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Van de redactie
Met het Bierfest koud achter de kiezen warmen we ons in 

deze Vreelandbode alweer op voor het volgende seizoen. 

Het Dorpsfeest leek overigens bijna in het water te vallen 

maar we kijken terug op een fantastisch mooi feest; hul-

de aan de organisatie en alle vrijwilligers die zich hiervoor 

hebben ingezet! Ondertussen doen de vogels zich al tegoed 

aan de walnoten die als bommetjes uit hun schil spatten en 

terwijl de bomen nog nazomers groen tooien verliezen de 

hortensia’s aan de waterkant al hun kleur. Nee, bij Aloys 

gelukkig nog geen pepernoten in het schap maar over een 

paar weken komen wel de senioren aan de deur met hun 

overheerlijke versgebakken oliebollen! De brugborrel met 

gezellige vuurkorf staat alweer op de agenda wat we volgens 

traditie én de peilingen graag nog vele jaren samen met een 

echte brugwachter vieren! Fort Kijkuit organiseert de laatste 

rondleidingen van het seizoen maar blijft doordeweeks het 

hele jaar door geopend. Een echte aanrader en bovendien 

zitten daar, maar ook in Vreeland zelf, Geocaches verstopt 

waarover vader en zoon Hoppenbrouwers alles weten te 

vertellen. Mooie interviews met ‘nieuwe buren’ op de Klei-

zuwe, kookzuster Lucy Versloot, verslagen over o.a. de stille 

tocht over de Alambertskade, het boek dat Marlies Cordia 

aanbeveelt en nog veel meer maken deze bode weer com-

pleet. Fijne nazomer!
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Aanvankelijk zat veel tegen: de kermis, die we 
voor vrijdag en zaterdag hadden geregeld, kwam 
niet; op het allerlaatste moment werd afgezegd 
omdat de exploitant te weinig personeel had. Het 
weer dat er niet best uit leek te zien. De verkoop 
van de dinerkaarten viel ook nog eens tegen, 
doordat veel mensen uit het dorp op vakantie ble-
ken te gaan. Maar, zoals zo vaak: als iets tegen lijkt 
te zitten valt het juist mee!

Het lukte om vier leuke attracties te vinden, waar 

de jeugd de hele middag en avond veel plezier mee 

had. Na een laatste plensbui rond half vier was het 

droog, zonnig en heerlijk weer voor een feest. De 

verkoop van de kaarten trok juist de laatste week 

enorm aan. En er kwamen heel wat mensen op het 

feest af, vaak nog verkleed ook! Het eten was goed, 

genoeg en zeer goed georganiseerd door Maya 

Kookt! De tentoonstelling in het Dorpshuis werd 

druk bezocht, door veelal oud-Vreelanders die el-

kaar op het feest voor het eerst in jaren weer zagen. 

Ook de boottocht voor de senioren op de bijzon-

dere Westlander aak van de in historische kleding 

gehulde ‘turfsteker Jan’ werd zeer gewaardeerd. 

Lees verder op pagina 3

Een zeer geslaagd Dorpsfeest!

Groen Links heeft tijdens de raadvergadering van 

10 september een motie ingediend waarin de partij 

het college van B&W vraagt zich in te zetten om de 

groei van Schiphol te stoppen. Dat zou het gemeen-

tebestuur volgens de partij bijvoorbeeld kunnen 

doen in regionale overleggen over de luchthaven. 

Maar de andere partijen in de gemeenteraad bleken 

daar tijdens de vergadering weinig voor te voelen. 

Ze vinden de motie te ver gaan, ook omdat Groen 

Links goedkope vakantievluchten wil 

beperken. 

Inwoners van de gemeente konden de 

afgelopen maanden klachten indienen 

over geluidshinder van de vliegtuigen bij 

een speciaal meldpunt van GroenLinks. 

Mede op basis van klachten uit Vreeland 

maakt de partij zich grote zorgen over de toenemen-

de geluidsoverlast. En met de uitbreidingsplannen 

wordt er gevreesd dat die overlast alleen nog maar 

toeneemt. Ook al was er weinig bijval voor de motie, 

Groen Links gaat nog wat aan de tekst schaven en 

het in oktober wederom indienen. 

Vreeland dementie vriendelijk
Christa Niessen heeft namens de Dorpsraad de 

intentieverklaring ‘Stichtse Vecht Dementie-

vriendelijk’ ondertekend. De gemeente wil graag 

op grote schaal bekendheid geven aan het herken-

nen van en omgaan met mensen met dementie. De 

Dorpsraad ondersteunt dat initiatief, zodat ook in 

ons dorp iedereen weet wat te doen als je op straat 

iemand tegenkomt die bijvoorbeeld verdwaald is 

of in de war. Er komen voorlichtingsbijeenkomsten 

en iedereen kan een online training volgen: https://

samendementievriendelijk.nl/utrecht

Thema avond: kom zeggen wat je vindt
De partijen in de gemeenteraad komen 

er niet uit, is er nou veel hinder van 

Schiphol of niet? Wij willen het graag 

aan jullie vragen, heb je veel last van 

vliegtuigen of valt het wel mee? En wat 

is jullie mening over een aquaduct on-

der de Vecht. Als dat er komt, hoe zou 

het eruit moeten zien? En we willen graag horen 

hoe jullie denken over de plannen voor vaarver-

binding vanuit Loosdrecht met een sluis door de A. 

Lambertzkade naar de Wijde Blik. 

Drie belangrijke thema’s waar we ons als Dorpsraad 

het komende jaar mee bezig gaan houden en waar-

voor we graag jullie input horen tijdens de Thema 

avond. Na een korte uitleg per onderwerp houden 

we een peiling voor alle drie de thema’s. Daarna zor-

gen we voor een drankje en muziek. En: wij regelen 

oppas! Dus save the date, kom met het hele gezin: 

vrijdag 15 november om 19.00 uur!

Schiphol, overlast of valt het wel mee?

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
1 okt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

4 okt.  Avond Hist. Festival, 20.00 uur, Dorpshuis

6 okt.  Rondleiding op Fort Kijkuit 12.00 -16.00 uur

8 okt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

15 okt. Ophaaldag PMD afval

15 okt.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

19 okt. Ophaaldag oud papier

22 okt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

26 okt.  Brugborrel, 16.30-18.30 uur, Van Leerbrug

28 okt. De Vreelander creëert – Meike v.d. Akker,  

 20.00 uur, Dorpshuis

6 okt. 10.00 uur Ds. Jan Rinzema

13 okt. 10.00 uur Prop. A. Mourik-Geluk

20 okt. 10.00 uur Avondmaal 

27 okt. 10.00 uur  Ds Doddy van Leeuwen

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

Vechtzooitjes
Oppassen gezocht! Jorn Meyers en zijn vrouw zijn 

op zoek naar een oppas voor hun twee kinderen 

Lynn (4,5 jaar) en Lòa (14 maanden). Het gaat om 

af en toe een avond, en eventueel ook een middag 

of ochtend. Ze wonen in Nederhorst in de nieuwe 

wijk Nedervecht. 06-29034701.

Anne van de Lagemaat uit Vreeland zoekt ook 

een oppas voor af en toe voor Maud van bijna 3 

en Tom van bijna 1 jaar. En tips voor een goede en 

betrouwbare schoonmaker/ster zijn ook welkom! 

06-47169426.

Beste Vreelanders, op zaterdag 12 oktober laat ik 

weer een vrachtwagen haardhout komen voor het 

dorp. Geef je bestelling zo snel mogelijk door, want 

ik heb maximaal 43 big/bag zakken. 

De prijs is € 70 per 

big/bag (losgestort). 

Groet 

Ewald van den Hout

06-10885675/

edvdhout@hotmail.com
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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

Vervolg van pagina 1

Aan veel tafels werd meegezongen met 

de bekende Duitse hits en de band was 

een groot succes! 

Al met al een zeer geslaagd dorpsfeest, 

waar we met plezier op terugkijken.            

We willen iedereen bedanken die heeft meegehol-

pen: Aloys voor de hulp bij verkoop van de kaar-

ten. Jeroen Tang, Daan Boelhouwer en Jan Olden-

kamp voor de tentoonstelling. Jan Mullers voor de 

boottocht. Dorinde Gerwig, Astrid Verhoef en hun 

assistentes voor het knutselen. Oscar voor 

de muziekinstallatie. Hanneke voor het hel-

pen bij de kaartverkoop. De altijd geweldi-

ge Dorpshuis-kanjers Nelly, Frans, Raheja 

en Bart voor het kinderdiner, en Maya en 

haar keukenteam voor het volwassen di-

ner. Nicolien, Abigail en Cynthia voor de 

bar. Het Jeugdpunt Stichtse Vecht voor 

het dartvoetbal (Duuk en Lune van Dijk en Kalle 

Kuijpers, jullie hebben gewonnen, gefeliciteerd!). 

