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Van de redactie
De parkeerplekken in de dorpskern worden weer schaars 

en Aloys van de Dagwinkel kan weer opgelucht zijn schap-

pen vullen. Tja, voor velen zit de vakantie er weer op en de 

scholen in en rondom Vreeland hebben de poorten zoet-

jes aan weer geopend. Groep 8 van C.S.V. is er in ieder ge-

val klaar voor! Toch was het niet altijd even rustig in ons 

dorp de afgelopen maand. Over het Vechtwater stroomden 

drommen luidruchtige boten voorbij die niet door iedereen 

als ‘pleziervaart’ werd ervaren. Het komende Dorpsfeest zal 

overigens ook niet stilletjes voorbijgaan. U heeft toch al wel 

de kaarten bij de Dagwinkel gekocht? En een fraaie ‘Bier-

fest’-outfit gescoord? In deze Vreelandbode maken we al-

vast kennis met de über-gave band die op 7 september gaat 

optreden. Maar lees ook het verhaal van Kees Meijer, voor 

velen beter bekend als de ‘eierboer’ op zaterdag. Hij vertelt 

over zijn herinneringen aan de boerderijen aan de linker 

Vechtoever. Mijmeren doen we ook bij de blog van Heleen 

vanuit Zuid-Afrika en over het verleden en heden van Nieu-

wersluis. Door de interviews met vioolpedagoge Liesbeth, 

de ‘af en toe buren’ Tiny en Alistair en de bedrijvige Edine 

leren we onze dorpsbewoners wat beter kennen. En uiter-

aard nog veel meer informatie en leesplezier. Geniet ervan 

en we zien elkaar vast op het Dorpsfeest!
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Zoals iedereen weet is zaterdag 7 september het 
Dorpsfeest 2019! Je weet vast ook dat het een Vreel-
ands Bierfest wordt! Iedereen is uitgenodigd om in 
de mooiste Duitse outfit te komen die je hebt. Trek 
die sexy Dirndl en die prachtige Lederhosen uit de 
kast, je favoriete shirt van Bayern München of een 
andere club, en doe mee met de wedstrijd! We heb-
ben mooie prijzen klaarliggen. 

Ook het diner wordt Duits: Maya Kookt verzorgt 

het diner, dat van 18-20 uur aan de volwassenen 

wordt geserveerd. Dit jaar is er voor het eerst ook 

een vegetarisch menu, vraag er naar bij het ko-

pen van de dinerkaart bij de Dagwinkel of online 

op www.dorpsfeestvreeland.nl.  Onze eigen Nelly 

verzorgt het kin-

derdiner, ook in 

Duitse stijl, van 

17-19 uur. Koop 

op tijd de kaarten, 

want op is op en 

tijdens het feest 

zijn ze niet meer 

te koop. Bij elke 

dinerkaart zit een 

vrijkaartje voor 

de kermis én een 

ijsje van Ko! Een dinerkaart kost € 12,50 voor vol-

wassenen en € 5,00 voor kinderen.

   Lees verder op pagina 3

Dorpsfeest 2019

Vlak voor de vakantie heeft de Dorpsraad onder 
het genot van een drankje en bitterballen in Lokaal 
Zuid bijgepraat met onze gebiedswethouder, 
Jeroen Willem Klomps. We hebben daar een aan-
tal lopende onderwerpen besproken. Waaronder 
het problematische gebrek aan openbare toilet-
voorzieningen in het dorp. 

Dorpshuis
De verdere uitwerking van de plannen 

voor de vernieuwing van het Dorpshuis 

ligt al even te wachten. De gemeente is 

op zoek naar een projectleider om die 

uitwerking op zich te nemen. Ons Dorpshuis staat 

hoog op de wachtlijst en Klomps hoopt dat er in dit 

najaar iemand gevonden is die er verder mee aan de 

slag gaat. Dan komt er een gedetailleerde uitwerking 

van de ideeën en worden er tekeningen gemaakt. 

Wel heeft de gemeente al voorgesteld om de open-

bare toiletten, een onderwerp dat de Dorpsraad en 

andere Vreelanders al regelmatig onder de aan-

dacht van de gemeente hebben gebracht omdat de 

overlast van toeristen op zoek naar sanitair steeds 

groter wordt, in het Dorpshuis te plaatsen. 

Sperwerveld
Een paar maanden geleden meldden we vol enthou-

siasme dat we eindelijk overeenstem-

ming hadden met de gemeente over 

parkeren op het Sperwerveld. Maar 

helaas is het gemeentebudget voor dit 

jaar op, er is dus nu geen geld om de 

parkeerplaatsen aan te leggen. In no-

vember vergadert de gemeenteraad over de begro-

ting voor volgend jaar en daar is het plan voor het 

Sperwerveld wel in opgenomen. Als de gemeente-

raad die begroting goedkeurt kan het plan worden 

voorgelegd aan de provincie en hopelijk eindelijk 

worden uitgevoerd. 

Lees verder op pagina 3

Openbare toiletten in het vernieuwde Dorpshuis?

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Vreeland heeft al jaren een met veel bloemen ver-

sierde brug. Ook langs de Singel en de Raadhuis-

laan hangen prachtige bloembakken. Maar het 

kan nog fleuriger! Het zou leuk zijn als er volgend 

jaar nog meer bloembakken zouden komen te 

hangen. Maar daarvoor zijn er vrijwilligers nodig 

die een geschikte plek (meestal een lantaarnpaal) 

weten langs de openbare weg en die ook het wa-

ter geven willen organiseren. Voelt u hiervoor en 

heeft u zo’n plek, laat dat dan weten via een mail 

naar info@vreelandbode.nl.

Begin september vraagt de penningmeester van 

de Dorpsraad een budget (CLB) aan bij onze ge-

biedsregisseur van de gemeente om de aanschaf 

van de bakken te bekostigen. Leuk als u mee wilt 

werken aan een nog mooier dorp!

Werk mee aan meer bloemen in Vreeland

KERMIS IN VREELAND 
6 & 7 september!  

Botsauto’s, draaimolen en een schiettent. 
Komt allen, jong en oud, vanaf vrijdag 

6 september 15.00 op de Floraweg!
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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
1 sept. Swim to fi ght Cancer, Boom en Bosch

3 sept. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

7 sept. Dorpsfeest!

8 sept. Finale Ned. kampioenschap polo, 14.30 uur,  

 Poloclub Vreeland

10 sept.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

14 sept. Open Monumentenweekend

14 sept. Vechtse Vaarparade

17 sept.  Buurtkamerpraatje Anna Nelemans, 

 11.00 uur, Dorpshuis

17 sept. PMD ophaaldag (oranje bak)

21 sept. Lustrumavond 25 jaar HKGL, 

 Grote Kerk Vreeland, concert en lezing 

22 sept. Stille Tocht Alambertskade, 15.00 uur

24 sept.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

1 sept. 10.00 uur Ds. Jan Rinzema

8 sept.  10.00 uur  Prop. A. Mourik-Geluk

15 sept.  10.00 uur  Ds. Doddy van Leeuwen

22 sept.  10.00 uur  Ds. Klaas Vos

29 sept.  10.00 uur  Ds. Bettie Woord

Kerkdiensten

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

Vechtzooitje
Tuinman/vrouw gevraagd voor twee dagdelen per 

maand. 06-50278375

Swim to Fight Cancer
Tientallen Vreelanders zwemmen dit jaar weer mee 

bij de tweede ‘Swim to fight cancer’ in de Vecht bij 

Breukelen op zondag 1 september. Sponsor mee 

of kom kijken langs de Vechtoevers om ze aan te 

moedigen! Onze dorpsgenoot, sportcommentator 

Marcel Maijer, is medepresentator.
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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

De Fusebox Coverband treedt 7 september 

aanstaande voor de eerste keer in Vreeland 

op. En ze hebben er zin in. Zanger Martijn 

Wewer: “Onze band doet het altijd goed op 

menig Oktoberfest of op Après-ski feesten. 

De beste en meest beschamende meezingers 

komen voorbij. Vaak verwerkt in vette med-

leys. We houden van gekkigheid en gezellig-

heid staat centraal. We gaan in een achtbaan 

door alle genres muziek heen. En dat alles 

net even origineler en met iets meer ballen 

dan jullie gewend zijn!”

De Fusebox Coverband viert dit jaar 

het 15-jarig bestaan. Eerder traden ze al 

op tijdens de Dorpsfeest in Nederhorst, 

Ankeveen en Kortenhoef, waar een paar 

bandleden ook wonen.  De bandleden zijn: 

Martijn Wewer (zang), Lucas Bos (gitaar/

zang), Stefan Baar (gitaar), Matthijs Snel 

(drums) en tot slot toetsenist Ferry Wijma. 

Op Youtube kun je vast een voorproefje ne-

men. 

Fusebox Coverband gaat op Dorpsfeest 
uit zijn dak

Vervolg van pagina 1

Station Loenersloot
De gemeente is groot voorstander van een station 

bij Loenersloot. Volgens wethouder Klomps past 

het goed in het landelijk toekomstbeeld OV. Station 

Loenersloot wordt in die plannen al regelmatig be-

sproken. Ook de nieuwe gedeputeerde van verkeer 

van de provincie Utrecht, Arne Schaddelee, is in de 

gesprekken die de wethouder met hem heeft gehad 

enthousiast over een station op die plek. 

Het is een van de oplossingen in een groter mobili-

teitsplan voor de regio Utrecht. Hoewel Loenersloot 

nu nog niet staat ingetekend op de kaart met moge-

lijke nieuwe stations, betekent dit volgens Klomps 

niet dat het er niet gaat komen. Er zijn nu alleen 

stations ingetekend op plekken waar ook nieuwe 

woonwijken worden gebouwd. Maar er worden 

wel berekeningen gemaakt en plannen uitgewerkt 

voor Station Loenersloot en het zal dan in een later 

stadium waarschijnlijk wel op de kaart komen. 

