vader moest Piet 

maar vooral thuis blijven, van vrouwen kon geen 

sprake zijn. Behalve dat je het leven van Piet steeds 

meer begrijpt, krijg je als lezer meteen een tijdsbeeld 

en inzicht in het leven van zo’n klein dorpje, waar 

niet al te veel gebeurt. Van Casteren gaat met Piet 

mee, eerst naar het hoger beroep voor de “katten-

zaak”: tot Piets grote verontwaardiging waren zijn 

katten in beslag genomen en naar het dierenasiel 

gebracht. Eéntje was daarbij doodgegaan. Piet was 

woest over zijn eerdere veroordeling tot drie jaar 

verbod op het houden van katten en 60 uur taakstraf. 

Dat werd voor een deel terug gedraaid. Tenslotte 

werd hij later voor de rechtbank voor het verborgen 

houden van zijn dode moeder veroordeeld. Dat Piet 

na de dood van zijn moeder nog iedere dag bij haar 

gewaakt en met haar gepraat had, daar geloofde de 

rechtbank helemaal niets van. “Ze hebben hard ge-

oordeeld” was het commentaar van Piet. De schrij-

ver is het met hem eens. Wat een boek!

Je kunt vanuit Vreeland wel in de goede richting 
kijken, maar veel zul je niet zien: het grote zwar-
te gat in M87, een sterrenstelsel op een afstand 
van 55 miljoen lichtjaren. Op de eerste plaats is 
55 miljoen lichtjaren echt heel ver weg en op de 
tweede plaats hebben zwarte gaten de neiging 
zelfs licht op te slokken. Toch stonden de kranten 
in April vol met ‘de’ eerste foto van een zwart gat. 
Wat is er aan de hand? 

Wanneer een ster opgebrand is, dan explodeert 

deze. Afhankelijk van de massa van de ster is die 

explosie min of meer dramatisch. Onze zon is een 

vrij lichte ster, die alleen zijn buitenste schillen zal 

afstoten en wat overblijft is haar kern waarin nu 

nog kernfusie plaats vindt, een zogenaamde Witte 

Dwerg. Is de ster wat zwaarder, dan wordt die kern 

verder in elkaar gedrukt. De dichtheid neemt be-

hoorlijk toe en wat overblijft is een neutronenster, 

een ster met een diameter van zo’n 10 tot 20 km en 

de massa van onze zon: een theelepeltje neutronen-

ster weegt een miljard ton. Is de ster nog zwaarder, 

dan zal bij de explosie, een zogenaamde supernova, 

de kern nog verder in elkaar worden gedrukt, dus-

danig veel, dat een zwart gat ontstaat. De dichtheid 

is dan zo groot dat alles in de buurt van dit zwarte 

gat aangetrokken wordt. Zelfs licht kan niet meer 

ontsnappen. Vandaar de naam. Zo’n zwart gat heeft 

dan de massa van een paar zonnen. Het zwarte gat 

in M87 is echter 6.5 miljard zonsmassa’s zwaar en 

het is onduidelijk hoe zo’n galactisch monster kon 

ontstaan. Een mogelijkheid is, dat verschillende 

zwarte gaten versmelten en hun honger naar massa 

alleen maar vergroten. 