Bart, Joshua, Orie, Floris en Teun voor hulp bij 

kermis, diner en opruimen. Lokaal Zuid, Belleza 

en Noord Brabant voor de prijzen, en Ewald voor 

de uitreiking daarvan. Greif voor het lenen van 

EHBO-spullen en brandblussers die gelukkig al-

weer niet nodig waren. Len Land voor de foto’s die 

te zien zijn op Facebook en onze website. En na-

tuurlijk alle sponsoren die met hun gulle giften dit 

feest jaarlijks mogelijk maken. En opnieuw willen 

we Arjan Hoogendoorn van fp-verhuur bedanken 

voor het meedenken, neerzetten, en opruimen van 

de tent, bar en wat we ver-

der nodig hadden op het 

feestterrein. 

Op naar volgend jaar!

Connie, Arjan, Denise, 

Engeline, Vincent, 

Monique en Margot

(zie foto links boven)

Dorpsfeest 2019

Foto’s buiten: Len Land
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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

Wij nodigen jullie met veel plezier uit om 
op maandag 28 oktober in het Dorpshuis 
te komen luisteren naar theatermaker en 
poppenspeler Meike van den Akker. 

Meike studeerde in 2000 af aan de Hoge-

school voor de Kunsten in Arnhem, speci-

aliseerde zich in poppenspel en ontwikkel-

de zich in de jaren die volgden tot een van 

de meest vooraanstaande poppenspelers 

van Nederland. Ze maakt prachtige, eigen-

zinnige en muzikale theatervoorstellingen 

onder haar eigen naam en treedt regelma-

tig op bij de Nederlandse Opera, het Na-

tionaal Toneel, verschillende theater- en 

dansgezelschappen en televisie. Meike: “Poppen-

spel is voor mij divers, extreem en bovenal intuï-

tief. Het slaat je hoofd over en gaat linea recta naar 

je hart. En dat is wat ik beoog bij mijn publiek: 

theater maken dat raakt.” Zaterdag 2 novem-

ber speelt zij een kindervoorstelling in het Oude 

Kerkje in Kortenhoef.  

Op maandag 28 oktober gaat Meike in gesprek 

met Carien Westerveld. Zij geeft een kijkje achter 

de schermen van haar poppentheater en vertelt al-

les over haar bijzondere vak. Na afloop is er ruim-

schoots de gelegenheid tot het stellen van vragen 

en verdere gesprekken. Dorpshuis Vreeland, aan-

vang 20.00 uur, entree € 5,-.

STERREN Interview De Vreelander creeërt
met theatermaker en poppenspeler 
Meike van den Akker

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 laatste week van de vakantie wer-
den er weer hutten gebouwd op de 
geitenboerderij van boer Van der 
Pauw. Onderdeel van het program-
ma was een spel dat de 10-jarige Daan 
Hoppenbrouwers en zijn vader Jurgen 
hadden georganiseerd: Geocaching. 
Daan vertelt hoe het werkt: “Je hebt 
een app en dan kan je zelf bepalen wel-
ke schat je zoekt.” Zijn vader vult aan: 
“Geocaching is een spel met inmiddels 
circa 3 miljoen schatten, verspreid over 
de hele wereld, die iedereen met behulp 
van een app kan zoeken, maar die ook 
door iedereen, met behulp van diezelfde 
app, kunnen worden neergelegd.” 

Geocaching is een avontuurlijk schatzoekspel dat 

over de hele wereld gespeeld kan worden. Om de 

schatten (caches) te vinden download je een speciale 

(gratis) Geocaching app op je smartphone. Aan de 

hand van coördinaten word je gewezen naar plek-

ken waar schatten verstopt liggen. Deze kunnen al-

lerlei vormen hebben, van een klein kokertje tot een 

grote kist. In elke cache zit een logboek waarin je een 

bericht kunt achterlaten voor de geocachers die na 

jou komen. Soms zit er ook een kleinigheidje in wat 

je mee mag nemen, maar leg er dan wel iets voor 

terug.  Er zit ook weleens een ‘trackable’ in de schat. 

Dat is een gecodeerd voorwerp dat je mee neemt 

en in een volgende cache legt. Zo kan de ‘trackable’ 

gevolgd worden van cache naar cache en zou deze 

in principe de hele wereld over kunnen gaan. Daan 

en zijn broertje Thom hebben er al vele gevonden. 

Sommige moeten ze nog in een volgende schat leg-

gen (zie foto).

Op zoek naar de code
Ook in Vreeland is een aantal caches te vinden. Daan 

en zijn vader legden er bijvoorbeeld al zes neer, o.a. 

bij de molen, op het Jubileumlaantje en bij buiten-

plaats Vreedenhorst. En naar deze schatten gingen 

de huttenbouwers op zoek. Ze werden in groepen 

verdeeld en zodra ze een cache vonden, kregen ze 

een berichtje via de app met daarin de coördinaten 

van de volgende schat. Bij elke schat vonden ze ook 

een stukje code en aan het einde hadden ze de hele 

code compleet en moesten ze terugkomen naar de 

boerderij. De groep die daar als eerste aankwam 

kon met de gevonden code de schatkist openen. En 

daarin vonden ze …. Ko’tjes voor hun hele team!!

Bezint eer ge begint
Naast de zes caches die Daan en zijn vader in 

Vreeland neerlegden, zijn er nog meer caches in de 

buurt te vinden. Op Fort Kijkuit ligt bijvoorbeeld 

een puzzel cache verborgen. Op zich is deze niet zo 

moeilijk te vinden, maar let op! Het venijn zit hem 

in de staart, dus bezint eer ge begint…

Zoals u verderop in deze Vreelandbode kunt lezen, 

werd Fort Kijkuit in het verleden zorgvuldig ver-

borgen voor de vijand. Tegenwoordig kent het fort 

haar eigen geheim. Steek de fortgracht over en ga 

op zoek naar de cache! Wie kan hem vinden en lost 

de puzzel op?

Kijk voor caches of georoutes in de buurt op www.

vvvgooivecht.nl/nl/zien-en-doen/geocachen.

A.F.

Geocaching: 
schat zoeken anno nu



September 2019  5 De Vreelandbode 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De herfst staat voor de deur en dat doet ons gezellige 

dingen verzinnen voor de donkere dagen van het jaar. 

Kom naar een van de gezellige zondagen in de Lounge 

van de Nederlanden, de open haard staat aan.

DATA

Zondag 10 november 2019 om 16.00 uur

Zondag 01 december 2019 om 16.00 uur

Zondag 12 januari 2020 om 16.00 uur

Zondag 09 februari 2020 om 16.00 uur

INHOUD ARRANGEMENT

Glas cava met een oester á la Wilco

2 kleine gerechtjes (1 koud, 1 warm)

2 glazen wijn bijpassend bij de gerechtjes

Tafelwater plat of bruisend

37.50 per persoon

Reserveren via info@nederlanden.nl of 0294 232326

Met een culinaire groet,  

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

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.

Op 8 en 9 oktober a.s. is het weer zo ver, dan is 
de jaarlijks terugkerende oliebollenverkoop in de 
voormalige gemeente Loenen weer een feit. Voor 
de nieuwe inwoners misschien wat gek om in ok-
tober oliebollen te kopen, maar dit is al meer dan 
zeventig jaar een traditie in de gemeente. 

Zoals de meesten al wel weten is de opbrengst van 

deze actie voor de senioren uit de voormalige ge-

meente Loenen, zij gaan hier een dagje van uit. Zo 

heeft de verkoop van vorig jaar het mogelijk ge-

maakt om met de senioren van Vreeland een dag 

naar het Zilvermuseum in Schoonhoven en naar 

het Glasmuseum in Leerdam te gaan. Dit is op 5 

september j.l. gebeurd en het was een groot succes.

De oliebollen worden in Loenen gebakken door 

een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat heel wat aan 

vooraf, zoals het appels plukken, schillen, van het 

klokhuis ontdoen, klein snijden, het mixen van het 

beslag en het bakken en inpakken. Van ‘s morgens 

vroeg tot laat in de middag wordt hier hard aan 

gewerkt. In de kernen Loenen, Vreeland, Nieuwer-

sluis, Loenersloot en Nigtevecht komen de vrijwil-

ligers huis aan huis om de bollen te verkopen. Laat 

hen niet voor niets komen en zorg door te kopen 

dat de senioren ook volgend jaar weer een dagje 

uit kunnen gaan. Mocht u de verkopers mislopen 

dan is het ook nog mogelijk om de bollen in de hal 

van het Dorpshuis te kopen, tussen 09.00 en 17.00 

uur. Het is zelfs mogelijk om de oliebollen van te-

voren telefonisch te bestellen bij Hil Severrien, tel. 