Want met de vijf nieuwe stations die er nu staan 

ingetekend in de regio gaan we het volgens Klomps 

niet redden.

N201
Na de zomer wordt de wethouder door de provincie 

Utrecht in detail bijgepraat over de plannen voor 

de N201 en de reacties van de bewoners, maar we 

hebben er al wel even kort over gesproken. Klomps 

is voorstander van een aquaduct en zou graag, sa-

men met ons, verder praten met de provincie over 

de invulling en uitvoering. Het is een zeer kostbaar 

project maar evenals de Dorpsraad zou de gemeen-

te wel graag de mogelijkheden onderzoeken. 

Over de optie om een rotonde aan te leggen in 

plaats van de stoplichten bij de Raadhuislaan is ook 

de wethouder niet erg enthousiast. Zowel wij als de 

gemeente zien daar geen voordelen in ten opzichte 

van de huidige situatie. Dit heeft de Dorpsraad ook 

zo aan de provincie laten weten. 

Bericht van de Dorpsraad

Vervolg van pagina 1

De munten voor de drank zijn tijdens het feest te 

koop, ook dit jaar hebben we daar een pinautomaat 

voor. Dit jaar hebben we weer een echte originele 

Vreelandse kermis! Die draait vanaf 15 uur op vrij-

dag  en op zaterdag, net als vroeger op Fetha en de 

Vredelantstraat, bij het Dorpshuis. Kom botsen en 

zwieren! Munten zijn op de kermis te koop. 

Het feest begint zaterdag om 15 uur, met gratis 

boottochten voor senioren. Het is belangrijk om u 

van tevoren op te geven bij de Dagwinkel. De eerste 

tocht is al vol, maar er zijn plekken op de volgen-

de boten. Om 15 uur opent ook de tentoonstelling 

Vreeland Vroeger en Nu, in het Dorpshuis. Deze 

wordt samengesteld door Jeroen Tang, bekend van 

de Facebookpagina. Hij heeft zijn fotoarchief door-

genomen, en de mooiste foto’s gebruikt voor de 

tentoonstelling. Komt allen!

Natuurlijk is er ook knutselen, of om in stijl te blij-

ven Fröbelen. Astrid heeft weer iets moois bedacht 

en is vanaf 15 uur klaar voor de start!

Ook in stijl zijn we met de drank: sekt, Duitse wijn, 

en voor het bier hebben we echte pullen! 

Vanaf 20.30 uur speelt de coverband Fusebox. Lees 

hieronder meer over deze band, die feitelijk uit 

onze buurjongens bestaat. Voor dit feest hebben 

ze zelfs wat Duitse nummers ingestudeerd. Kent u 

Rosamunde nog? 

Het dorpsfeest wordt al jaren namens de Bedrijfs-

vereniging georganiseerd, door inmiddels een vas-

te groep vrijwilligers, samen met veel hulp uit het 

dorp. Connie heeft voor het 3e jaar op rij haar best 

gedaan de sponsors te benaderen, waardoor het nu 

zelfs gelukt is een kermis neer te zetten! Veel dank 

aan iedereen voor de hulp voor, tijdens en na het 

feest! Natuurlijk bent u er ook bij, toch?

Dorpsfeest 2019
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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

Na het zomerreces is vanaf eind augustus de Buurt-

kamer weer gestart, de gezellige koffie-inloop 

voor iedereen op de dinsdagochtend. Eén keer per 

maand is er ook een spreker. De spits wordt afge-

beten in deze serie ‘Buurtkamerpraatjes’ door Anna 

Nelemans. Op 17 september legt gewichtsconsulen-

te Anna ons uit wat er met het lichaam gebeurt als je 

ouder wordt. Zij geeft voedingsadviezen en vertelt je 

hoe je op het gewicht blijft dat bij jou past.

Dinsdag 8 oktober geeft Evelien van der Vliet een 

introductie over hoe je het beste om kunt gaan met 

dementie. Evelien is de gemeentelijke coördinator 

voor de stichting Dementievriendelijk. 

Meer nieuws van de Sterren van Vreeland
We gaan ‘Sterren Soep’ maken, wie vindt het leuk 

om mee te koken? Meld je aan bij Dieuwer of Teun-

tje. Info@sterrenvanvreeland.nl.

‘Graag gedaan’ zoekt vier vrijwilligers,  liever nog 

wat meer, om wat kleine klusjes op te lossen of hier 

en daar in te springen bij onze Vreelandse dorpsge-

noten, die dat zelf niet kunnen: bijv. een ritje naar 

het ziekenhuis, een schilderijtje dat moet worden 

opgehangen of om gewoon een boodschap te doen.

De Buurtkamer is weer gestart

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

De historische kern van Nieuwersluis is klein maar 
kent een groot aantal historische panden, een fort 
en aan de overzijde van de Vecht de voormalige 
Pupillenschool. Maar omdat ook het buurtschap 
Mijnden onder Nieuwersluis valt en al het land tus-
sen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2 is het dorp 
veel groter dan je zou denken. 

Welke nieuwe sluis?
De naam Nieuwersluis verwijst naar een nieuwe sluis 

maar de vraag is dan wel welke sluis bedoeld wordt. 

Je hebt in Nieuwersluis namelijk de Mijndense Sluis 

die de Vecht met de Loosdrechtse Plassen verbindt. 

De Damsluis in de Vecht en de inundatiesluis bij het 

Fort als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. En 

dan is er nog de schutsluis in de nieuwe Wetering 

die de Vecht met het Amsterdam-Rijnkanaal ver-

bindt. Die laatste sluis blijkt de naamgever van het 

dorp te zijn. Al in de 14de eeuw werd een water-

gang gegraven tussen de Vecht en de Angstel, toen 

een belangrijke verbinding over het water richting 

Amsterdam. Vanwege het verschil in waterniveau 

kwam er een sluisje aan de Vechtkant. Bij die ‘nieu-

we sluis’ ontstond een kleine nederzetting, het latere 

dorp Nieuwersluis. 

Fort 
Om de naar Amsterdam oprukkende Fransen te-

gen te houden werd er in 1672 bij dit belangrijke 

waterknooppunt een verdedigingsschans opge-

worpen. Het fort dat hierbij werd gebouwd was 

onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. In 

1850 werd dat fort enorm uitgebreid tot de huidige 

vorm en vormde het ook onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Vandaar al die sluizen: in 

geval van een oprukkende vijand moest een groot 

gebied onder water gezet kunnen worden. Zo groot 

dat je er met kanonnen niet overheen kon schieten. 

Een klein laagje water voldeed: als je maar niet kon 

zien hoe je verder moest marcheren. In deze tijd 

werd er ook een station gebouwd bij Nieuwersluis. 

Daarover leest u meer in Vroeger en Nu op pag.15. 

Kazerne
Nieuwersluis was met zijn moderne verdedigings-

werken en station een ideale plek voor de opleiding 

van militairen. Twee decennia later werd dan ook 

de Koning Willem III kazerne opgericht met een 

Pupillenschool. Hier werden voornamelijk kinde-

ren van militairen in de leeftijd van twaalf tot veer-

tien jaar toegelaten. Ze kregen een gratis opleiding 

als voorbereiding op de krijgsdienst waar ze met 

zestien jaar naar toe gingen. Later werd de kazerne 

een militair penitentiair centrum. Militairen met 

straf werden naar Nieuwersluis gestuurd waar ze 

fysiek werden aangepakt, bijvoorbeeld hardlopen 

naar Utrecht om daar te gaan zwemmen en dan 

weer in looppas terug. Na verschillende andere mi-

litaire bestemmingen die vaak met straf te maken 

hadden (verzetsstrijders die tijdens WO2 werden 

opgesloten en na die oorlog dienstweigeraars, de-

serteurs, of gewoon militairen die dronken achter 

het stuur zaten), is een deel van het complex nu in 

gebruik als vrouwengevangenis. De eeuwenoude 

herberg aan de Straatweg die altijd zijn horecabe-

stemming behouden heeft, heette een tijdlang ‘Het 

Stoute Soldaatje’, een verwijzing naar de militaire 

strafgevangenis aan de overkant. Nu wordt er hard 

gewerkt aan een total make over van het pand. Het 

restaurant met de daar bovengelegen hotelkamers 

krijgt door de nieuwe eigenaar weer zijn oude, oor-

spronkelijke naam terug: ‘De Kampioen’.           R.B.

De dorpen rond Vreeland
Nieuwersluis
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Heleen Kouwenhoven verblijft vier maan-
den in Zuid Afrika voor een opleiding tot 
BSR-practitioner. In deze blog vertelt zij 
over haar ervaringen.

Wonen in Zuid-Afrika
Voordat ik vertrok, heb ik geprobeerd een 

voorstelling te maken van de vijf maanden 

die ik in Wilderness, Zuid-Afrika zou wo-

nen. Een ruim appartement met prachtig 

uitzicht, een oude Toyota, vijf dagen per 

week naar school en daarnaast …… wat 

zou ik gaan doen? 

Als ik dit schrijf, zijn de eerste 12 weken van mijn 

verblijf voorbij en is het aftellen al weer begon-

nen. De eerste twee weken was het even wennen, 

daarna ga je al snel mee in de dagelijkse routine. 

Zuid-Afrika is een prachtig land met veel tegen-

stellingen. Als toerist krijg je daar niet zo heel veel 

van mee, maar als je er langer woont, gaan dingen 

opvallen. Er is veel armoede en veel rijkdom. De 

apartheid is in 1994 afgeschaft en toch heersen er 

‘onderhuids’ nog grote verschillen.

De Zuid-Afrikanen zijn wat mij betreft gastvrij, 

vriendelijk en staan open voor vreemdelingen. 

Toch is er ook een andere kant, waarmee ik in 

het vliegtuig naar Johannesburg al werd gecon-

fronteerd. De man die naast me zat was Zuid-

Afrikaan. Hij vertelde dat zijn land prachtig is, 

maar dat hij het gevoel van veiligheid mist. Hij 

begeleidde me op Jo’burg Airport zelfs omdat hij 

zeker wilde weten dat ik niet ‘ripped off’ werd 

door de bagagekoeriers. Hij zei letterlijk dat 

je ogen in je achterhoofd moet hebben in ZA. 