Hoe kun je er dan toch een foto van maken? Ieder 

zwart gat heeft een soort horizon, de afstand tot 

het centrum van het zwarte gat waar licht nog net 

kan ontsnappen. Op die plek beweegt massa met 

een ongelooflijke snelheid richting het zwarte gat 

en straalt daarbij heel veel licht uit dat nog net niet 

door het zwarte gat wordt opgeslokt. Of om het 

formeel correct te zeggen: de zwaartekracht van het 

zwarte gat is net niet groot genoeg om de ruimte 

dusdanig te krommen dat licht niet meer in onze 

richting uitgestraald kan worden. Door die ring van 

licht te fotograferen, kun je dus indirect het zwar-

te gat zichtbaar maken, het niets dat door de ring 

wordt omgeven. Dit klinkt gemakkelijk, maar dat 

was het zeker niet. M87*, de officiële naam voor dit 

supermassieve zwarte gat, is weliswaar heel zwaar 

en voor een zwart gat ook relatief groot, maar staat 

bijzonder ver weg. Je moet een telescoop hebben, 

die vanuit Vreeland de schoenmaat kan lezen van 

de voetafdruk die een astrononaut heeft achterge-

laten op de maan, om vanaf de Aarde een foto te 

maken, zoals in de kranten stond. Zo’n telescoop 

bestaat niet, maar het is astronomen gelukt, om een 

aantal grote telescopen gedurende een paar dagen 

aan elkaar te koppelen en zo één grote virtuele te-

lescoop te maken. In de komende jaren wordt dat 

trucje herhaald, onder andere voor het grote zwarte 

gat in ons eigen Melkwegstelsel.                           H.L.

Hemel boven Vreeland
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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 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Monica, Kunegonde en Fien zijn niet alleen nieuwe 
buren van elkaar, ze zijn ook de eerste bewoners 
van nieuwbouwproject ‘Vecht & Veld’. Half mei 
verhuisde Kunegonde met haar man Hidde-Jan en 
dochter Fien naar nummer 38. Ze waren daarmee 
de allereerste bewoners van de nieuwe wijk.

Kunegonde (33) groeit als een na jongste van vijf 

kinderen op in een klein dorp vlakbij Zutphen. 

Haar middelbare school doorloopt ze vervolgens 

in Drachten. In Den Haag studeert ze Facility Ma-

nagement en daarna Communicatie Wetenschap-

pen aan de UvA. Na haar studies verhuist Kune-

gonde naar Amsterdam, waar ze Hidde-Jan (35) 

leert kennen. Sinds twee jaar werkt Kunegonde bij 

Nyenrode als Communicatie-/PR-adviseur. Hid-

de-Jan heeft Technische Bedrijfswetenschappen 

gestudeerd in Groningen en werkt bij BMW Group 

Nederland waar hij verantwoordelijk is voor mar-

keting van MINI. Het project Vecht & Veld heb-

ben ze leren kennen via het informatiebord langs 

de N201 en toen hebben ze het lange tijd via Face-

book gevolgd. In maart 2017, tijdens hun vakantie 

in Nieuw-Zeeland, kwamen de huizen van fase 1 

in de verkoop. En toen ging het snel. Slechts een 

paar uur na thuiskomst hebben ze zich bij de ma-

kelaar ingeschreven en enkele dagen later het goe-

de nieuws gehoord dat ze in aanmerking kwamen 

voor hun 1e keuze!

De inmiddels 10 maanden oude Fien is in Amster-

dam geboren en is erg blij met de ruimte die ze hier 

heeft om veel te kruipen en haar wereld in Vreel-

and te ontdekken. Samen met haar ouders gaat 

Fien graag naar Friesland, waar hun zeilboot ligt. 

Een aantal weken na het jonge gezin, kwam buur-

vrouw Monica op nummer 40 wonen. 