233034, Anja Stapper, tel. 233860, Ties Huisinga, 

tel. 232357 of Henk Griffioen, tel. 231846.

De oliebollen worden per 10 bollen in een zak ver-

kocht en kosten net als vorig jaar € 6,00 per zak.

We willen graag nog onder de aandacht brengen 

dat alles door vrijwilligers wordt gedaan ten bate 

van de senioren.          Het comité

Oliebollenverkoop voor de Vreelandse senioren

Donderdag 5 september was de jaarlijkse Seni-

orentocht 2019, mogelijk gemaakt door de olie-

bollenverkoop. Voor ons en wat vrienden was 

het de eerste keer, maar oh, wat was het een leu-

ke, goed georganiseerde dag! Allereerst gingen 

we naar het Zilvermuseum in Schoonhoven waar 

we werden onthaald op koffie met gebak. Nadat 

we de zilveren schatten hadden bewonderd ging 

de tocht door een prachtig landschap naar Leer-

broek voor een heerlijke warme lunch ‘met een 

glaasje’. Daarna door naar Leerdam voor een be-

zoek aan de glasblazers en de glastentoonstelling 

van Royal Leerdam Glas. Weer afgesloten met 

een drankje naar keuze. Gelukkig gingen we niet 

helemaal over de snelweg naar huis, maar had de 

geroutineerde chauffeur nog heel wat moois in 

petto met uitgebreide toelichting op het schoons 

dat we passeerden. In het Dorpshuis wachtte ons 

nog een gezellige broodmaaltijd om lekker bij te 

kletsen.

Grote dank aan de comitéleden Hil Severrien, 

Anja Stapper, Ties Huizinga en Henk Griffioen 

en natuurlijk vele anderen op de achtergrond. 

Een dringend advies: KOOP STRAKS WEER 

VEEL OLIEBOLLEN, dan kunnen we volgend 

jaar weer op pad. Een aanrader als je nog nooit 

bent mee geweest!

Ria Schreurs-Perfors

Lezers schrijven

Seniorentocht 2019

Klaverjasclub Vreeland’89 is weer gestart met het 

nieuwe seizoen, dat loopt van september tot mei.

De vereniging bestaat nu uit circa 35 leden uit 

o.a. Vreeland, Loenen, Breukelen en Loosdrecht 

en speelt voor de gezelligheid, d.w.z. niet met ‘het 

mes op tafel’. 

Wij spelen iedere dinsdagavond van 20.00 tot ca 23 

uur in het Dorpshuis. 

Lijkt het u wat om mee te doen, of eerst een 

avond proef te draaien, meld u dan aan bij Dirk 

Stapper, email: stapper1955@gmail.com of bel/

app 0613488835.

Klaverjasclub weer van start

Onrust over zonnepanelen
In ons buurdorp Loenersloot heerst grote onrust 

over een gepland zonnepanelenveld van maar 

liefst 35 hectare groot (60 voetbalvelden), dat vol 

gezet moet worden met 83.000 zonnepanelen van 

2,5 meter hoog. Deze weilanden liggen tussen het 

Amsterdam-Rijnkanaal en de A2, dus ook langs de 

schilderachtige en toeristische vaar-, rij- en fiets-

route langs de Angstel en bij tientallen huizen in 

het dorp. De gemeente Stichtse Vecht wil in 2030 

klimaatneutraal zijn, 20 jaar eerder dan het provin-

ciaal- en landelijk streven (2050). Dat streven –net 

als b.v. de eis tot het bouwen van tienduizenden 

extra woningen in onze gemeente- zal de komende 

jaren ongetwijfeld een wissel trekken op ons land-

schap. “Maar niet in gebieden met landschappelijke 

en recreatieve waarden”, aldus het bewonerscollec-

tief ‘Zonnepanelen het dak op’. Deze groep bestaat 

uit alle inwoners minus de twee agrariërs van wie 

het land is. De bezwaren zijn niet alleen gericht 

op het aantasten 

van het landelijk 

groen en woon-

genot, maar ook 

van veiligheid 

en milieu. Er kan 

volgens de be-

woners bodem-

verontreiniging 

ontstaan doordat zware metalen bij regen in de 

grond kunnen spoelen, het effect op flora en fau-

na is niet voldoende onderzocht en de bodem kan 

inklinken en haar waterbergende functie verliezen 

doordat de veengrond onder de collectoren uit-

droogt, aldus het bewonerscollectief. Volgens een 

woordvoerder van de gemeente zijn deze bezwaren 

niet allemaal wetenschappelijk bewezen en is het 

ook nog helemaal niet zeker dat de velden op deze 

locatie komen. Wordt vervolgd. 

Wordt iets dergelijks de 

toekomst bij Loenersloot?
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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 

Rondom Vreeland schuilen bijzondere plekken 
die niet iedereen kent. De redactie zoekt ze op 
en deelt haar ervaringen. Deze keer bezoeken we 
Fort Kijkuit, gelegen aan het einde van de Klei-
zuwe. Enkele jaren geleden werd het Fort grondig 
gerestaureerd, maar wat is het nu eigenlijk gewor-
den en wat kun je er zoal doen? We doen verras-
sende ontdekkingen. 

Oorverdovende stilte
Al langer fascineerde dit op een steenworp afstand 

van Vreeland gelegen Fort ons. Op een zomerse 

zaterdag fietsen we er toevallig langs en besluiten 

een kijkje te gaan nemen. Fout dus, want blijkbaar 

is het fort in het weekend meestal gesloten. We 

turen teleurgesteld door het hermetisch gesloten 

hek in de hoop iets te kunnen ontwaren van dit 

met zoveel zorg gerenoveerde stukje Hollandse 

geschiedenis. De vlaggen van Natuurmonumen-

ten wapperen uitbundig en alleen de vogels over-

treffen met luid gekwetter het gezoem van het 

verkeer op de N201 op de achtergrond. Verder is 

het er oorverdovend stil. Nieuwsgieriger dan we al 

waren fietsen we naar huis en raadplegen daar de 

website waarop we gelukkig ontdekken dat Fort 

Kijkuit wel dégelijk open is voor publiek!

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Eerst een stukje van de geschiedenis. Fort Kijkuit 

is gebouwd tussen 1844 en 1847, als onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Achter een muur 

met schietgaten en schietsleuven ligt een bomvrij 

wachthuis en er bovenop staat een geschutsop-

stelling. Rond 1885 bood het fort plaats aan een 

bezetting van ongeveer 50 manschappen. De oor-

spronkelijke gracht met ophaalbrug is rond 1880 

gedempt, bij het aanbrengen van gronddekking 

rondom het wachthuis. Fort Kijkuit bestaat uit 

verschillende bouwwerken: een oude fortwachters-

woning, een buskruit- en projectielenmagazijn en 

een houten loods. In 1933 is er een moderne ka-

zemat van gewapend beton bij gebouwd, bedoeld 

voor de opstelling van een vuurwapen. De kazemat 

heeft een stalen schild van 20 centimeter dik en is 

afkomstig van het in 1927 gesloopte pantserschip 

Hare Majesteit Tromp. Helaas verhinderde het de 

invasie van 1940 niet, de Duitsers vlogen er gewoon 

overheen. Zij wisten precies waar het fort zich be-

vond, ook al stond het tot begin jaren zestig op 

geen enkele topografische kaart.

Cultureel erfgoed
Natuurmonumenten heeft met de grondige reno-

vatie van Fort Kijkuit, die in 2014 werd voltooid, 

de prestigieuze Europa Nostra Prijs gekregen in de 

categorie ‘behoud en instandhouding van cultureel 

erfgoed’. Deze prijs is de belangrijkste in Europa op 

het gebied van cultureel erfgoed.

Ontmoeting met boswachter Tamara
Met de wijsheden van de website op zak fietsen we 

voor een tweede poging op een mooie donderdag 

de Kleizuwe af. Achter het nu geopende hek zit 

een groep te lunchen aan één van de picknickta-

fels. We ontdekken een kunstig insectenhotel en 

het uitzichtpunt biedt 

een weids uitzicht over 

de Horstermeerpolder, 

natuurgebied de Wijde 

Blik en molen Gabriël. In 

de fortgracht kun je met 

een beetje geluk vogels 

als de kuifeend, fuut en 

ijsvogel ontdekken. Ook 

is er een aanlegplek voor 

bootjes vanaf het Hilver-

sums kanaal aan de ach-

terzijde. Dan ontmoeten 

we de jonge boswachter 

Tamara die voor de Vreelandbode graag even tijd 

vrijmaakt. Ze neemt ons mee naar het prachtig 

gerenoveerde oude wachthuis met aanbouw. Hier 

houden de boswachters van Natuurmonumenten 

kantoor en alleen de vergaderruimte is af te huren 

voor publiek. Ze vertelt dat op zondag 6 oktober 

rondleidingen gehouden worden, dan kun je wel 

een kijkje nemen in dit wachthuis. 