Gelukkig valt dat waar ik woon mee.

Gedurende mijn tijd hier heb ik aardig wat 

mensen leren kennen, buiten degenen die ik 

van de academy ken. Met name van deze locals 

leer ik veel. Het zijn allen Zuid-Afrikanen, te 

weten Chris, een safari guide, Felicia, een B&B 

host, Kevin, eigenaar van Uncle Kev’s Food en 

Weedaad, mijn fellow student, en ik vind hen 

stuk voor stuk interessante mensen met allen 

hetzelfde doel, namelijk het beste voor hun land. 

Elk met een min of meer gelijke visie voor Zuid-

Afrika: alle Zuid-Afrikanen die samen voor hun 

prachtige land zorgen en opkomen. Iets dat vol-

gens hen nog lang niet bereikt is.

Het leven in Zuid-Afrika is aangenaam, het weer 

is goed, zelfs in de winter, hoewel het volgens de 

locals bijzonder zacht en zonnig is voor de tijd 

van het jaar. Temperaturen overdag boven 20 

graden en ’s nachts iets onder 10 graden Celsius. 

Voor ons Nederlanders een heerlijke tempera-

tuur waar we rustig in een T-shirt lopen, terwijl 

de locals met dikke jassen en mutsen de straat op 

gaan. Boodschappen zijn hier relatief duur ter-

wijl uit eten gaan weer goedkoop is. Dan is de 

keus snel gemaakt. Elektriciteit is ‘expensive’ en 

we kopen elke 2 weken tokens in de winkel, dus 

niet zoals we gewend zijn in Nederland, waar-

door je je meter goed in de gaten moet houden. 

Benzine daarentegen is weer veel goedkoper dan 

in Nederland. 

Toch mis ik Nederland. De lange zomerda-

gen/-avonden, de Vecht, mijn eigen bed en na-

tuurlijk mijn lief. Nog 10 weken genieten van al 

het moois hier, want een ding is zeker: het is een 

‘once in a life time’-ervaring.

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

Blog van de maand 

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.

Sloepen te huur tot 12 personen, geen vaarbewijs 
nodig en blijkbaar ook geen notie van de regels op 
het water. Standaard bengelen alle boeien buiten 
boord, wordt er vaak veel te hard gevaren en har-
de muziek gedraaid. 

Drank in overvloed en de waterpolitie is in geen 

velden of wegen te bekennen. Er is geen of nau-

welijks controle op het water. Tel daar de brug-

wachters bij op (als ze er nog zijn) die telkens op 

een andere plek worden ingezet en dus de brug 

niet kennen. Geen overwicht hebben op de horden 

boten en wachtende fietsers, motorrijders, wielren-

ners, scooters, snorfietsers en al die andere vervoer-

middelen die tegenwoordig ook gehuurd kunnen 

worden voor een leuk uitje. Ook op de weg zijn er 

steeds meer onervaren weggebruikers. En niemand 

die dat in goede banen leidt. ‘Amsterdam jaagt zijn 

toeristen de stad uit, terwijl onze regio ze maar wat 

graag ontvangt. Alleen hebben we ze voldoende te 

bieden?’, vraagt De  Gooi- en Eemlander zich deze 

zomer in een dagelijkse rubriek af. 

Ja, natuurlijk hebben wij ontzettend veel moois in 

onze Vechtstreek maar logistiek zijn we  niet be-

rekend op zulke grote aantallen. Zeker niet door 

de toename van zoveel onervaren weggebruikers 

en dan hebben wij al die buitenlandse toeristen die 

niet kunnen fietsen nog niet eens meegerekend. 

De oude dorpskernen van onze gemeente zijn 

kwetsbaar. De overlast van de aan- en omwonen-

den wordt alsmaar groter maar erger nog: er ont-

staan veel te vaak gevaarlijke situaties! 

We missen handhaving van de regels op het water 

en de brugwachter die de regie neemt bij drukte en 

gevaarlijke situaties.

Drukte op weg en water
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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

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 Een interessant verslag in de vorige Vreeland-
bode, van het bezoek aan de Boeddhistische 
Tempel in Nederhorst den Berg! Voor het ‘the-
ravada boeddhisme’ hoef je dus niet direct naar 
Sri Lanka, maar kun je naar de Middenweg. Én 
misschien naar Hilversum... om samen te medi-
teren?

Siddhartha Gautama, voor mij een inspirerend 

historisch figuur, kwam rond 400 jaar v.Chr. in 

India tot ‘verlichting’. Hij vertelde dat we die 

potentie allemaal in ons hebben. De Boeddha 

zelf was geen boeddhist en zijn leer geen religie 

of wetenschap maar ‘de Dhamma’. Zijn lerin-

gen zijn te zien als wegwijzers op een pad naar 

werkelijkheid waarmee je jezelf kunt bijsturen. 

Met een focus op het transformeren van ‘lijden’. 

Stress en verwarring blijken van alle tijden, dit 

pad wordt in Nederland actief betreden. 

Velen doen dat door te mediteren; soms in ge-

zamenlijke stilte, zittend en lopend tijdens een 

meerdaagse retraite, zoals ik eens begon. Het 

bracht mij een onbekende helderheid; het ene 

moment bewust van ‘een harnas van gewoonten’ 

en het andere van kalmte, verdriet of van vreug-

de die óók in mij was. Toch kon na een tijdje 

deze ‘opmerkzaamheid’ weer verdwijnen in het 

dagelijkse leven. Terwijl we die in daily life zo 

goed kunnen gebruiken – juist in contact met 

anderen – om onze patro-

nen te doorzien. 

Mooi is daarom dat je het 

pad ook interactief kunt 

bewandelen - in dialoog 

met anderen. Gregory Kra-

mer ontwikkelde ‘Insight 

Dialogue’. Het maakt naast 

de lessen van de Boeddha 

gebruik van onze gedeel-

de inzichten. Zes krachtige 

meditatie-instructies geven daarbij ondersteu-

ning. Om in interactie met anderen het huidige 

moment te (her-) ontdekken, nieuwe inzichten 

op te doen en de dingen te kunnen zien zoals ze 

zijn. Mindfulness, vriendelijkheid, wijsheid en 

ons relationele leven komen samen. Dat maakt 

het tot een rijke oefening. Deze informatie geef 

ik graag door omdat dit binnenkort mogelijk is 

in Hilversum. 

Op zondagmiddag 15 september van 14.30 

-17.00 start bij Ananda Yoga in Hilversum een 

introductiecursus Insight Dialogue. Zondag-

middagen (15&22&29/9 & 13&20&27/10 en 

10/11) waarop met elk van de meditatie-instruc-

ties wordt geoefend. Joyce Curnan is begeleider. 

Kosten € 110,-. Meer weten of aanmelden kan 

via insightdialoguehsum@gmail.com. Zoek ook 

contact als je twijfelt of het iets voor je is, een 

keer moet missen of kosten een bezwaar zijn. Bij 

Aloys hangen foldertjes of zie http://www.mind-

fully.nl/aanbod/insight-dialogue/. 

Annelies Weijschedé

Lezers schrijven

Insight Dialogue

Op zaterdagavond 21 september a.s. zal de Histori-

sche Kring Loenen haar lustrumavond in de grote 

Kerk van Vreeland muzikaal openen met een uit-

voering van kamermuziek van W.A. Mozart. Het 

kwintet in Es KV 452 voor piano, hobo, klarinet, 

fagot en hoorn zal worden uitgevoerd door: Marja 

Bon, Frank van Koten, Nancy Braithwaite, Louis 

van Nunen en Hans Dullaert. De musici die het 

Mozart Pianokwintet uitvoeren maken o.a. deel uit 

van het Rietveld Ensemble aangevuld met musici 

afkomstig uit o.a. het Schönberg Ensemble, Radio 

Filharmonisch Orkest, en het Concertgebouwor-

kest. De akoestiek van de Grote Kerk van Vreel-

and leent zich bijzonder voor het beluisteren van 

kamermuziek en het kwintet van Mozart is voor 

uitvoerenden en publiek altijd een feest. Vooraf zal 

een korte uitleg worden gegeven over Mozart en 

zijn werken voor kamermuziek.

Lezing 25 jaar geschied-
schrijving
Na deze muzikale opening 

zal Juliëtte Jonker-Duyn-

stee ons meenemen in een 

terugblik op 25 jaar His-

torische Kring Loenen en 

de daaraan gekoppelde 

Vechtkronieken die twee-

maal per jaar worden uit-

gegeven. De titel van haar 

lezing is dan ook: ‘Hoe een 

Historische Kring actueel 

kan zijn - een gevarieerde 

reis door 25 jaar Vecht-

kroniek’. In de Vechtkronieken van de afgelopen 

25 jaar verschenen vele themanummers en artike-

len die aanhaakten bij de actualiteit. Zo is steeds 

levende geschiedenis gepubliceerd, waarin heden 

en verleden aan elkaar gekoppeld werden. De top 

25 actualiteiten komt in deze lezing aan bod, toe-

gelicht  met ruim 100 bijzondere afbeeldingen. Tot 

slot zal de lustrumavond worden afgesloten met 

een receptie. De aanvangstijd van deze lustrum-

avond is om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 

uur.

Aanmelding
Om aanwezig te zijn bij de Lustrumavond kan 

men zich, bij voorkeur, aanmelden via onze web-

site, www.hkloenen.nl. Indien dit niet mogelijk is 

kan men zich ook telefonisch aanmelden via: 06-

24129969.  Voor leden is de toegang gratis; introdu-

cees betalen € 10,- per persoon. Gelieve dit bedrag 

over te maken op: NL53 RABO 0310 6540 17 t.n.v. 

Historische Kring Loenen o.v.v. ‘Lustrumavond’. 

Wij hopen u in groten getale te verwelkomen!