Monica (53) groeit als jongste van zes kinderen op 

in Bussum en brengt in haar jeugd veel tijd door in 

Ankeveen en Loosdrecht. Haar opa is geboren in 

Loosdrecht. De afgelopen 25 jaar woonde Monica 

in Amsterdam en merkte dat ze niet alleen in de 

weekenden maar ook door de week graag buiten 

wilde zijn. Tijd om Amsterdam te verlaten! Ook 

Monica had Vecht & Veld een poosje in het vizier, 

om het daarna weer even te vergeten. Op Funda 

kwam het project weer onder haar aandacht en 

toen ging het ook bij Monica snel en tekende zij 

binnen een week, op 21 juni 2018, de koopovereen-

komst. Precies een jaar later, op 21 juni 2019, trekt 

zij haar nieuwe huis in. In toeval gelooft zij niet zo, 

dit was meant to be! Monica riep op haar zevende 

al dat ze gymjuf wil worden, best bijzonder dat zij 

daarna inderdaad diverse sportopleidingen heeft 

gedaan en daarna altijd in de sportwereld heeft 

gewerkt. Momenteel werkt ze sinds zeven jaar als 

algemeen directeur bij de Koninklijke Nederland-

sche Roeibond. In haar vrije tijd is Monica graag op 

het water of maakt ze wandelingen door de Neder-

landse natuur of buitenlandse berglandschappen. 

In haar nieuwe huis is de vensterbank in het zol-

derraam favoriet, daar kan ze met een glas wijn van 

prachtige zonsondergangen genieten. 

De eerste indruk die zowel Monica als Kunegonde 

van Vreeland hebben is: vriendelijk, gemoedelijk, 

warm, nieuwsgierig en bovenal een thuis!        W.T.

Nieuwe buurvrouwen in Vecht & Veld

Zes van de tien vrijwilligers van het Vre-

delantse Klompenpad kwamen 30 juni 

bijeen voor hun jaarlijkse pannenkoe-

kenlunch. Het was meteen de aftrap voor 

de nieuwe coördinator, Rogier Sluyter. 

Hij fungeert als tussenpersoon tussen de 

bevindingen van de vrijwilligers en de 

beheerder van de Klompenpaden, Land-

schap Erfgoed Utrecht. Iedere maand lo-

pen twee vrijwilligers het pad na en con-

troleren zaken zoals de zichtbaarheid van 

de routestickers of hinderlijk overhan-

gend groen. Dit keer liep de hele groep 

gezamenlijk het rondje, dat start bij het 

-gloednieuwe- informatiebord bij het Dorpshuis. 

Heeft u het al een keer gelopen, deze mooie wande-

ling? Op www.klompenpaden.nl/klompenpad/vre-

delantsepad vindt u de route plus de beschrijvingen 

van diverse stoppunten.  Of download de Klom-

penpaden-app voor alle informatie onderweg.

Het Vredelantse Klompenpad gecheckt

Nieuwe buurvrouwen in Vecht & Veld
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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, 
 schokdempers 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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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

Eind juni zagen we bij sommige huizen de vlag 
buitenhangen met een rugtas eraan vastgeknoopt: 
geslaagd! Een goede reden voor de redactie om de 
toekomstplannen van een aantal schoolverlaters 
te peilen. We vonden er op korte termijn twee be-
reid om hun verhaal te doen, namelijk Jippe van 
der Velden en Aniek van der Giessen. Twee jonge 
mensen die terugkijken op een heerlijke jeugd in 
Vreeland. 

Jippe van der Velden (17) haalde zijn diploma en 

wel voor de Havo. Hij vertelt: “Ik heb vier jaar op 

de internationale school in Hilversum gezeten. Uit-

eindelijk wilde ik toch een Nederlands diploma en 

ben ik naar het Roland Holst College gegaan.” Als 

ik Jippe bel – eind juni – werkt hij al als barman 

bij Ottenhome. En dat zal hij de hele zomer blijven 

doen. Hij neemt een tussenjaar met een hele goede 

reden.  

Klaarstomen voor het Conservatorium 
Jippe wil naar de popacademie van het Conserva-

torium in Amsterdam. “Mijn passie is om artiest 

te worden. Ik wil een hele goede auditie voor-

bereiden. Vorig jaar deden er zo’n 120 jongeren 

auditie als gitarist en uiteindelijk zijn er maar vijf 

aangenomen. Ik heb elke woensdagmiddag les bij 

Wim Stoffels van o.a. de band The Koffers. De ba-

sistechniek beheers ik goed, maar het gaat nu om 

het herkennen van intervallen en solfège training. 