GEO- en andere verborgen ‘schatten’ 
Tamara laat ons vervolgens het naastgelegen Kruit-

huis zien dat binnen de openingstijden toeganke-

lijk is voor iedereen.  

Lees verder op de volgende bladzijde.

Ontdekte plekjes

Kort Nieuws

Fort Kijkuit

door Pauline van der Hoeden

Het Jeugdpunt Stichtse Vecht heeft niet alleen het dart-

voetbal op het dorpsfeest gesponsord, maar ook de 

prijzen! De winnaars krijgen een cadeaubon voor een 

sportwinkel! Eerste prijs is voor Lune van Dijk, met 90 

punten. De tweede prijs voor Duuk van Dijk met 86 

punten, en de derde prijs is voor Kalle Kuijpers, met 81 

punten. Gefeliciteerd! De prijs komt snel naar jullie toe. 

Dartvoetbal
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Fort Kijkuit
Hier treffen we ook andere bezoe-

kers die zich tegoed doen aan de 

rijke vertelling van de geschiede-

nis die dit verrassend leuke onder-

komen biedt. Zowel jong als oud 

worden in de tijd meegenomen en 

er is een plekje ingericht waar kin-

deren kunnen kleuren en koffie 

verkrijgbaar is uit de 1 euro ma-

chine. Aan het einde van de smalle 

gangetjes staan twee raadselachti-

ge kisten. Bovendien schijnen 

ergens op het Fort GEO-cache 

schatten verborgen te zitten waar-

over elders in deze Vreelandbode meer te lezen is!

Kortom, Fort Kijkuit is een prachtige historische 

plek door Natuurmonumenten ingericht voor jong 

en oud en toegankelijk binnen de openingstijden! 

Fort Kijkuit is van maandag t/m donderdag van 

8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur geo-

pend voor publiek. Naast de reguliere openingstijden 

worden van april tot en met oktober op elke eerste 

zondagmiddag van de maand tussen 12.00 - 16.00 

uur rondleidingen door de boswachter gegeven. De 

laatste rondleidingen van het seizoen zijn op 6 ok-

tober en gratis voor leden van Natuurmonumenten. 

Niet-leden betalen 2 euro. 

Zoals u weet is de Buurtkamer een initiatief van 
de STERREN van Vreeland: elke dinsdagoch-
tend koffiedrinken in het Dorpshuis van 10 tot 
12 uur. De Buurtkamer bestaat inmiddels twee 
jaar en het voorziet duidelijk in een behoefte.

Om de kosten te kunnen betalen zijn we  de 

STERRENSOEP-ACTIE begonnen. U kunt de 

Buurtkamer steunen door onze zelfgemaakte soep 

te bestellen. Het wordt (ingevroren) bij u thuis be-

zorgd. U kunt de soep ook via de mail bestellen: 

info@sterrenvanvreeland.nl

U heeft keuze uit 3 soepen: 

– A courgettesoep  

– B pompoensoep 

– C tomatensoep

Voor 1 liter betaalt u € 7,50, contant te betalen 

bij aflevering. Doet u mee? Daarmee geniet u niet 

alleen van verse, zelfgemaakte soep, maar steunt 

u ook de buurtkamer en de activiteiten die daar 

plaatsvinden. Wij hopen op een succesvolle actie: 

wacht u niet te lang met bestellen?

Sterrensoep-actie voor onze Buurtkamer

De Bronzen Troffel, de prijs voor het 
beste restauratieproject van het afgelo-
pen jaar in Stichtse Vecht, is gewonnen 
door de Nederlands Hervormde Kerk 
van Nieuwer ter Aa. 

Juryvoorzitter Juliette Jonker en wethou-

der Klomps reikten de troffel bij de af-

sluiting van Open Monumentendag op 

het Kerkplein in Loenen uit aan Wilke 

Sloesarwij, de motor achter de fondsen-

werving en het hele restauratieproject. 

De kerk heeft een paar overeenkomsten 

met de Vreelandse Sint Nicolaaskerk. Bei-

de komen voort uit een kleinere kerk die 

bij een kasteel hoorde en beide bezitten 

bijzondere gebrandschilderde ramen, 

wat voor een hervormde kerk niet ge-

bruikelijk is. De kerk van Nieuwer ter 

Aa is ouder en heeft een 12de-eeuwse 

tufstenen basis. De unieke, hoge ramen 

zitten in het koor en bevatten zo’n 200 

wapens van adellijke families, die geli-

eerd waren aan de zes kastelen die ooit 

bij Nieuwer ter Aa aan de Angstel la-

gen, in een tijd dat de Angstel een be-

langrijkere vaarroute was dan de Vecht, 

tot circa 1250. Met de versteviging van 

de torenfundamenten en de restauratie 

van de ramen en het dak kan de kerk de 

komende eeuwen weer trotseren!

Bronzen Troffel voor kerk Nieuwer ter Aa
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Spaghetti Casino
Wij, groep 7/8, waren twee dagen op kamp. wij 
hebben de eerste avond spaghetti casino gedaan. 
dan denk je: wat is dat? dat ga ik nu uitleggen. bij 
casino hoort normaal geen spaghetti, maar dat 
hebben wij wel gebruikt. spaghetti casino is een 
spel waarbij je moet gokken. zoals bij balletje bal-
letje moest je raden in welke kop het balletje zat. 
dan moest je wat spaghetti bij de kop neerleggen 
waar je dacht dat hij in zat. als je spaghetti op was, 
moest je je kleren inleveren bij de bank. werden ze 
goedgekeurd, kreeg je een spaghetti. werden ze af-
gekeurd, kreeg je er geen.    

Marie en Jet, groep 7

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

Schoolreisje en kamp
Schoolreisje en kamp

Het schooljaar was nog maar net begonnen of de 

kinderen gingen al op pad. Groepen 1 t/m 6 gingen 

op schoolreis naar Julianatoren en Happyfarm en 

groepen 7 en 8 gingen op kamp naar Austerlitz. In 

deze kidsredactie schrijven en tekenen de redactie-

leden daarover. Deze keer zaten Rufus, Pepijn, Ro-

bin, Julie, Anna, Fien, Lot, Marie, Jet, Rosalie, Loulou 

en Rivka in de redactie.

Ik ben Xavie. 

Julianatoren

Ik ben op schoolreisje geweest en weet je waar ik 

ben geweest? nou ik ben naar julianatoren geweest 

en het is daar heel leuk en de achtbaan vind ik het 

saaist die vind ik voor baby,s! ik zat met mijn armen 

over elkaar.                                     Rufus, groep 4

Schoolreisje van groep 3 t/m 6
groep 3 t/m 6 was op schoolreisje in de julianato-
ren. Groep 1 en 2 was naar de happyfarm. Anna en 
Fien vonden de tollende muis het leukst. maar de 
meeste kinderen vonden de achtbaan het leukst. Er 
waren hele leuke botsautos in het donker met dis-
co. als Fien,Anna,Lota,Mees en Ot uit de botsautos 
kwamen en er weinig mensen in de rij stonden gin-
gen we meteen in de rij staan en dan kwamen we 
er weer de hele tijd in. uiteindelijk gingen we weer 
terug naar school. Groep 3 en 6 zaten samen in de 
bus en groep 4 en 5 zaten samen in de bus. toen 
we bijna terug op school waren gingen de kinde-
ren van allebei de bussen bukken.

Anna en Fien, groep 6
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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

Theaterkamp
ik zat deze zomer op theaterkamp het was super 
leuk! het was in utrecht. er waren twee juffen . het 
ging over fantasie de juffen heette noortje en Linda. 
ik ben vorig jaar ook gegaan. ik wil volgend jaar ook 
gaan.want ik  vind theater heel leuk.

Loulou, groep 4

Schoolreisje
ik vont schoolrijsje
tot nu toe heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
leuk. en weet je wat ik het leukste vond de acht-
baan met mama naast mij maar we deden aah ik 
vond het namelek heel eng en deze kitten ook. 

en dit was de aflevering van studio snuger bye 
pepijn

Pepijn, groep 4

In november weer!

De peuters van peuterspeelzaal Vechtkroost gaan met elkaar de Kids-redactie van oktober maken. 

Daarom slaan we het een maandje over. Op maandag 11 november komen we weer samen. 

Hopelijk tot dan!