Op 25 mei 1949 ontving Prins Bernhard in Vreeland uit 

handen van burgemeester Sprenger een tabakspot ge-

maakt door de Vreelandse kunstenaar Pieter van Gelder 

die op Schoonoord woonde. (Coll. Mooij)

25 Jaar Historische Kring Loenen 1994 - 2019

Kort Nieuws

Dit jaar is er veel belangstelling voor de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie omdat deze linie naar verwachting 

komend jaar tot Unesco Werelderfgoed verkozen zal 

worden. De Vecht vormde hierin een belangrijke wa-

terader. In de N.H. Kerk in Loenen is op zaterdagmid-

dagen t/m 14 september de tentoonstelling ‘Weerbaar 

Water’ te zien. Er wordt ook een foto- en videowed-

strijd over dit onderwerp georganiseerd. Hierover 

leest  u later meer in de regionale pers en op www.

weerbaarwater.nl. 

De Waterlinie in Stichtse Vecht.

Weerbaar Water tentoonstelling
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Op een warme donderdagavond 
interviewen we Edine Bekke, ei-
genaar van Rederij Ramses in 
Vreeland. Edine houdt kantoor 
aan huis, dus zitten we in de tuin 
aan de Klapstraat. Veel helpt het 
niet. Ook al loopt het tegen 21.00 
uur, de temperatuur daalt nau-
welijks. 

Vorig jaar startte Edine met haar 

rederij. Ze vertelt: “We varen met 

een oude Amsterdamse sleep-

boot, die we helemaal hebben op-

geknapt. De boot biedt plaats aan 

12 volwassenen, die zowel binnen 

als buiten op het dek kunnen zit-

ten. Het dek is overkapt en be-

schermt tegen de zon en regen.”

Wie met de Ramses gaat varen, krijgt er een schip-

per bij. Edine vertelt dat de naam Ramses bewust 

is gekozen: “Ramses staat voor stoer en sterk! En 

dat is onze sleepboot - gebouwd in 1926 - die ja-

renlang dienst heeft gedaan bij de NDSM in Am-

sterdam en nu straalt als salonboot.” 

Feesten en partijen
De bedoeling was eerst dat Edine en haar gezin 

de boot privé zouden gebruiken, maar al snel ont-

dekte ze dat er veel belangstelling was. Dus vorig 

jaar besloot ze de boot in de verhuur te doen. De 

ligplaats is bij Greif aan de Bergseweg. Edine: “Na 

de verbouwing is Ramses nu een statige salon-

boot. Er worden veel feesten op de boot gevierd, 

zoals kinderpartijtjes, vrijgezellenfeesten en be-

drijven die iets te vieren hebben. Wij kunnen ook 

de catering verzorgen. Dat doen we samen met 

Casa Catering uit Vreeland.”

Betere online vindbaarheid
Edine houdt zich vooral bezig met de verhuur en 

de planning. Haar man Gerben neemt het on-

derhoud van de boot voor zijn rekening. Edine: 

“Steeds meer mensen weten ons te vinden. Ook 

door onze site. Ons doel is om de online vindbaar-

heid nog verder te verbeteren. En wie weet gaat 

de rederij nog verder groeien in de toekomst. Je 

moet als ondernemer ambitieus zijn toch?!” Meer 

informatie over vaartochten staat op www.rede-

rijramses.nl.

Procurement specialist 
Naast haar werk voor de rederij is Edine ook 

parttime procurement specialist bij Eurofiber 

in Maarsen. Eurofiber exploiteert met een eigen 

glasvezelnetwerk en datacenters een hoogwaardi-

ge digitale open infrastructuur. In haar functie is 

Edine verantwoordelijk voor de inkoop.          C.L.

Op  donderdagavond  5 september staat Kasteel 
Loenersloot in het teken van de vleermuizen.  Deze 
zijn regelmatig te gast in het kasteel zelf en komen 
in groten getale voor in het nabijgelegen kasteel-
park. Op de zolder van het fraai gerestaureerde slot 
uit 1250 bevindt zich een vleermuizenkast, waar re-
gelmatig gebruik van gemaakt wordt.  Vleermuizen 
en een stokoud slot: een fraaie combinatie!

Op  5 september wordt op de grote zolder door 

deskundige vrijwilligers een uiteenzetting gegeven 

over het vleermuizenleven in Nederland en in en 

rond het kasteel.  Deze begint om 20.30 uur.  Hier-

na, vanaf ongeveer 21.30 uur, gaan we het kasteel-

park in om daadwerkelijk vleermuizen te zien. 

De zaal is open vanaf 20.00 uur. Belangstellenden 

worden ontvangen met koffie of thee.  De toegang 

is € 7,50 voor beschermers van Utrechts Landschap 

en € 8,50 voor niet-beschermers. 

Voor (gratis) parkeren is een speciale parkeerplaats 

beschikbaar, op loopafstand, circa 7 minuten van 

het kasteel. Lichtgroene borden en vrijwilligers wij-

zen de weg. Reserveren is noodzakelijk op www.

kasteelloenersloot.nl.  

Vleermuizenavond Kasteel Loenersloot 

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Bedrijvigheid in Vreeland:
Edine Bekke van Rederij Ramses: 
“Sleepboot Ramses straalt nu als salonboot”

Boottocht Senioren van Vreeland op 7 september
Als onderdeel van het 

Dorpsfeest kunnen seni-

oren van Vreeland gratis 

en voor niets op zaterdag 

7 september vanaf 15 uur 

meevaren op een echte 

Westlander aak. Inschrij-

ven kan bij de Dagwinkel 

aan de Voorstraat. Wees 

er wel snel bij want er is 

maar een beperkt aantal 

plekken beschikbaar!
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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

Het nieuwe programmaboekje is uit!
inschrijven kan vanaf vrijdag 30 augustus:
17 sept: start Kunst thema-avonden
20 sept: Personal styling: kleding- en stijladvies
20 sept: Rondleiding buitenplaats Ruygenhof
28 sept: Japans keramiek

Redactie
Een fijn, spannend en geweldig jaar!
Het is inmiddels traditie, de kids uit groep 8 mogen 
de hele kidsredactie van augustus vullen. Lees hier 
hoe mooi, bijzonder, spannend en vooral leuk het 
afgelopen jaar was!

De middelbare school
Ik ben Xavie. 

Ik zit in groep 8 en ik ga 

naar het Ronald Holst.

Ik vind het erg leuk om 

naar de middelbare 

te gaan maar ook wel 

weer erg spannend. ik 

heb gekozen voor het 

Ronald Holst omdat ik 

er een fijn gevoel kreeg en ik erg creatief ben, daar-

om heb ik gekozen om daar Quest te doen. Quest 

is projectmatig werken. Ik heb er ook deels voor ge-

kozen, omdat mijn broer het ook doet en hij vind 

het heel leuk. Toen ik bij de kennismakingsdag was 

stapte ik de auto uit en zag gelijk een meisje dat bij 

mij in de klas zit dat vond ik heel fijn. Ze heet Bente 

en is heel lief. Dit was mijn verhaal. Ik heb er zin in!!!! 

Groetjes Xavie!!!

Trefbaltoernooi
Mijn verhaal gaat over het 

trefbaltoernooi. trefbaltoer-

nooi is alleen voor groep 

8, tenzij je te weinig kinde-

ren in de klas hebt. je hebt 

een meisjesteam en een 

jongensteam, de meisjes 

heten las chicas rozas en de 

jongens wolfgang. ieder team heeft eigen t-shirts. 

er doen ook andere scholen aan mee, namelijk: Po-

dium, Graaffloris en het ludgerus. in de gymzaal in 

vreeland werd het gehouden, daar heb je een meis-

jes en jongens kleedkamer (dat was wel proppen 

hoor, met 4 klassen in 1 kleedkamer). we speelden 

een paar wedstrijdjes en de andere scholen ook. en 

de 2 scholen met de meeste punten moeten aan 

het einde tegen elkaar en wie er dan wint heeft 

gewonnen en krijgt de wisselbeker. dit jaar waren 

de 2 scholen die de meeste punten hadden van de 

meiden: CSV Ridderhof tegen Graaffloris. en bij de 

jongens ook CSV Ridderhof tegen Graaffloris. 

En wij hebben gewonnen!!! de jongens en de meis-

jes alle 2!!                                                 Myrthe van Oort

Een fijn, spannend

Ik ben Xavie. 

Een super leuk jaar

Wij hadden super veel zin in groep 8, en het is ook 

super leuk!! Wij vinden groep 8 het leukste jaar van 

de basisschool. 

In het begin is het nog hard werken, maar het word 

steeds minder hard werken. In het begin van het 

jaar gingen we ook op kamp, zodat we dan een 

betere band creeërden. Het is ook heel goed ge-

lukt. Het is nu ook veel gezelliger in de klas en we 

hebben veel lol.  We hadden toen ook cito’s dat 

was even hard knokken. Je moet goed je best doen 

want dan komt alles goed! 

Toen ging iedereen kijken bij open dagen bij scho-

len uiteindelijk heeft iedereen een school gekozen 

en is iedereen blij met zijn school. En iedereen is blij 

met zijn/haar advies. Toen kwam het leukste mo-

ment: We gingen de musical uitzoeken. We konden 

kiezen uit een paar musicals. De meeste vonden 

Gewoon Super het leukst, dus die werd het. Ieder-

een deed auditie voor de rollen die zij het leukst 

vonden en iedereen heeft een rol gekregen die hij/

zij leuk vind!! Nu zijn we hard aan het oefenen zodat 

11 juli de allerbeste musical in tijden word!! ;) We 

werken ook niet meer echt: Er staan opdrachten op 

het bord die je kan doen en spullen die voor de mu-

sical nog gedaan moeten worden! Dus iedereen is 

eigenlijk wel ergens anders mee bezig. We hebben 

super zin in de musical. Maar we gaan elkaar wel 

heel erg missen :( Gelukkig geven veel mensen nu 

hun feestje met de hele klas!! 