Mijn droom is een eigen band en zelf muziek ma-

ken. En ja, in dit tussenjaar hoop ik ook een reis 

te kunnen maken.” Jippe wordt begin augustus 18 

jaar. Hij heeft inmiddels al zijn rijbewijs. En als hij 

wordt aangenomen bij het Conservatorium hoopt 

hij rond zijn 20ste uit huis te zijn. Tot slot vertelt hij 

dat hij in Vreeland een heerlijke jeugd heeft gehad. 

Aniek van der Giessen (18)  haalde haar  VWO 

diploma ook aan het Roland Holst College. Ook 

Aniek groeide op in Vreeland en heeft het altijd 

naar haar zin gehad. Ze houdt van het dorpsgevoel. 

Daarnaast heeft ze – naar eigen zeggen – haar hele 

leven op hockey gezeten. Aniek: “Als je eenmaal de 

leeftijd hebt om uit te gaan is Vreeland niet zo han-

dig. ’s Nachts alleen op de N201 doe je als meisje 

niet. Je moet dan al gauw een vriendin in Hilver-

sum vinden bij wie je kunt logeren. Dat maakt je 

wel afhankelijk.” 

Australië ontdekken 
Aniek had ooit de plannen om medicijnen te gaan 

studeren, maar de vakken die daarvoor nodig 

waren lagen haar niet zo. Ze vertelt: “Ik had dus 

uiteindelijk het profiel natuur en gezondheid. En 

eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ik wil gaan stu-

deren. Dus neem ik eerst een tussenjaar. Ik werk 

momenteel bij De Nederlanden in de bediening. 

Dat blijf ik nog een paar maanden doen om te spa-

ren voor mijn reis naar Australië. Ik wil samen met 

een vriendin een rondreis van pakweg drie maan-

den maken. De bedoeling is dat we eind oktober 

vertrekken.” Inmiddels weet Aniek wel dat ze in 

Leiden, Utrecht of Rotterdam wil studeren. “Waar-

schijnlijk ga ik de economische maatschappelijke 

kant op. En inderdaad, een goede keuze maken is 

niet makkelijk. Voorlopig verheug ik me op een 

jaartje lekker wat heel anders doen dan met mijn 

neus in de boeken.”                     C.L.

Gratis ontwikkeladvies 45-plussers succesvol!
De Vreelandse Eva Sasbach is loopbaancoach en 

is met haar bureau StartvoorWerk een van de bu-

reaus die gratis, door de overheid gefinancierd, 

ontwikkeladvies geven aan werknemers en ZZ-

P’ers boven de 45 jaar. Dit traject blijkt erg goed 

te werken. Wie een (gratis) ontwikkeladvies aan-

vraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken 

met een professionele coach. Samen kijk je dan 

naar je huidige werk, jouw competenties, naar 

wat je kunt en leuk vindt, en waar in de toekomst 

banen voor jou te vinden zijn. De coach kan je 

ook helpen om je nieuwe plannen bij je huidige 

werkgever of elders in gang te zetten. Van het to-

taalbedrag van de 17 miljoen euro die minister W. 

Koolmees hiervoor uittrok, is nog 5 miljoen over. 

Eva Sasbach: “Als mensen interesse hebben raad 

ik ze aan om zich zo snel mogelijk aan te melden 

voor een traject, want de subsidiepot slinkt. 

Aanmelden kan via info@startvoorwerk.nl, dan 

regel ik de inschrijving en de administratieve 

‘rompslomp’ bij Regioplan, het bureau van de 

overheid.”

Met vlag en wimpel, maar wat dan.....Met vlag en wimpel, maar wat dan.....
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Op pagina 7 las u over de vele zwemmogelijkhe-
den rondom Vreeland. Vroeger dook men gewoon 
overal het water in. Een paar plekken waren extra 
populair. Zo werd er veel gezwommen vanaf de 
Alambertskade, zowel in de Loenderveense plas 
als in de Wijde Blik, hoewel dat verboden was. De 
veldwachter liep vaak rond om te controleren. 