Gemaakt door Lot, groep 8

De achtbaan
julie en ik zijn samen naar de julianatoren geweest 
en wij finde de agtbaan het leukst maar ik vont hem 
beetje eng

Robin en Julie, groep 4

Ponykamp
Ponykamp daar doen ze spelletjes zoow als de 
stoelen dans en. ze maaken leuken pony ritjes maar 
er zijn ook paarden. en je mag ook je ijgen paard 
of pony  meenemen en je mag van een. popallden 
leef tijt mag je daar ook slapen.          Rosalie, groep 5
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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

“Voor een passende coupe 
en kleur, gezelligheid 

en goeie koffie“

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Met het thema ‘leven op de boerderij’ werd er op 

het weiland bij familie Van der Pauw drie dagen 

druk gezaagd en getimmerd. Er werd door de 

kinderen een grote stal neergezet, een kippenhok 

getimmerd en er was een echte hooiberg (met 

schaap) verrezen. Donderdagavond 

kwam de brandweer controleren of 

de hutten brandveilig waren voor 

de overnachting. Zelfs de daken 

werden met de brandspuit gecon-

troleerd op watervastheid. Toen de 

ouders om 21.00 uur vertrokken 

waren, had de organisatie een ge-

zellige bonte avond geregeld. Een 

nachtelijke spooktocht door het 

bos, broekhangen, koemelken en 

natuurlijk een groot kampvuur dat 

de hele nacht brandde. Na een, ge-

lukkig droge, nacht, waarin weinig 

geslapen en veel gekletst is, gingen 

alle kinderen op vrijdagochtend moe maar vol-

daan naar huis. Mocht je als ouder volgend jaar 

mee willen helpen met de organisatie van het hut-

tenbouwen 2020, neem dan contact op met Tim 

van Rees (06-52559284).

Huttenbouwen 2019 weer een groot succes

Welke verhalen zijn leidend in en voor jouw le-
ven? Wij gaan na of de verhalen van Jezus uit de 
Bijbel voor ons nog betekenis hebben in het vier-
de seizoen 2019/2020 van de Bijbeltafel.  

Voor velen in de huidige samenleving is het vanzelf-

sprekend het leven te leiden in overeenstemming 

met het verhaal van de consumptiemaatschappij en 

de onmiddellijke behoeftenbevrediging. Geldt dit 

ook voor jou? Of spelen ook andere verhalen een 

rol in jouw leven? En kunnen de verhalen van Jezus 

hierbij voor jou inspirerend zijn?

Wij gaan in het bijbeltafelseizoen 2019/2020 met 

elkaar in gesprek over de verhalen van Jezus aan 

de hand van de gelijkenissen in de evangeliën en 

aan de hand van het boekje Onvoorstelbaar, Bijbel-

studies over de gelijkenissen van Jezus van Bernard 

Reitsma (door een ieder zelf aan te schaffen). De 

schrijver heeft een aantal jaar in Libanon gewoond 

en heeft daar kennisgemaakt met de wereld van het 

Midden-Oosten. Deze wereld laat iets zien van de 

alledaagse situaties waarin Jezus zijn verhalen ver-

teld heeft. Met de uitleg van de verhalen probeert 

de schrijver iets van het gewone leven uit Mid-

den-Oosten door te laten klinken zodat de woor-

den van Jezus vanuit dat perspectief wellicht beter 

verstaan kunnen worden. Evenals vorig seizoen is 

het de bedoeling kritisch in gesprek te gaan met het 

boekje. Kritisch in gesprek omdat in het boekje ook 

een bepaalde visie wordt gehanteerd waarmee je 

het eens kunt zijn of niet. 

De leidende vraag bij het lezen van de teksten is 

steeds: “Hebben deze verhalen van 2000 jaar gele-

den voor ons nog betekenis of zeggen ze ons niets 

meer?” 

Bij de bijeenkomsten zullen wij de relevante tek-

sten lezen uit de evangeliën in de volgorde van het 

boekje van Reitsma en daarbij zal ik, zoals ook ge-

bruikelijk was in de vorige seizoenen, kort wijzen 

op enkele literaire kenmerken van de tekst. Vervol-

gens bespreken wij de betekenis die de verhalende 

tekst voor ons zelf zou kunnen hebben. Van belang: 

diepgaande kennis over de Bijbel is niet nodig, ie-

dereen die een open houding heeft, kan meedoen.   

De maandelijks te houden bijbeltafels vinden 

plaats op de 4e donderdag van de maand, de eerst 

komende is donderdag 24 oktober 2019 in de Til 

vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. De bijeenkomsten 

lopen, met uitzondering van december wanneer er 

geen bijeenkomst plaatsvindt, door tot en met 28 

mei 2020. Iedereen, die belangstelling heeft in we-

zenlijke bestaansvragen die vanuit de Bijbel gesteld 

worden, is zeer welkom.    

Voor meer informatie of aanmelding: 

telefonisch: 06-22151897 

of via e-mail: joost.gerretsen@kpnmail.nl.  

Bijbeltafel seizoen 2019-2020
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Kort Nieuws

De Vreelandse Lucy Versloot 
werkte al enige tijd als medewerk-
ster huishouding op de PG-afde-
ling van ’t Kampje in Loenen aan 
de Vecht toen haar droombaan 
zich aandiende.  Met de maaltijden 
die aangeleverd werden door Zorg-
centrum De Aa in Breukelen werd 
gestopt. Er zou voortaan op de af-
deling worden gekookt door een 
kok en een assistente. En die assis-
tente werd Lucy. Voor haar nieuwe 
baan heeft ze een leuke naam be-
dacht, namelijk de kookzuster!

De 28 bewoners van de PG-afde-

ling hebben klachten als dementie 

en Alzheimer. Lucy: “Gebruikelijk 

was dat de bewoners rond 12.30 uur 

een warme  maaltijd kregen. Voor 

veel bewoners die wat later uit hun 

bed kwamen was dat niet prettig. 

Ze hadden net hun ontbijt op of ze 

konden al weer aan tafel. Het ma-

nagement van  ’t Kampje heeft be-

gin van de zomer een belangrijke 

beslissing genomen. Op onze afde-

ling wordt nu zelf gekookt  – dus 

dagelijks verse oer-Hollandse maaltijden – en het 

diner wordt rond 17.30 uur geserveerd. Ik heb ge-

lijk laten weten dat ik dolgraag de kok zou willen 

assisteren. En dat heeft geholpen, want inmiddels 

ben ik kookzuster.”

Aardappelen schillen en boontjes afhalen
Het effect van deze verandering is verbluffend. 

Het eten is niet alleen veel lekkerder, maar de be-

woners worden er superblij van en eten veel beter. 

Lucy  legt uit: “Ze ruiken de geur van bloemkool, 

spruitjes, kippensoep, stoofvlees en gehaktballen. 

Krijgen herinneringen aan vroeger, aan thuis. Er 

komen verhalen los over wat hun moeder kookte. 

Wie dat leuk vindt, kan meehelpen met de voorbe-

reidingen, zoals aardappelen schillen, sperzieboon-

tjes afhalen, spruitjes schoonmaken, noem maar 

op. Zo is het ook een soort bezigheidstherapie.” Op 

een bord in de keuken wordt dagelijks het menu 

geschreven, zodat de bewoners zich alvast kunnen 

verheugen. Volgens Lucy gaat de voorkeur uit naar 

gewoon doorsnee Hollands eten, dus aardappelen, 

groente, vlees en jus. “We hebben één bewoonster 

met Indonesische roots. Zij houdt niet van aardap-

pelen en krijgt dagelijks een portie rijst.”

Zo volwaardig als mogelijk
Lucy heeft niet alleen een passie voor koken, maar 

heeft ook een click met de bewoners. Ze werkte 

al eerder bij zorgcentrum De Aa op de geslo-

ten afdeling. “Ik kan goed met demente mensen 

omgaan. Ze ontroeren me. Je kunt dit werk niet 

een ‘beetje’ leuk vinden, want dan ga je je op den 

duur toch ergeren als je je voor de 20ste keer moet 

voorstellen. Je moet er 100 procent voor gaan. Ik 

probeer de bewoners een zo volwaardig mogelijk 

leven te geven, ze te troosten en ze te laten genie-

ten. Dementie en Alzheimer zijn supervervelen-

de aandoeningen. Aan de buitenkant zie je niets, 

maar onderhand….!”  Voor de toekomst zit Lucy 

nog boordevol plannen. “Hoe verser hoe leuker. 

Mijn idee is om met de bewoners appeltaarten te 

bakken. Onlangs heb ik pannenkoeken met ze ge-

bakken. We hadden er een draaiorgel bij met lek-

ker ouderwetse liedjes. Dat maakt veel los bij de 

bewoners. Ze gingen meezingen. En dan ziet het 

plaatje van de gesloten afdeling er opeens minder 

verdrietig uit.”                                                           C.L.

Met hart & ziel: Lucy Versloot
‘Als kookzuster op ’t Kampje heb ik mijn passie gevonden’

Per 1 november is het vaarseizoen weer over. Dat wil 

zeggen dat de bruggen niet meer worden geopend, het 

wordt weer stiller op de Vecht. Zoals altijd is er ook nu 

weer een borrel waar iedereen welkom is. Vanaf 16.30 

uur maakt John een knappend vuur op de dijk van 

Duinkerken, bij de Van Leerbrug. Neem drank en hap-

pen mee, dan maken we het samen gezellig!

Brugborrel 26 oktober

Het actieve Schaakgenootschap Vecht & Omme-

landen uit Loenen aan de Vecht wil graag nieuwe 

schaakliefhebbers (m/v) als clublid aantrekken, 

waaronder vooral  jeugd. De wens van de vereni-

ging is om een frisse start te maken, met schaken 

voor de jeugd onder begeleiding (vanaf ca. 9 jaar) 

onder het motto ‘bewegen is gezond’, zeker ook 

voor de hersenen. Jeugdleden kunnen een diploma 

halen! 

Tegen eenzaamheid 
Schaken scherpt het geheugen, houdt de conditie 

op peil en draagt bij aan sociale kontakten. Goed 

dus voor jong en oud. Iedere maandag wordt er 

gespeeld in het  Cultureel Centrum ‘t Web aan de 

Spinnerie 15 te Loenen aan de Vecht. Van 18.30 tot 

19.30 uur is het schaakbord aan de jeugd en vanaf 

20.00 uur zijn de senioren aan zet.

Vanaf  2 september t/m ongeveer half juni spelen 

senioren een interne competitie en er zijn ook twee 

teams die deelnemen aan de externe bondscompe-

tities.

Training 
Voor aspirant-leden die zich nog verder willen 

scholen in het schaakspel wordt van 19.30 tot ca. 

20.00 uur door één of meerdere leden van ons ge-

nootschap instructie gegeven.

Voor meer informatie Jaap van Kesteren (secreta-

ris@vechtenommelanden.nl) 0294-234047 of Pie-

ter Sluijs (P_sluijs@planet.nl) 0294-233068. 

Kijk ook op www.vechtenommelanden.nl. 

Schaakgenootschap zoekt schaakliefhebbers 

Lucy Versloot samen met kok Louis Voogt. 

Op het menu staan spruitjes en gehaktballen.

U heeft het vast al gelezen of gehoord: vanaf deze 

maand, te beginnen in Limburg, viert Nederland dat 

we 75 jaar geleden na vijf jaar bezetting werden bevrijd. 

We vieren dat we sinds 1945 in vrijheid leven in het 

besef dat we verantwoordelijk zijn om dit door te ge-

ven aan nieuwe generaties. Ook in Vreeland willen we 

hier volgend jaar bij stilstaan. Op Bevrijdingsdag 5 mei 

2020 willen we de vrijheid onder meer vieren met een 

gezamenlijke Vrijheidsmaaltijd in ons dorp. Hiervoor 

zoeken we vrijwilligers die dit mede willen helpen or-

ganiseren. Voor meer informatie en aanmelding kunt 

u terecht bij Reinko Abels tel. 06-57844327.

Namens het 4 mei Comité Vreeland, Micha Cluysenaer 

O

Oproep hulp bij Vrijheidsmaal

Op 4 oktober a.s. zal de jaarlijkse praatavond van de 

Stichting Historie Herleeft in de Vechtstreek plaats-

vinden. Een ieder die op/aanmerkingen of ideeën heeft 

over het Historisch Festival in Vreeland is van harte 

welkom. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

Praatavond Historie Herleeft
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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

‘Melkboer’ - Anna Burns

Brexit, Backstop, Noord-Ierland, woorden en 
namen die je de hele tijd tegenkomt in de krant 
in de maar voortdurende soap van Order!Order! 
Engeland. Dat gedoe, in een uiteinde van Europa, 
ga je veel beter begrijpen als je Melkboer leest van 
Anna Burns. 

Het boek speelt in de 70’er-80’er jaren in Noord-

Ierland. Althans, dat neem je aan, want het wordt 

nergens zo genoemd. Net zoals niemand een naam 

lijkt te hebben, hooguit een bijnaam. Hoofdpersoon 

is middelste zus, die nog thuis woont bij haar moe-

der, haar zusjesklein die veel te maken heeft met 

tweede zus, de strontvervelende eerste zwager en 

de aardige derde zwager. Niemand wordt met zijn 

eigen naam genoemd want dat is gevaarlijk. Alles 

en iedereen is verdeeld in twee kampen: de staats-

verwerpers en de staatsverdedigers. In elk gezin zijn 

er wel doden te betreuren, door een aanslag of een 

verzetsdaad of door lichamelijk ongemak. Want je 

gaat natuurlijk niet naar het ziekenhuis als je iets 

hebt. Dat doen alleen verlinkers of mensen die daar-

na verlinkers worden. Zo krijg je ook een giga-lijst 

van namen die je je kind niet mag geven, omdat je 

dan duidelijk maakt tot het andere kamp te beho-

ren. Letterlijk alles heeft een politieke kleur, al was 

het maar het merk thee dat je drinkt. Middelste zus 

is een rare, dus daardoor een benedenpeiler: ze leest 

op straat, als ze aan het hard-

lopen is. En je kan nog beter 

met semtex (kneedbommen-

spul) over straat lopen dan 

met een klassieke roman in je 

handen. En nu heeft een enge 

oudere man, de Melkboer 

uit de titel, die iets hoogs is 

in de rebellenclub, ook nog 

zijn oog op haar laten vallen. 

Hoewel ze totaal geen sjoege 

geeft en alles doet om van hem af te komen, is de al-

omtegenwoordige roddelarij er van overtuigd dat er 

wel wat tussen die twee is. Dat ze soortvanverkering 

heeft, haar vriendje dus, doet er niet toe. Middelste 

zus probeert uit alle macht normaal te doen en niet 

op te vallen, maar dat is dus mislukt. En dat is le-

vensgevaarlijk. Overal vanuit de bosjes in plantsoe-

nen hoort ze fotogeklik en komt ze “toevallig” de 

Melkboer (die geen melkboer is natuurlijk) tegen. 

Behalve paranoïde is het ook een heel geestig boek, 

de meest ijselijke/achterlijke verhalen worden gort-

droog verteld. En het word je dus heel duidelijk dat 

als er iets NIET moet gebeuren met die Brexit, dan is 

het wel dat Ierland weer terugvalt in de ellende tus-

sen de katholieken en de protestanten die er vorige 

eeuw was. Wat mij betreft heeft dit boek terecht de 

Bookerprice van 2018 gewonnen!

De overheid moet meer doen om op afstand be-
diende bruggen veiliger te maken, want die vei-
ligheid schiet nu tekort. Dat concludeerde de On-
derzoeksraad Voor Veiligheid deze maand na een 
dodelijk ongeluk met zo’n brug in Zaandam. De 
Dorpsraad heeft vragen gesteld aan de provincie 
over de veiligheid van de N201 brug over de Vecht 
bij Vreeland. 

In 2016 overleed een fietsster nadat ze op het be-

wegende deel van een brug in Zaandam stond. De 

brugwachter op afstand had haar niet gezien en 

opende de brug waardoor de vrouw viel en over-

leed. In 2018 gebeurde er nog een ongeluk met een 

ouder echtpaar op een andere brug in Zaandam, zij 

raakten zwaargewond. De Onderzoeksraad deed 

eerder al onderzoek naar het ongeval in 2016, maar 

de gemeente en de rijksoverheid hebben te weinig 

met die aanbevelingen gedaan. Zo concludeert de 

raad nu, na haar onderzoek naar het tweede onge-

val in 2018. 

Ongelukken met op afstand bestuurbare bruggen 

zijn niet uniek voor Zaanstad. Op verschillende 

plekken in Nederland zijn soortgelijke ongevallen 

gebeurd. Daarom moet er een landelijke standaard 

komen voor de veiligheid en bediening van brug-

gen zei de raad al in 2017. Maar die is er nog steeds 

niet. Ondanks de waarschuwingen is er de afgelo-

pen jaren niks verbeterd.  

Zorgen Vreeland
Ook in Vreeland maken mensen zich zorgen over 

het gebrek aan een brugwachter op de N201 brug. 

Er zijn regelmatig chaotische situaties en de vraag 

is of er wel voldoende toezicht is op de brug. Nu 

de Onderzoeksraad concludeert dat de veiligheid 

in het gehele land tekortschiet, heeft de Dorpsraad 

de provincie gevraagd om kritisch naar de brug bij 

Vreeland te kijken en eventueel maatregelen te ne-

men. De minister van Infrastructuur en Waterstaat 

heeft naar aanleiding van het onderzoek aangekon-

digd te gaan kijken wat ze kan doen om de situatie 

te veranderen. Gelukkig hebben onder andere de 

protesten van inwoners er vorig jaar voor gezorgd 

dat op de Van Leerbrug de brugwachter is geble-

ven en dat de brug niet ook afstand bestuurbaar is 

gemaakt. 

Bij de ‘stelling van de dag’ in de Gooi en Eemlander stem-

de 88% tegen de stelling ‘Brugwachters zijn niet meer van 

deze tijd’.

Op afstand bediende bruggen niet veilig genoeg 
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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

Nieuwe burenNieuwe buren

Veel Vreelanders kennen het huis aan de Kleizu-
we beter als het Wolhuis of als het huis met de fla-
mingo’s. Maar voor de familie Bruijs is het, na een 
grondige renovatie, hun nieuwe thuis!

Vorig jaar zomer brachten Bo, Ulrike, Hannah, 

Emma en Lotta hun zomervakantie door in hun 

vakantiehuisje in Loosdrecht. Terwijl ze daar geno-

ten van de rust, de fluitende vogeltjes en de ruimte, 

fantaseerden Ulrike en Bo over een leven buiten 

de stad, als de kinderen de deur uit zijn. Maar daar 

waren de meiden het niet mee eens, want dat leven 

buiten de stad, trok hen ook wel!

Tijdens de ritjes naar Loosdrecht was het Te Koop 

bord langs de N201 al een aantal keren opgevallen 

en van het online lezen van de Vreelandbode kre-

gen ze een heel warm en gezellig gevoel bij Vree-

land. Die bezichtiging was dus snel gepland.

Eind februari 2019 kregen de trotse nieuwe eigena-

ren de sleutel en eind april verruilden ze Amster-

dam Zuid voor de Kleizuwe 5.

Bo (52) is geboren en getogen in Eindhoven. Hij 

speelde basgitaar en contrabas en deed het voor-

bereidend jaar aan  het Conservatorium in Rotter-

dam. Als bijbaantje mixte hij bandjes en zo rolde 

hij het circuit in. Een aantal jaren later verhuisde 

hij naar Amsterdam waar hij de afgelopen 30 jaar 

vele producties geluidstechnisch heeft verzorgd. 

Van Karin Bloemen tot festivals, van Acda en de 

Munnik tot Jochem Myjer. Inmiddels heeft hij zijn 

sporen verdiend als all round geluidsontwerper /

technicus en ontwerpt hij voor zowel theater-, mu-

sicalproducties als ook voor tv. Als zzp’er heeft hij 

samen met drie anderen het collectief “De Com-

paenen” opgericht. 

Ulrike’s (46) roots liggen in Duitsland. Zij groeit op 

in het stadje Rottweil, gelegen in het Zwarte Woud 

in het Zuiden van Duitsland. In dit stadje is er een 

klein theater, dat Ulrike al van jongs af aan machtig 

mooi vindt. Voor een toneelstuk doet ze auditie en 

komt daar op de bühne te staan. Voor haar studie 

communicatiewetenschappen verhuist ze naar het 

Ruhrgebied en tegelijk werkt ze bij de schouwburg 

in Essen als regieassistent. In de daarop volgende 

jaren klimt Ulrike op in de theaterwereld en komt 

ze via Hamburg, Berlijn en New York in Wenen 

terecht waar ze in het management van een ge-

subsidieerde musical schouwburg zit. Tijdens een 

productie leert Ulrike Bo kennen en algauw rijst de 

vraag waar ze samen een leven willen opbouwen.

Begin 2000 vestigen Bo en Ulrike zich in Amster-

dam. Ulrike werkt in die tijd voor Joop van den 

Ende en richt een afdeling op die nieuwe musical-

producties voor het binnen- en buitenland ontwik-

kelt, zoals “Ciske de Rat” en “Hij gelooft in mij”.

Als in 2005 hun dochter Hannah en in 2007 hun 

tweede dochter Emma wordt geboren, is het tijd 

voor een iets rustiger leven. Ulrike richt het pro-

ductiebedrijf  Cook a Dream op. Ze produceert 

onder andere de musicals “De Tweeling” en “Soof” 

maar produceert ook in opdracht en in samenwer-

king met theaters en artiesten.

Het creatieve en drukke gezin wordt in 2011 uitge-

breid met de komst van de jongste dochter Lotta. 

De meiden hebben een heerlijk leven in Amster-

dam. Ze hebben een leuke school, goeie vriendin-

nen en Emma en Lotta zijn fanatieke voetbalsters. 

Hannah (14) heeft de creatieve genen van haar ou-

ders en geniet erg van haar schooltijd op het Spino-

za Lyceum waar ze de muziekplus stroming doet. 

Emma (12) gaat met een aantal voormalig groep 

achters naar het Comenius in Hilversum waar ze 

snel vriendinnen heeft gemaakt en het VWO met 

voetballen in Amsterdam combineert. Lotta (8) zit 

in groep 5 van CSV Ridderhof en kan bijna niet 

gelukkiger zijn met de verhuizing! Eindelijk kan ze 

uren buitenspelen en ze is veel op de geitenboerde-

rij en in de tuin te vinden. 

Aan de Kleizuwe is het gezin Bruijs geland en ko-

men ze tot rust. Het gemak van een kantoor aan 

huis, het water en de ruimte om hen heen doet ie-

dereen veel goed. Het gezin is inmiddels uitgebreid 

met twee poezen en in november komt een langge-

koesterde wens uit. Dan komt de hond!             W.T.
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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

Johannes Brahms hield niet van hel en verdoeme-

nis. In zijn ‘Ein deutsches Requiem’ geen dreigen-

de muziek over de dag des oordeels: zijn Requiem  

gaat over troost, bemoediging en over de zin van 

het leven. Daarover zocht Brahms in de Bijbel de 

mooiste fragmenten uit. Om er vervolgens prachti-

ge, warme muziek bij te schrijven. Hij schreef zijn 

deutsches Requiem dan ook niet voor de doden, 

maar voor de levenden. Voor ons allemaal dus. 

Voor de pauze neemt de KCOV Amsterdam met 

Brahms’ Tragische Ouverture en zijn Nänie een 

voorschot op dit troostrijke werk.

Kaarten met korting in Concertgebouw 
Wie wil weten hoe mooi en innig troost kan klin-

ken, mag dit Brahmsconcert zeker niet missen. 

Want wie kan er zo af en toe nu niet een flinke 

portie troost gebruiken? Zaterdagavond 16 no-

vember gaan Vreel-

anders Connie 

Lohuis en Gerdjan 

Rapati met het koor 

KCOV Amsterdam 

dit concert voor je 

zingen in het Con-

certgebouw. En 

dan vinden zij het 

natuurlijk leuk als 

er veel dorpsgeno-

ten in de zaal zitten. 

Daarom krijg je als 

Vreelander niet alleen € 2,50 korting, maar houden 

ze ook de mooiste plaatsen voor je vrij. Je betaalt 

dus € 33,50  in plaats van € 36,-. Wacht niet te lang 

met bestellen – mail naar gerdjan@strakblauw.nl – 

want de mooiste plaatsen zijn zó weg.

De eerste Stiltetocht op 22 september 

markeerde de overgang van zomer 

naar herfst en bracht ruim 60 stilte-

liefh ebbers bij elkaar op de hoek van 

de Alambertskade. Uitkijken over 

de stille Loenderveenseplas en ge-

vangen in de ritmische bubble van 

WordBites. Met pakkende poëtische 

teksten, ondersteund door bugel en 

trompetklanken, visualiseren we dat 

de ‘boom boom’ bootklanken op de 

Loosdrechtse Plassen blijven. Een 

consequente zonering van de plassen 

met respect voor rust en stilte op de 

plassen en de eeuwenoude kade is onze visie. Met 

dank aan Sander Griffi  oen voor zijn inkijk in de 

historie van het gebied en Hugo en Sybren van 

WordBites.           Wendela Sandberg

Stiltetocht Alambertskade

Op vrijdag 25 oktober draait in het filmhuis 
de film The Straight Story van regiseur David 
Luynch, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

The Straight Story is een roadmovie van de 73-ja-

rige Alvin Straight, die in 1994 op zijn grasmaaier 

een zes weken durende tocht onderneemt, vanuit 

Iowa naar Wisconsin, om zijn zieke broer op te 

zoeken. Het feit dat het met de auto een halve dag 

rijden is, maakt duidelijk dat zijn reis een verzoe-

ningsgebaar is naar zijn oudere broer die hij na een 

ruzie tien jaar niet gesproken heeft. Onderweg ont-

moet Alvin diverse lokale 

bewoners met ieder hun 

eigen verhaal.

De film wordt vertoond in 

het gebouw van de Vecht 

& Angstel Kerk, Rijks-

straatweg 139 te Loenen 

aan de Vecht. Inloop van-

af 19.30 uur, de film start 

om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdra-

ge om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 

Na afloop is er een hapje en drankje. 