Het gala is de avond na de musical en daar hebben 

we ook heel veel zin in!!  

We hebben dus allemaal super leuke activiteiten en 

daarom vinden groep 8 zo’n super leuk jaar!!! 

Siem en Steffie

Hoe vind je het om naar de 
middelbare school te gaan
Hallo ik ben Feline en ik ga 

naar broklede samen met 

Julia. Mij lijkt het heel leuk 

om naar de middelbare te 

gaan maar er zijn ook wat 

nadelen want ik ga veel 

vriendinnen missen. En het 

is heel anders op de mid-

delbare. Want je wisselt van 

lokaal, docent en je krijgt een heel andere klas gym 

heet lichamelijke oefening en je moet veel verder 

fietsen en je krijgt veel meer huiswerk!!! Dus het 

is heel spannend. Maar Broklede lijkt mij een heel 

leuke school en gelukkig zit ik in een hele leuke en 

gezellige klas en ook leuke mentor. 

Dus ik heb er zin in!!!                                  Feline
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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

Verhaal kamp

We gingen niet in het einde van het schooljaar op 

kamp maar in het begin omdat we dan een be-

tere band zouden krijgen want de jongens en de 

meisjes vonden elkaar niet echt aardig. En de juf 

had gelijk. Het thema van het kamp was: bad hair 

day. De hele klas had een zonnebril en gekke haren. 

We moesten drie kwartier rijden om in `t Wilgje in 

buren te komen. Toen we er waren kregen we een 

rondleiding daarna gingen we uit ruimen. Toen we 

uit geruimd hadden deden we voetbal en volleybal 

want je mocht zelf doen wat je wauw daarna gin-

gen we survivallen. Er waren heel veel parcours als 

iedereen een parcour had gedaan. Gingen we door 

naar de volgende. Eerst deden we een warming up 

na de warming up gingen we naar de parcours met 

water na het survivallen was bijna iedereen nat.    

Toen we klaar waren met Survivallen Gingen we 

een beetje chillen. En het was avond beginnen 

weerwolven spelen bij het kampvuur. Dat was heel 

leuk. De volgende dag gingen we op hoogte par-

cours. Sommige kinderen vonden het eerst eng 

maar toen andere het deden gingen zij ook.  Bij de 

hoogte parcours waren er drie soorten parcours 

blauw rood zwart. aan het eind van het parcours 

was er een hele grote kabelbaan die naar beneden 

Het gala
Het gala was erg leuk, 

we moesten verzame-

len bij de Nederlanden 

en daar stond een boot 

voor ons klaar. Het 

duurde niet lang en 

we gingen varen. We 

gingen naar de ijsboer, 

er was daar een dj die de muziek draaide die wij 

vroegen. Na wat gedans was er een hiphop quiz! 

Daarna hadden we nog wat gedanst en gingen we 

naar huis, ik vond het heel leuk!

Lola

Groep 8
Wij gaan deze school helaas verlaten,

Ik ga nu met jullie het afgelopen jaar bijpraten.

Kamp was super leuk,

We lachte ons daar in een deuk.

We deden veel activiteiten,

Al het werk was toen pleiten.

Klimmen in de touwen,

Niemand deed toen flauw.

Survivallen was voor ons een gemak,

Wij sliepen daarna in onze slaapzak.

Bonte-avond was erg grappig,

De act’s waren erg sappig.

Het trefbaltoernooi hadden wij gewonnen,

Dat vierde we met ballonnen.

De kerstviering was leuk,

Toen aten wij geen meuk.

Schoolvoetbal wonnen de meiden,

Maar toen moesten we tegen hele goeie teams 

strijden.

Met sportdag deden we het allemaal heel goed,

We hadden toen veel moed.

De musical uitvoering komt er aan,

En dan hebben wij de basisschool gedaan.

Ik ga deze klas er missen,

Ik hoop dat ze volgend jaar in leuke klassen zitten.

Fien Kegge

d en geweldig jaar!

Doe je ook mee? Wij zouden het heel leuk vinden als jij ook een keertje mee doet met de 

Kids-redactie. De volgende is op maandag 16 september a.s. van 14:15 – 15:30. Kom je ook of stuur 

je liever wat in? Dat kan allemaal via info@Vreelandbode.nl. Dan kijken wij of er die maand nog plek

 is of dat we het even doorschuiven naar de volgende maand. Je komt altijd aan de beurt!

ging. Na het hoogte parcours gingen we weer een 

beetje voetballen en volleyballen. We hadden een 

beetje gevoetbald en volleybalt en we gingen ka-

noën en zwemmen.

Het zwemmen en kanoën was erg leuk toen we 

daarmee klaar waren gingen we eten. We hadden 

ook corvee dus moest je de tafel opruimen en af-

ruimen en de borden wassen.De derde dag helaas 

al de laatste Dag gingen we opruimen en het komt 

verlaten want we gingen naar het dorp buren daar 

gingen we vossenjacht spelen en het woord was 

kraantje pappie. Was het verhaal van wolf en jack 

over het kamp!!!!

Jack en Wolf
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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

Iedereen is weer opgeladen met 
nieuwe energie na de vakantie 
en hoe staat het met uw haar?

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

In het kleine maar fijne huis met trapgevel aan de 
Voorstraat 9 brandt slechts een aantal weken per 
jaar licht. De in Amsterdam geboren Tiny Nijman 
en de in het Schotse Glasgow geboren Alistair 
Johnston zijn in november 2013 als een blok voor 
dit huis gevallen en genieten een aantal weken per 
jaar van hun Vreelandse leven.

Tiny (’54) groeit samen met haar eeneiige twee-

lingzus, een oudere zus en jonger broertje op aan 

de Vinkenkade en fietst dagelijks naar haar school 

in Baambrugge en later naar het Amsterdams Ly-

ceum. Op haar 21e gaat ze samen met haar twee-

lingzus wonen aan de Prinsengracht en studeert 

ze modeontwerpen aan de Rietveld Academie in 

Amsterdam. Tiny werkt in die tijd als ontwerper 

bij een sportmerk en aan huis heeft zij een naai-

atelier waar zij onder andere skipakken op maat 

maakt. Op 7 april 1987 ontmoet ze op de tennis-

baan de Schot Alistair die dan net een week in 

Amsterdam is voor de oprichting van KPMG.

Alistair (’52) woont tot zijn 12e met ouders en ou-

dere broer in Schotland, daarna verhuizen ze voor 

het werk van zijn vader naar Londen. In 1970 gaat 

hij naar de London School of Economics. Hij be-

gint direct na zijn studie aan een internationale 

carrière bij Peat Marwick Mitchell (later KPMG). 

Hij heeft net in San Francisco en Londen gewoond 

als hij door zijn baas naar Amsterdam wordt ge-

stuurd voor een interview bij het Nederlandse 

kantoor van het voormalige KMG. Alistair was 

niet direct enthousiast, het regende die dag veel in 

Amsterdam, maar de transfer was al beklonken. 

Op 1 april 1987 komt hij aan in Amsterdam. 

De liefde tussen Alistair en Tiny bloeide op en na 

2,5 jaar verhuisde ook Tiny naar de UK waar ze 

eerst 20 jaar in Londen wonen. Inmiddels wonen 

ze alweer vele jaren in Maugersbury in de Cots-

wolds, een glooiend landschap ten noordwesten 

van Londen. Terwijl Alistair veel in het buitenland 

was voor KPMG, bracht Tiny veel tijd door met 

twee workshops die zij volgde om verschillende 

diepdruk technieken te leren. Zij heeft meerdere 

oneman shows gehouden zowel in Londen als in 

de Cotswolds. Als Alistair in 2010 met pensioen 

gaat, oriënteren ze zich op een fijn huis in Neder-

land. Tiny heeft altijd warm contact onderhouden 

met haar studievriendin Coby Boerstra die al tij-

dens de Rietveld periode aan de Klapstraat woon-

de. Dankzij deze vriendschap was Alistair al in 

1987 in Vreeland te vinden en toen later de oudste 

zus van Tiny aan de Nigtevechtseweg ging wonen, 

was Vreeland voor Tiny en Alistair een logische 

keuze voor een thuis in Nederland. In mei 2014 

werden zij ook Vreelanders. Helaas moesten ze in 

september 2014, na een kort ziekbed, alweer af-

scheid nemen van Tiny’s zuster. 

Eenmaal in Vreeland lieten ze een oude droom 

uitkomen. Alistair’s vader, Kerr, had in 1958 een 

modelboot voor hem gemaakt. In 2014, na uren 

zoeken op het internet, vond hij het model terug 

en liet hij een scheepswerf in Nieuwersluis een 

echte boot nabouwen. De boot, die door zijn moe-

der met een fles whisky werd gedoopt in 2015, 

draagt de naam “Van der Kerr” en ligt fier op de 

Vecht. 

Eindelijk probeert Alistair na dertig jaar Neder-

lands te leren, hoewel bijna iedereen in Vreeland 

Engels spreekt. Hij draagt met trots de button 

“praat Nederlands met mij”. De 98,5 jarige moe-

der van Alistair, Tiny haar atelier en hun vrienden 

houden ze voorlopig nog in de Cotswold. Maar 

één ding weten ze wel zeker, Vreeland is net zo-

veel een thuis als Maugersbury! Hopelijk nog 

meer in de komende jaren!

Tiny’s kunst is hier te bekijken: 

www.tinynijmanart.com

W.T.

Af en toe buren aan de Voorstraat

Steeds zichtbaarder worden de bieren van Brou-
werij De Vecht. In 2018 is het vierde door vader 
en zoon Van Doesburgh ontwikkelde bier in de 
markt gebracht, het Maersens Blondje. 

Dit bier dat ook al in de prijzen is gevallen is ver-

krijgbaar in de fles maar bij een enkele horecagele-

genheid ook op tap. 

Na ontvangst met koffie wordt u in de lezing mee-

genomen op de reis van deze brouwerij, waarbij u 

inzicht krijgt in de visie en missie, de historische re-

latie met de Vechtstreek, een aantal zakelijke aspec-

ten, de ontwikkeling van de bieren en de toekomst 

van deze brouwerij. Aansluitend is het genoeglijk 

proeven van de vier bieren, de Loender (IPA 5.5%), 

het Abcoudje (IPA 4%). Het Vreelandts Witje 

(Hefe Weizen 4,5%) en het Maerssens Blondje 

(6,5%). 

De lezing is op 10 september 2019 om 20.00 uur 

in het Vechtstreekmuseum.  Inloop met koffie/

thee vanaf 19.30 uur. De prijs is € 10,50 per per-

soon; met museumkaart € 7,50. Inschrijven kan via 

de website www.vechtstreekmuseum.nl, het maxi-

mum is 40 deelnemers. 

Lezing ‘Bierbrouwen in de Vechtstreek’ 

Af en toe buren aan de Voorstraat
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Kort Nieuws

Gemiddeld 60 uur (!) per week houdt vioolpeda-
goge Liesbeth Meylemans zich bezig met het ver-
vullen van haar grootste wens: alle kinderen uit 
Stichtse Vecht de kans geven om muziek te spe-
len. Dit deed zij in eerste instantie via ‘Leerorkest 
Loenen’, een initiatief dat zij zeven jaar geleden 
startte met een aantal vriendinnen. Zodra dat ini-
tiatief groter werd, werd het ondergebracht in een 
Stichting en zo werd Leerorkest Stichtse Vecht ge-
boren. Het Leerorkest staat nu onder leiding van 
international consultant Menno van Woerkom 
(zakelijk) en Liesbeth (artistiek).

Tijdens haar vioollessen in de Vecht & Angstelkerk 

in Loenen merkte de Belgische Liesbeth Meyle-

mans dat kinderen het fijn vinden om samen mu-

ziek te maken maar dat dat niet zomaar voor elk 

kind mogelijk is. Daar wilde zij iets mee ze besloot 

zeven jaar geleden om een Leerorkest in Stichtse 

Vecht te starten. Geïnspireerd door Marco de Sou-

za, indertijd benoemd tot ‘Amsterdammer van het 

jaar’ vanwege zijn initiatief om kinderen in de Bijl-

mer op straat instrumenten te geven om zo samen 

muziek te kunnen maken. De Souza is tevens de 

geestelijk vader van het Leerorkest. 

Leerorkest en Kindersymfonie
Het muziekeducatieproject Leerorkest Stichtse 

Vecht biedt alle kinderen op verschillende scholen 

in de Stichtse Vecht de kans om een muziekinstru-

ment (niet alleen strijkinstrumenten) te leren be-

spelen. Hiermee geeft het Leerorkest ook kansen 

aan kinderen die zonder dit initiatief de weg naar 

muziekonderwijs niet zouden vinden. Voor het 

leerorkest wordt samengewerkt met 24 muziek-

docenten met verschillende specialisaties, al dan 

niet klassiek geschoold. “De docenten moeten zich 

vooral kunnen inleven in de leefwereld van de kin-

deren” vindt Liesbeth “dus werk ik graag met do-

centen die geleerd hebben voor een grote groep te 

staan en die creatief zijn met arrangementen, geba-

seerd op hedendaagse muziek om zo kinderen nog 

meer aan te spreken.” Al snel laten deze kinderen 

wat ze aan muziek geleerd hebben, samenklin-

ken in een echt beginnersorkest voor hun ouders 

en leerkrachten. “Dat motiveert en stimuleert en 

draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op de 

basisschool”.

Na de zomer start ook het middelbaar onderwijs 

in Breukelen (Broklede) met het Leerorkest. In het 

1e jaar als onderdeel van een talentencarrousel en 

in het 2e en 3e jaar ligt de focus op zelf spelen, ar-

rangeren en algemene muzikale vaardigheden. Het 

doel is om het plezier weer terug te brengen op de 

school en toe te werken naar een orkest of een band. 

Daarnaast startte Liesbeth onlangs met groep 6 van 

de Graaf Floris school een nieuw project waarbij 

werd samengespeeld met demente bejaarden. “Dat 

is ook Leerorkest”, vertelt Liesbeth trots.

Verder heeft Liesbeth Stichting Kindersymfonie 

opgezet. De Kindersymfonie bestaat inmiddels uit 

drie kinderorkesten, met kinderen van 6 tot 18 jaar. 

Zowel beginnende als meer gevorderde strijkers 

die zelf al hun weg naar muziekonderwijs vonden. 

De Kindersymfonie deed dit jaar met het jongste 

orkest mee aan het Europees Muziek Festival in 

Neerpelt, waar 3.500 kinderen van over de hele 

wereld samen muziek maakten. “Dit was voor mij 

echt een hoogtepunt in mijn carrière”, vertelt Lies-

beth geëmotioneerd, “wekenlang hebben we op 

zondag geoefend en we zijn nog op kamp geweest 

en uiteindelijk werden we in Neerpelt zo gastvrij 

onthaald, door allemaal vrijwilligers. Heel bijzon-

der, uniek en indrukwekkend.”

Oranje Fonds
Het Leerorkest ontving in het begin gelden via het 

fonds ‘Kinderen Maken Muziek’, een initiatief van 

het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparti-

cipatie. Later konden ook de scholen subsidie aan-

vragen, via ‘De Muziekimpuls’. “Helaas houdt deze 

subsidie binnenkort op”, vertelt Liesbeth met spijt 

in haar stem. “En dat is jammer, want we hebben 

een dergelijke subsidie wel nodig om te kunnen 

voortbestaan. Een mooi initiatief als het Leerorkest 

kan alleen bestaan als het omarmd wordt door de 

hele gemeenschap.” 

Wilt u een steentje bijdragen? 
Kijk dan op www.leerorkeststichtsevecht.nl.  

A.F.

Met hart & ziel:
Liesbeth Meylemans
‘Wat ik doe is het mooiste ter wereld: met kinderen muziek maken.’ 

Het Vechtstreekmuseum organiseert op zondag 8 sep-
tember 2019  om 11.00 uur een presentatie met wande-
ling langs de sporen van het Joodse verleden in Maars-
sen en de Vechtstreek.
In 1650 vestigden zich Sefardische (Spaans-Portugese) 

Joden vanuit Amsterdam in de Vechtstreek, m.n. in 

Maarssen, Maarsseveen, Vreeland en Weesp. Helaas 

zijn de synagogen verdwenen, maar aan de Machine-

kade ligt nog altijd een Joodse begraafplaats die een be-

zoek zeker waard is. Zondag 8 september om 11.00 uur  

in het  Vechtstreekmuseum, 12.15 uur vertrek richting 

Joodse begraafplaats. 

Aanmelden via www.vechtstreekmuseum.nl.

Sporen van het Joods verleden

1e Stilte Tocht

Na afl oop: Silent Poëzie Disco met WordBites
DIY borrel: neem je eigen borrel + glas + lekkers mee

Aanmelden: stiltetocht@gmail.com

zondag 22 september
van 15.00 tot 17.00 uur

Start: Hoek
Alambertskade/Horndijk

◂ Moleneind

Horndijk ▸

Alambertskade ▸

◂ Kromme Rade

◂ Start

GA-OVP Plan 
Nieuwe Vaarverbinding,
1 dijk en 2 sluizen

Gebieds Akkoord Oostelijk Vechtplassen

Beleef de stilte met elkaar; nu het nog kan!
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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

Kees Meijer is geboren en getogen in 

het Hoekerland. Op verzoek van de re-

dactie schreef hij zijn herinneringen op 

aan de boerderijen langs de Nigtevecht-

seweg in vroeger tijden.

“Mijn naam is Kees Meijer, geboren 

en getogen op de boerderij genaamd 

’t Hoekerland, nu Nigtevechtseweg 

47. In 1942 zag ik daar het levenslicht, 

zoon van Jan Meijer (1899) en Janne-

tje Wijntje Verburg (1908). Mijn va-

der is ook op deze boerderij geboren, 

zijn vader was geboren op de boerderij ernaast, Al-

toos Dankbaar, waar nu de gebroeders Meijer op 

wonen en boeren. 

Dus ik stam af van een zeer oud Vreelands geslacht. 

Omdat er zoveel veranderd is in zo’n 70 jaar wil ik 

vooral de boerderijen en bewoners van de Nigte-

vechtseweg van vroeger de revue laten passeren. 

Onze boerderij waar nu zoon Jan op boert -met veel 

legkippen- is de laatste boerderij van de gemeente 

Vreeland en staat ongeveer 150 meter in het land. 

Hij mocht niet aan de weg gebouwd worden van-

wege windbelemmering van de Hoekermolen, iets 

zuidelijker gelegen. Vroeger heette de Nigtevecht-

seweg gewoon ‘Hoekerland’, wat ook altijd op de 

poststukken stond. 

De familie voor boerderij ’t Hoekerland, circa 1945 

(Coll. Meijer)

Naar school gingen wij door het land, over een of-

ficieel pad met planken en leuningen dat uitkwam 

bij boerderij Landzicht, waar toen Van der Lee 

boerde. Dat pad scheelde zo’n 10 tot 15 minuten 

lopen vergeleken met over de weg lopen, want het 

pad sneed een hele hoek van de bocht af. De polder 

heette ook de Hoekerpolder, zo genoemd door de 

vele bochten (hoeken) in de sloten. De watermolen 

hield de polder van 200 bunder droog en had een 

grote capaciteit. In de laatste oorlog hield de mo-

len zelfs twee polders droog, omdat er toen geen 

elektriciteit was. Er was niet altijd genoeg wind om 

te malen, dus hadden we wel eens hoog water! De 

polder is later geannexeerd bij de Garsterpolder. 

De molenaars hebben en hadden veel verstand van 

het weer, en daar hebben we veel van geleerd. Ik 

heb er drie gekend: Blom, Verschoor en Radema-

ker. De eerste twee werkten bij de boer, de laatste 

was schilder en werkte bij Dokkum. 