Soms nam hij de kleren van de jeugd mee naar het 

politiebureau, een andere keer bleef hij net zolang 

wachten totdat de kinderen doodmoe uit het water 

kwamen. In 1925 kreeg G. Kroon, eigenaar van een 

stukje land langs de kade, toestemming om tegen 

betaling mensen vanaf zijn stuk gras te laten zwem-

men. Dat werd zo de enige legale zwemplek. In de 

jaren ’30 was de Alambertskade mateloos populair 

om te zwemmen, zeker na de aanleg in 1932 van 

een verhard fietspad, dat een aanzuigende wer-

king had. Nog steeds was het zwemmen, behalve 

bij Kroon, illegaal, maar de kade was zo populair 

dat de zwemmers gedoogd werden, er was gewoon 

geen beginnen aan het uitdelen van bonnen. Behal-

ve in augustus 1936, toen was het er zo druk, dat de 

verkeersveiligheid in het geding kwam en de politie 

van Loosdrecht moest uitrukken. Vandaag de dag 

zijn het met name honden die vanaf de kade het 

water induiken. 

Ook langs de huidige Provinciale weg werd veel 

gezwommen. Lekker dichtbij op de fiets vanuit 

Vreeland, maar ook van verder weg vond men 

deze gratis zwemplekken. In de jaren ‘60 parkeer-

den mensen gewoon hun auto in de berm, pakten 

hun stoeltjes uit de auto en genoten zo aan de wa-

terkant. Of ze liepen door wat bossages naar het 

water, waar een heerlijk wit strandje lag. Hier werd 

heel wat gezwommen en gespeeld, zoals op de oude 

foto te zien is. De oudere jeugd maakte er ‘s avonds 

kampvuur en muziek en kwam hier graag samen. 

Tegenwoordig is het strandje helemaal overwoe-

kerd en drassig en niet meer goed begaanbaar, zo-

als de recente foto laat zien. 

Badhuis De Zuwe
Iets verder oostwaarts, op de plek van het huidige 

Ottenhome, stond tot 1982 Bad- en zweminrich-

ting de Zuwe. Heel wat Vreelandse kinderen heb-

ben daar zwemles gehad. In 1923 was deze ‘badin-

richting’ opgericht. Een stuk drassige grond werd 

uitgebaggerd en beschoeid, zodat er twee zwemba-

den ontstonden, een ondiep kinderbad en een diep 

bad, dat grensde aan de Wijde Blik. Er werden ook 

roeibootjes en zeilboten verhuurd, voor 75 cent per 

uur (nu 30 eurocent). Een dagkaart kostte 40 cent, 

inclusief de huur van een handdoek en zwembroek! 

Zo speelde de uitbater helemaal in op het groeiend 

toerisme aan de plassen, dat vanaf eind jaren ’20 

op gang was gekomen. Bij het zwembad werd een 

houten gebouw neergezet, dat later ook als hotel 

gebruikt zou worden, en waarbij een theetuin (la-

ter café-restaurant) zou komen.  Ideaal ook voor 

fietsers en wandelaars, want de Zuwe was de door-

gaande weg naar Vreeland, Loenen en Loosdrecht 

(de N201 zou pas in 1939 worden aangelegd, voor 

een groot deel een verbreding en verbetering van 

deze Zuwe). In 1966 stopte de badinrichting en 

het badhotel werd eind 1983 gesloopt. Een nieuwe 

jachthaven verrees er, De Nieuwe Zuwe. Deze werd 

in 2008 aan de huidige eigenaar verkocht, die het 

verbouwde tot het huidige complex. 

Veel informatie komt uit het in 2019 particulier beheer uitge-

geven boek ‘Daer ’t fortuin uythangt, herbergen in Kortenhoef’ 

van J.A. Hendriks. Foto: Collectie Gooi en Eemlander, Streekar-

chief Hilversum. Dank aan Jeroen Tang voor de foto onder.

Vreeland nu

ZwemmenZwemmen

Kort NieuwsVroeger en NuVroeger en Nu
door Juliette Jonker

Omdat het Dorpshuis in de zomer een aantal weken 

dicht is, is er is geen buurtkamer op 23 en 30 juli en op 

6 en 13 augustus. Vanaf 20 augustus staan de deuren 

elke dinsdag tussen 10 en 12 uur weer open voor een 

gezellig kopje koffie.

Geen Buurtkamer in de zomer

De komende twee maanden draaien er geen films in 

het filmhuis Loenen. op de laatste vrijdag van septem-

ber beginnen we weer met het draaien van films.

Filmhuis Loenen op vakantie

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46, 1243 HW, ‘s-Graveland

Tel: 035-6560244 of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds

Voor onze kantoren in ‘s-Graveland zijn we op zoek naar 
uitbreiding van ons Facilitair team. Een enthousiaste 
collega, die de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden 
wil verzorgen.

Voor onze receptie zoeken wij een collega die 
bij afwezigheid door vakantie en/of ziekte van 
de huidige receptionistes wil invallen.

Uren zijn in overleg. Houd je van afwisseling, dan is een 
combi-baan van de twee functies wellicht iets voor jou!    
Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Interieuronderhoud en/of 
receptiewerkzaamheden

Parttime/oproepbasis
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Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

Schilderes Dieuwer Elema exposeerde een aantal 

weken in Galerie Amstel 41, gelegen aan de Am-

stel, tussen de Stopera en Carré. Voor de opening 

kwamen veel vrienden vanuit Vreeland over om 

haar succes te wensen. Iedereen kon hier kennis-

maken met geheel nieuw werk van Dieuwer, die 

vooral bekend is van geabstraheerde landschap-

pen. Dit keer maakte ze geheel abstracte, kleur-

rijke werken in (zeer) groot formaat. De nieuwe 

locatie bracht ook een nieuwe doelgroep met zich 

mee. Eén van de werken verhuist deze week naar 

Canada!

Vreelands bezoek in Amsterdam

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Twee zalige zomeravonden 

werden op een bijzondere ma-

nier ingevuld door OrVeO.  

In Vreeland vond bij de Van 

Leerbrug voor de 17de keer 

het traditionele Brugcon-

cert plaats. Heerlijke muziek, 

prachtige zang van Caroline 

Born, een geweldige sfeer en alleen 

maar blije gezichten. Een paar dagen 

later was Loenen aan de beurt, met het 

geslaagde openluchtconcert ‘Wijntje 

op het Pleintje’ in Cronenburg. Veel 

dank aan het altijd actieve OrVeO en 

haar dirigent Erik Kluin!

Twee openluchtconcerten van OrveO

Het dak ging er weer eens af afgelopen weekend! 

Tot in de vroege uurtjes werd er gedanst en ge-

feest op de boerderij de Pondarosa. Het hele erf en 

boerderij waren omgetoverd tot een oud Western 

dorp. Als vanouds speelde  de Belgische band De 

Bandana’s de sterren van de hemel. De volgende 

dag was er van alles te doen voor de kinderen van 

het dorp: poppenkast, doolhof, de stier Cornelis, 

pony rijden, zelf broodjes bakken, en muziek, 

maar het mooiste was natuurlijk weer de trac-

torzeilrace in het weiland, door de koeienvlaai-

en, uniek in Nederland. Geweldig dat Boer Johan 

Beukeboom en veel vrijwilligers dit weer hebben 

georganiseerd voor het dorp.

Geslaagd country en western weekend Geslaagd country en western weekend 

‘Uit de running? Ik kan het me 
niet permitteren.’

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl