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Het Brahms Requiem voor de levenden 

Filmhuis Loenen

Onlangs is de nieuwe seizoensbrochure van Het 

Jagthuis Kamermuziek uitgekomen. Het Jagthuis 

is een bijzondere locatie vlak bij Vreeland, aan de 

Middenweg 88 in Nederhorst den Berg. Op de deel 

van een voormalige boerderij is het hele seizoen te 

genieten van klassieke muziek door professionals 

vertolkt. Op vrijdag 20 september begon het nieu-

we, 19e seizoen. In de brochure staan 16 concerten 

vermeld, en een aankondiging van het uitgebreide 

BTHVN 2020 weekend in april. 2020 is namelijk 

het jaar waarin de 250e geboortedag van Ludwig 

van Beethoven herdacht wordt. Met twee lange 

weekenden vol kamermuziek van Beethoven viert 

het Jagthuis dat feestje graag mee. Of geniet van 

Schuberts Forellenkwintet, Prokofiev of concerten 

uitgevoerd op historische instrumenten. Houdt u 

de website dus goed in de gaten. Of abonneert u 

zich op de nieuwsbrief, dan kunt u de aankondi-

gingen van elk concert op uw scherm nalezen. Of, 

als u de brochure 

niet hebt ontvangen 

en die wel graag wilt 

hebben, kunt u een 

mailtje sturen met 

uw adres. 

Voor informa-

tie: www.jagthuis.

nl; hier kunt u zich 

ook (gratis) op de 

nieuwsbrief abonne-

ren.

Zondag 29 septem-

ber kunt u genie-

ten van het pianospel van meesterpianist Camile 

Boomsma, die werk van Schubert en Lizst ten ge-

hore zal brengen. Dit concert is onderdeel van zijn 

toernee, waarin hij ook in het Concertgebouw op-

treedt. En nu dus zomaar bij ons om de hoek!

Kamermuziekconcerten in Het Jagthuis

Foto Marije de Rooij.
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Er is veel te doen rond de Loenderveense plas. 
Volgens het Oostelijk Vechtplassenaccoord 
wordt er onderzoek gedaan naar verschillende 
extra vaarverbindingen, waarbij een van de op-
ties is om parallel aan de Horndijk een kanaal 
aan te leggen en een sluis in de Alambertskade 
aan te brengen om zo een verbinding te creëren 
tussen de Loosdrechtse plassen en de Wijde Blik. 
Een miljoenenoperatie die de natuur en rust 
aantast, en dat voor een iets korter vaarrondje …  

Spoorlijn door de plas
Ruim 100 jaar geleden was er een nog veel gro-

tere bedreiging voor de rust en de natuur…. In 

1915 stemde de volledige gemeenteraad van Kor-

tenhoef in met de aanleg van een spoorlijn dwars 

door de Loenderveense plas, van Nieuwersluis 

naar Hilversum. Een aftakking dus van het tra-

cé Amsterdam-Utrecht. De lijn zou lopen van 

Nieuwersluis naar Loenen, met een draaibrug de 

Vecht over naar Oud Over, door de Loenderveen-

se plas, de Horndijk over, de Vuntus door, naar 

de Oud-Loosdrechtsedijk. Vervolgens via de wei-

landen naar station Nieuw-Loosdrecht, door het 

Loosdrechtse Bos (nu landgoed Zonnestraal). Het 

deel over de Zuiderheide zou dan moeten wor-

den ingegraven, om dan te aan te haken op het 

station op de lijn Hilversum-Utrecht, halverwege 

Hollandse Rading. Kortom, een doorsnijding van 

meerdere unieke natuurgebieden. 

 

Een ideale verbinding
De wens voor deze spoorlijn was groot, omdat 

goederen via het spoor slecht de kant van Korten-

hoef en Hilversum konden bereiken. Vanaf sta-

tion Vreeland was er alleen een koetsverbinding 

naar Hilversum over de vaak slecht begaanbare 

Zuwe. De Provinciale weg was er toen nog niet. 

Alles moest nu via Nieuwersluis en dan via de 

Bloklaan richting het oosten worden vervoerd. 

Daarbij was Hilversum sowieso lastig te bereiken 

per trein, omdat de trein uit Hilversum in Utrecht 

aankwam bij station Maliebaan (nu het Spoor-

wegmuseum), waardoor de reiziger die verder 

wilde eerst met de tram de stad door moest naar 

Utrecht Centraal om daar de trein naar zijn verde-

re bestemming te nemen. Een directe verbinding 

vanaf Nieuwersluis zou dus ideaal zijn… 

Geen station voor Kortenhoef
Voorwaarde was wel dat Kortenhoef een ei-

gen station zou krijgen, en wel aan het eind van 

het Moleneind. Dan zouden goederen ook over 

het water gebracht kunnen worden en werd de 

Horndijk minder belast. Het hier afgebeelde ont-

werp tracé zou dus verlegd moeten worden. De 

gemeente Loosdrecht, die naast Loenen en het 

polderbestuur benaderd was om dit tracé mede 

te financieren, was echter tegen een station aan 

het Moleneind en wilde dat het geplande tracé 

gehandhaafd zou blijven. Al met al bleken naar-

mate de uitwerking vorderde dat de geplande 

kosten van 1 miljoen gulden meer dan twee keer 

zo hoog zouden worden, en moesten de betrok-

ken gemeenten ook veel meer dan oorspronkelijk 

gedacht bijdragen in de kosten. Dit werd de ge-

meenten te veel en zij trokken zich terug.  Zo bleef 

de Loenderveense plas ongestoord. Binnenkort 

weten we of deze situatie zo zal blijven….

Loenderveense Plas nu

De Loenderveense PlasDe Loenderveense Plas

Vroeger en NuVroeger en Nu
door Juliette Jonker

Cadeautip:

het Vreelandboek
Te koop bij 

de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

GEZOCHT: betrouwbare en precieze 
SCHOONMAAKHULP in VREELAND. 

1 x week, 1 x 2 weken mag ook.

We hebben een makkelijk huis en 

lekkere koffi  e! Wie heeft interesse? 

Graag contact metHanke 06 15097364.
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Van 31 augustus tot en met zaterdag 7 september 

werden de clubkampioenschappen senioren op 

L.T.C. Loenen gespeeld. Het weer zat soms mee en 

soms zat het tegen, maar gezellig en sportief was 

het zeker! Na een aantal spannende wedstrijden 

vielen vier Vreelanders in de prijzen. Lot Aarts en 

Astrid Fremeijer wonnen de damesdubbel 8 en 

Sander Kegge en Wietske Tammes de mixdubbel 8. 

Voor de jeugd werden ook clubkampioenschap-

pen georganiseerd. Zij speelden zaterdag 14 sep-

tember singels in verschillende poules. Na vele 

leuke en spannende partijtjes, werden in verschil-

lende categorieen Yara en Krijn Ypenburg en 

Laura van Mazijk eerste en Rob Kegge en Anne 

Zeldenrijk tweede. Gefeliciteerd!

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

Ruim 450.000 euro is opgehaald voor kankeron-

derzoek dankzij de gesponsorde zwemmers aan 

de Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht op 1 sep-

tember jl. Ook tientallen Vreelanders doken de 

Vecht in bij Boom en Bosch in Breukelen. 

Gefeliciteerd zwemmers en organisatie!

Succesvolle Swim 
to Fight Cancer

Dat zowel jong als oud tijdens het dorpsfeest fan 

zijn geworden van de band Fusebox was tijdens 

het feest al te merken. Na de eerste set was het 

helaas bedtijd voor veel jonge Vreelanders. Maar 

niet voordat er een handtekening was gescoord en 

ze op de foto waren gegaan met de muzikanten! 

De band kreeg iedereen mee met hun fantastische 

repertoire en meeslepend optreden.

Het was alweer de 23ste keer dat de streekderby 

Loenen-Vreeland werd georganiseerd, gespeeld 

door mannen uit beide dorpen die niet bij een 

voetbalvereniging zijn aangesloten. Team Vree-

land kende een paar nieuwe spelers en een paar 

oud-gedienden, waaronder de oudste speler, de 

super fitte 78-jarige Frank van Wezel. De wed-

strijd ging volledig gelijk op maar werd in de laat-

ste drie minuten beslist door een prachtig doel-

punt van Loenen. De sfeer was erg goed, ook aan 

de kant bij de voetbalvrouwen en kinderen, die 

hun mannen en vaders aanmoedigden. De derde 

helft werd traditiegetrouw afgesloten op het terras 

van Lokaal Zuid. De wisselbeker zal dit jaar te be-

wonderen zijn bij Paolo’s in Loenen. En wellicht 

volgend jaar weer in Vreeland?!

Loenen-Vreeland nipt verloren Loenen-Vreeland nipt verloren 

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

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

Vreelanders in de prijzen

Kleine, grote fans van
de band Fusebox!