Dan komen we verder bij boerderij Wittensteijn, 

waar vroeger de familie Verkaik op boerde. Zij had-

den veel fruitbomen en men was ook ‘berenboer’, 

dus een boer met mannelijke varkens. Wij hadden 

ook zeugen, en als er een ‘welig’ was, dan liepen we 

naar de beer van Verkaik. Verderop had je wasserij 

De Helling, waar de familie Dubelaar (twee gezin-

nen) woonde en werkte. Nu staat het linkerdeel van 

het complex te koop. Daarnaast had je de boerderij 

genaamd Moleneind. 

Reineveld boerde hier, en daarvoor ook een Meijer, 

een oom van ons. Nadat hij stopte is het land onder 

andere boeren verdeeld. Het huis is later gesloopt, 

nu is er een leeg stuk land. 

Hiernaast ligt boerderij De Willigen, waar nu het 

derde geslacht Willig op boert. Daarvoor woonde 

boer Van Dam er. Toen heette de boerderij Spie-

gelrust. Willig heeft hem omgedoopt in De Willi-

gen, omdat Rijk en Coby (de tweede generatie) al-

lebei Willig heten. Hier wordt al decennialang kaas 

gemaakt en verkocht, en sinds een paar jaar ook 

boerenijs. Een aantal onderdelen van de boerderij 

is verbouwd tot Bed & Breakfast. 

Dan komen we bij de boerderij Altoos Dankbaar, 

een zeer oude boerderij waar ons voorgeslacht 

eeuwenlang gewoond heeft. Oude Willem Meijer, 

grootvader van de jongens die er nu op boeren, 

heeft mij eens verteld waar de naam Altoos Dank-

baar vandaan kwam. Altoos betekent ‘altijd’. Niet 

omdat de mensen nou zo steeds zo dankbaar zijn, 

maar het land is erg dankbaar (vruchtbaar). Er 

groeit veel en best gras! 

We gaan verder langs de dwanghaven waar de 

woonboten liggen. Vroeger was het een mooi na-

tuurgebied, ontstaan doordat een eiland hier is 

weggebaggerd in de jaren ’30.  Dan komen we bij 

boerderij Landzicht, waar vroeger de familie Van 

der Lee boerde. Die boerderij was gebouwd door 

de familie Meijer van Altoos Dankbaar, van wie het 

land ook was. De eerste steen is gelegd door Kees 

Meijer, en die keek naar geen vrouw uit. Zijn moe-

der dacht: “Als we daar een boerderij neerzetten, 

dan gaat Kees wel op zoek naar een vrouw”. Maar 

Kees wilde geen vrouw en toen is de boerderij ver-

kocht. Nu gaan we langs Blankevoort, waar vroeger 

heel wat Vreelanders werkten, en linksaf het laan-

tje op waar aan het einde de boerderij van Vendrig 

staat. Nu is het helemaal verbouwd en is het een 

weekendboerderij van een Amsterdamse advocaat. 

Verder langs de Nigtevechtseweg ligt de boerderij 

waar eerst Otten en later Van der Horst op ge-

boerd heeft. De familie Van Belle heeft de boerderij 

mooi opgeknapt en woont er nu alweer 18 jaar. Zij 

noemde de boerderij Nieuw Welgelegen, omdat 

hier vroeger de buitenplaats Welgelegen lag. 

Verder richting het dorp zien we boerderij 

Breeevecht waar jarenlang de familie Zeldenrijk op 

geboerd heeft. Vroeger was het, net als Welgelegen, 

een buitenplaats. De jongste dochter was getrouwd 

met Adriaan Lam die er zo’n tien jaar op heeft ge-

boerd. Zij zijn toen allebei verongelukt op de over-

gang van Duinkerken en de Provinciale weg, wat 

een grote slag was voor de familie en ook voor ons 

buren. 

Daarnaast is boerderij Nooitgedacht, hier woonde 

en boerde ook een Zeldenrijk. Hij had eerst ergens 

anders geboerd en had nooit gedacht dat hij naast 

zijn broer zou komen te wonen. Vandaar de naam 

van zijn boerderij. Van Hienen kwam er in 1964 

Kees Meijer vertelt...

Boerderij Altoos Dankbaar.
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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

wonen en begon met fruitteelt. De 

boerderij is in 1992 afgebrand en daar-

na herbouwd. 

Dan gaan we zo langs de Pannenkeet, 

die vroeger een dakpannenfabriek is 

geweest. Aan de andere kant van de 

weg lag het eierverwerkingsbedrijf van 

Griffioen, later de VIV, waar nu een 

woonwijkje staat. 

Aan de overkant van de weg staat  het 

huis van de familie Verhoef, waar vroe-

ger de oude zusters Schoordijk woon-

den. Dan korenmolen De Ruiter, voor-

heen van de familie Schuurman, die vroeger zelf 

maalde en mengde en alle boeren in de omtrek als 

klant had, vanwege hun goede naam en producten. 

Daar tegenover ligt het kerkhof waar al mijn voor-

ouders begraven liggen. Mijn beide ouders, groot-

ouders  en overgrootouders, mijn broer, maar ook 

mijn eerste vrouw die op 28-jarige leeftijd overle-

den is. Zij liggen allen in het stof te wachten op de 

wederopstanding uit de doden.

Dan krijgen we de boerderij waar nu de rusten-

de boer Hermsen woont. De boerderij is in 1938 

gebouwd door Jan Vien, die er toen op boerde en 

hem later verhuurde aan Henk de Haan. Daarnaast 

ligt de boerderij waar Kolk woont. Vroeger boerde 

daar Miltenburg, die kreupel was. Verderop komen 

we langs de voormalige plantenkwekerij van Vöge, 

Flora et Pomona, en het gereformeerde kerkje waar 

ik in 1942 gedoopt ben. Hier wordt de weg de Bo-

terweg, en daar ligt Ora et Labora (Bid en werk), 

de boerderij van Van Zwieten, een welgestelde 

boer die kaas maakte. Hij had mestvarkens en vijf 

dochters. Hij verkocht zijn land, waar huizen en de 

christelijke school (nu weer huizen) op gebouwd 

werden. 

Nu zijn er aan de hele Nig-

tevechtseweg nog maar vier 

boeren die melkvee houden, 

terwijl er nog niet zolang gele-

den wel 13 boeren waren met 

melkvee. Zo ziet u dat de boe-

renstand niet veel meer in de 

melk te brokkelen heeft. Alles 

moet steeds groter en groter, 

deze ontwikkeling vind ik per-

soonlijk erg jammer. Zo zijn 

we aan het eind van dit relaas 

gekomen. Ik mag nog iedere 

zaterdag eieren rondbrengen. 

Ook het oude dorp loop ik met 

genoegen, daar liggen de wor-

tels van mijn jeugd, de tijd dat ik in de Ruiterstraat 

op school zat bij meester Jonker, juffrouw Baar, Juf 

Fokkinga en meester Corbeek.” 

Vreeland mag samen met de rest van Nederland een 

nieuwe naam bedenken voor de exoplaneet HAT-

P-6b en de ster waar hij omheen draait (HAT-P-6). 

Normaal wordt dit klusje geklaard door de “Inter-

national Astronomical Union”, maar omdat deze 

100 jaar bestaat, is de naamgeving uitbesteed aan 

een aantal landen. Dus, beste mede-Vreelanders, 

werk aan de winkel.

De ster is een geelwitte dwergster en staat op on-

geveer 910 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld 

Andromeda. De planeet is een zogeheten ‘Hot Ju-

piter’, dus flink groot en behoorlijk heet, omdat de 

planeet dicht in de buurt van zijn ster staat. Daar-

door draait de planeet ook snel om de ster heen; 

een jaar duurt minder dan 4 dagen.

De nieuwe naam moet aan een aantal voorwaarden 

voldoen. De exoplaneet mag worden vernoemd 

naar een persoon, maar die moet minimaal hon-

derd jaar geleden overleden zijn. Namen mogen 

niet beledigend zijn en een commercieel of politiek 

karakter hebben. En mochten er nog meer exo-pla-

neten worden ontdekt rond HAT-P-6, dan zou het 

mooi zijn, wanneer die een naam zouden kunnen 

krijgen die gelinkt kan worden aan die van HAT-

P-b6.

Ideeën kunnen worden voorgedragen tot 30 sep-

tember. Vooral scholen worden aangemoedigd om 

namen in te sturen; de beste suggestie wordt be-

loond met een telescoop voor op school. Dus beste 

leraren en scholieren van de CSV, laat september 

een creatieve maand worden.

Het formulier voor een voordracht staat hier:

http://www.astronomie.nl/exoplaneetzoektnaam.

Alle regels voor de naamgeving vind je op:

http://www.astronomie.nl/regelsexoplaneetzoekt-

naam.

Uit alle inzendingen worden vijf setjes geselecteerd 

en in de tweede helft van Oktober krijgt het Ne-

derlandse publiek de mogelijkheid hierop te gaan 

stemmen. Mocht een idee uit Vreeland worden ge-

selecteerd, dan gaan we campagne voeren. Het setje 

(voor ster en planeet) dat dan de meeste stemmen 

krijgt, wordt aangemeld bij de IAU.

H.L.

Hemel boven Vreeland

De bouw van de boerderij van Jan Vien, 
verhuurd aan Hendrik de Haan, aan de 

Nigtevechtseweg  (nu: Kolk) in 1938. 

Zicht op boerderij Ora et Labora aan de Boterweg. 
(Coll. Lisman) 
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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

In het laatste oorlogsjaar 1944, toen er bij beschie-
tingen op de Provinciale weg slachtoffers vielen, 
riep huisarts Ochsendorp de hulp in van Vreelan-
ders. Hier vloeide de oprichting van de Vreelandse 
EHBO uit voort. Al 76 jaar verzorgt deze vrijwilli-
gersorganisatie de EHBO- en reanimatiecursussen 
en is ze aanwezig bij alle Vreelandse festiviteiten 
om waar nodig hulp te verlenen.

Geen Dorpsfeest, historisch festival, Koningsdag of 

kerstmarkt zonder de vrijwilligers van de EHBO! 

Wilt u ook meer leren over het verlenen van eerste 

hulp? Voor het najaar van 2019 staan de volgende 

cursussen gepland: de EHBO cursus  voor gediplo-

meerden, deze start op woensdagavond 2 oktober 

2019. Er zijn twee reanimatie herhalingscursussen: 

op 13 en 18 november ‘s avonds van 20.00 uur - 

22.00 uur en één reanimatiecursus voor beginners 

op zaterdagochtend 9 november van 9.00 uur - 

13.00 uur. Aanmelding voor een van de reanima-

tiecursussen kan door het zenden van een mail 

naar  secretariaat@ehbo-vreeland.nl.

In de komende Vechtkroniek van november 

2019 zal een uitgebreid artikel over de Vreelandse 

E.H.B.O. verschijnen. 

Het huidige EHBO-bestuur: Berry Stapper (penning-

meester), Vincent Stapper (contactpersoon reanimatie), 

Elly Schot (secretaris), Maarten Boelhouwer (voorzitter).

Op vrijdag 27 september draait in het filmhuis de 
film Green Book, Een roadmovie door het geseg-
regeerde zuiden van Amerika in de jaren zestig. 

Met Oscarwinnaar Mahershala Ali (Moonlight) 

en Viggo Mortensen (Captain Fantastic). Win-

naar van de publieksprijs op het filmfestival van 

Toronto. Wanneer pianist Don Shirley (Mahersha-

la Ali) in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor 

zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt 

hij in contact met Tony Lip (Viggo Mortensen), 

een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die graag wat 

wil bijverdienen. Samen reizen ze door de zuide-

lijke, gesegregeerde staten van Amerika, geholpen 

door reisgids The Green Book, die hen informeert 

over plekken waar Af-

ro-Amerikanen wel-

kom en veilig zijn. Tij-

dens hun reis worden 

zij geconfronteerd met 

hun tegengestelde per-

soonlijkheden, gevaar 

en racisme. 

De film wordt ver-

toond in het gebouw 

van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 

19.30 uur, de film start om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 

wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 

drankje. www.vechtenangstelkerk.nl. 

75 jaar EHBO Vreeland75 jaar EHBO Vreeland
Bij een in scène gezet ongeval in de kantine van Van Leer, 

voorafgaand aan de jubileumreceptie in 1968, toonden 

de deelnemers aan de rayonwedstrijd hun vaardigheden.

Filmhuis Loenen
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Op pagina vier las u over het mooie Nieuwer-
sluis, dat zo vlak bij Vreeland ligt. Het enige dorp 
aan de Vecht met een puur militaire oorsprong, 
en niet bij een kasteel ontstaan. Het dorp zit vol 
militaire herinneringen, zoals de kazerne, de Pu-
pillenschool, het wapenarsenaal aan de Straatweg, 
het fort natuurlijk en aan de Stationsweg, verstopt 
in een heuveltje, de voormalige kruitkelder van 
het fort. 

Een Stationsweg, maar nergens een station te be-

kennen. Net als in Vreeland, waar de Spoorlaan 

voert naar een station dat niet meer bestaat. Dat zit 

zo: Toen in 1843 de tweede spoorlijn van Neder-

land geopend werd, de lijn Amsterdam-Utrecht, 

kwamen er vijf stations tussen de beide steden: Ab-

coude, Loenen-Vreeland, Loenen-Nieuwersluis, 

Breukelen en Maarssen. De toegangswegen kregen 

allemaal een toepasselijke naam als Stationsweg of 

Spoorlaan. 

Voor de aanleg van de spoorlijn moest grond ont-

eigend worden. Een van de grootgrondbezitters in 

Nieuwersluis was de heer Doude van Troostwijk 

van de buitenplaats Sterreschans. Hij stemde toe 

met verkoop van een stuk grond op voorwaarde 

dat iedere trein ‘in zijn achtertuin’ zou stoppen.  

Zodoende kreeg Nieuwersluis een station van be-

lang. 

Toen er nog maar één keer per uur een trein reed, 

was deze halte niet zo hinderlijk. Maar dat veran-

derde met de toename van het aantal treinen. De 

Spoorwegen wilden Doude van Troostwijk dan 

ook uitkopen voor dit recht, wat pas na de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd.

De aanwezigheid van een station was mede de 

aanleiding om in Nieuwersluis in 1877 een kazer-

ne en Pupillenschool te bouwen. Aangezien deze 

vaak een kaartje naar huis stuurden, zijn er wel 

tientallen verschillende soorten prentbriefkaarten 

van het station Nieuwersluis en het dorp. Naast de 

passagiersfunctie werd het station een regionale 

overslagplaats voor goederen. Vandaar dat het sta-

tionsgebouw ontzettend groot was, veel groter dan 

je normaliter zou verwachten bij een klein dorp als 

Nieuwersluis. Op de oude foto is goed te zien wat 

een complex van gebouwen hier stond.

Door de aanleg van het Merwedekanaal in 1892 aan 

de oostkant van de spoorlijn, kwamen de stations 

aan de overkant van het water te liggen. Het werd 

dus een stuk lastiger voor de bewoners om het sta-

tion te bereiken. Er werd een draaibrug gebouwd 

om de andere kant van het kanaal te bereiken. Het 

openen en sluiten van deze brug duurde heel lang, 

veel te lang voor ongeduldige wandelaars of fietsers 

die hun trein wilden halen. Doude van Troostwijk 

bewerkstelligde toen de bouw van een voetgangers-

brug over het kanaal, zodat men niet meer hoefde 

te wachten op het dichtdraaien van de brug. 

Vanwege de centrale ligging bij het fort en de 

sluizen is het station Nieuwersluis in de Tweede 

Wereldoorlog plat gebombardeerd. Na de oorlog  

werd het hersteld, maar alsnog in 1953 afgebro-

ken. Nu herinnert alleen de straatnaam nog aan het 

voormalige station. 

Nieuwersluis nu

Station NieuwersluisStation Nieuwersluis

Kort NieuwsVroeger en NuVroeger en Nu
door Juliette Jonker

Traditiegetrouw openen het tweede weekend van sep-

tember duizenden monumenten in Nederland hun 

deuren voor het publiek. Deuren die meestal gesloten 

zijn… Een mooie kans dus om ook in onze buurt op 

stap te gaan. In onze gemeente zijn meer dan 25 mo-

numenten opengesteld.  In Vreeland opent korenmo-

len De Ruiter natuurlijk haar deuren, met een extra 

feestelijk programma. In Loenen zijn de beide molens 

open en de N.H. kerk, waar vanaf 16.30 uur de feeste-

lijke afsluiting is, met muziek van Orveo en een drank-

je en een hapje. Ook wordt dan de Bronzen Troffel uit-

gereikt, de jaarlijkse prijs voor het best gerestaureerde 

monument in onze gemeente. 

Maar ook in de andere kernen zijn bijzondere dingen 

te zien. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan de 

Dorpskerk in Maarssen. De oudste kerk uit onze ge-

meente met een tufstenen romaanse toren uit de 12de 

eeuw.  Of de -ook van oorsprong 12de-eeuwse- kerk 

in Nieuwer ter Aa, met 11 grote glas-in-loodramen, 

deels nog uit de 17de eeuw! (zie foto) Kortom, genoeg 

te doen en te zien bij Open Monumentendag!

Kijk voor het hele programma op www.openmonu-

mentendag.nl/comite/stichtse-vecht/.

Open Monumentendag
14/15 september

Coll. Van Bemmel
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Al leek het erop dat de weergoden het beroemde 

Historisch Festival niet gunstig gezind zouden 

zijn, uiteindelijk viel het alles mee. De organisa-

tie kan terugkijken op een geslaagd weekend van 

deze 14de editie, bomvol bijzondere voertuigen, 

optredens en activiteiten. Veel bekijks trok de 

spectaculaire ‘steile wand’, waar de Gooi en Eem-

lander zelfs een heel artikel aan wijdde op haar 

website. “De kinderen die dit vandaag hebben ge-

zien, herinneren zich dit over vijftig jaar nog, dit 

vergeten ze nooit meer. Ik weet ook nog heel goed 

dat ik het vroeger als kind heb gezien”, aldus Hen-

ri van Woerkum (61) uit Nijmegen, een van de 

drie motoren achter de stichting Nostalgisch Kijk-

werk. Hij trad als spreekstalmeester op, terwijl 

zijn mede-organisatoren op de motorfiets tegen 

de verticale houten wand crosten. Verder genoot 

het publiek van onder andere historische (leger)

voertuigen en tractoren, een kermis, veekeuring, 

bands, een onderdelenmarkt en oudhollandse 

ambachten. Een uniek evenement!

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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De vakantie zit er weer bijna op dus dat betekent 

dat we weer naar de peuterspeelzaal mogen, jip-

pie! De afsluitdag voor de vakantie was een groot 

succes bij speeltuin Heidezicht in Bussum, wat 

hebben we genoten. 

Weer helemaal fris beginnen wij aan het nieuwe 

schooljaar en hopen weer veel blije peutertjes te 

zien! We hebben nog enkele plekjes vrij, kom jij 

ook bij ons spelen?

mail@vechtkroost.nl

Peuterspeelzaal Doei vakantie, hallo schooltje!

Traditiegetrouw werd de laatste schooldag van de 

leerlingen van groep 8 van de CSV Ridderhof af-

gesloten met een feestavond. Varen over de Vecht 

met ‘vuurwerk’, feesten en eten op het terrein van 

kaasboerderij De Willigen. Het was een fantas-

tisch feest en een mooie afsluiting van de lagere 

schoolperiode. Succes met jullie vervolgopleidin-

gen, ex-groep-achters!

Groots afscheid groep 8 Groots afscheid groep 8 

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

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

Geslaagd Historisch Festival

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:


