
Juni 2020  1 De Vreelandbode 

Van de redactie
“Op de fiets zie je nog eens iets”, zong Dick Bruna’s Nijntje 

uit volle borst. Wie nog gezond in deze coronastijd is gaat er 

graag met de tweewieler op uit. Daar is natuurlijk niets mis 

mee zolang er oog blijft voor de omgeving. Helaas zijn niet 

alle fietsers zo vrolijk en vriendelijk als Nijntje. In en rondom 

ons dorp wordt steeds meer hinder ondervonden van een 

ware ‘racefiets en e-bikeplaag’. De veiligheid is in het geding 

en de gaten in diverse wegdekken helpen daar overigens 

niet bij. Gelukkig worden deze problemen serieus genomen 

door onze Dorpsraad en de gemeente. In deze Vreelandbode 

staan we ook stil bij onze fijne horeca die haar deuren en ter-

rassen weer geopend heeft. Huisarts en dorpsgenoot Nien-

ke van den Esschert is trots op de corona-aanpak, en wij op 

haar trouwens. Over de ware liefde in coronatijd lezen we 

in het interview met Eva Sabach. En wat wordt de bestem-

ming van het gemeentelijk vastgoed zoals het Dorpshuis en 

het Spookhuisje? Politica Mieke Hoek is niet links of rechts 

maar gewoon Mieke. We verwelkomen de nieuwe dominee 

en de nieuwe buren Charlotte en Mark die na een lange ver-

bouwing aan de Singel zijn komen wonen. Een hoofdbreker 

waar je geen lichamelijk letsel van overhoudt is de straatna-

men cryptogram. En wandel of fiets eens naar Veldlof en 

ontmoet Marjolein. Die is zó vriendelijk en daar worden wij 

weer vrolijk van. Veel leesplezier en blijf gezond!
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In verband met de aanleg van een brug 

in de Bergseweg zal deze vanaf 22 juni tot 

31 juli afgesloten zijn voor gemotoriseerd 

verkeer. Door het openbreken van de dijk 

ontstaat een vaarverbinding van de nieuwe 

haven naar de Vecht.  Fietsers en voetgan-

gers kunnen nog wel hun weg vervolgen 

over een nieuwe dijk langs de ijsbaan. 

Gaten in het wegdek van de Raadhuislaan, scheve 
stenen waar je over struikelt op de Lindengracht 
en kapot gereden bermen. En ondanks vele mel-
dingen niemand die iets doet. Het onderhoud in 
Vreeland moet veel beter en effectiever geregeld 
worden. Dat heeft de Dorpsraad aangegeven in 
een gesprek met gebiedswethouder Jeroen Willem 
Klomps en de gebiedsregisseur.

Vele Vreelanders melden al lange 

tijd problemen met onderhoud in de 

openbare ruimte. Bij iets wat kapot is 

doen we keurig een melding in de Fixi 

app van de gemeente. Soms komt er 

een keer iemand langs om een deel van zo’n pro-

bleem aan te pakken. Maar groot en structureel, 

vanuit een plan, gebeurt er te weinig. Er wordt 

wel eens een gat gedicht, maar het gehele wegdek 

wordt niet vervangen. Het beleid op onderhoud 

is voor ons ongrijpbaar en niet te sturen. Daarom 

is de Dorpsraad in gesprek gegaan met de verant-

woordelijken bij de gemeente.

Zij blijken hetzelfde probleem te ervaren. Het on-

derhoud is nu zo georganiseerd dat niemand de 

aannemers die dat onderhoud moeten doen goed 

kan aansturen. Daarom start de gemeente met een 

pilot om dit anders te organiseren en aannemers 

strakker aan te kunnen sturen en Vreeland is een 

van de kernen die aan die pilot mee gaat doen. We 

hopen op deze manier, constructief 

samen met de gemeente, weer grip te 

krijgen op het onderhouden van ons 

eigen dorp.  

Fietstunnel
Er is ook contact geweest met wethou-

der Klomps over de mogelijke fietstunnel onder 

de N201 bij de BP. Het bleek dat Klomps zelf bij 

de provincie heeft aangegeven dat hij de tunnel 

-met prijsopgave- graag opgenomen wilde zien in 

de plannen. Dan kan de gemeente vervolgens in 

overleg met de provincie gaan kijken of dit met 

gezamenlijke inspanning realiseerbaar is. Wordt 

vervolgd.  

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Zondag 31 mei is een ernstig ongeluk gebeurd in 
de bocht van de Boslaan ter hoogte van het ‘koe-
pelhuis’. Racefietsers die vanuit de richting Loenen 
kwamen botsten tegen een tegemoetkomende 
bromfietser, die net in deze onoverzichtelijke 
bocht een andere fietser aan het inhalen was en zo-
doende op de verkeerde weghelft reed. Ambulance 
en zelfs een traumahelikopter waren snel ter plaat-
se, de bromfietser was er slecht aan toe. 

“Een plaag”
Het bericht van de VAR hierover, dat de 

Vreelandbode deelde op haar Facebookpagina, 

bracht een ongekende stroom van reacties te-

weeg waaruit een grote weerstand sprak tegen 

de steeds toenemende hoeveelheid racefietsers 

die veel te hard door ons dorp en over de bochti-

ge Vechtweggetjes scheuren. In het geval van dit 

ongeluk was de aanleiding dan wel een brommer-

rijder, maar het feit dat bijna alle racefietsers (en 

ook steeds meer e-bikes) te hard rijden zodat uit-

wijken ook niet meer mogelijk is, blijkt een groot 

probleem en een frustratie voor veel inwoners. 

“Wielrenners zijn een plaag! Je kan nergens meer 

veilig lopen. Spoorlaan, Lindengracht, Boslaan, 

Oud Over, alsof ze de enige op de weg zijn!” “Heel 

gevaarlijk om je deur uit te gaan, je hond uit te 

laten, te wandelen, het verpest ons woongenot op 

onze smalle dijken.” “Geen goed woord over voor 

wielrenners die in groepen op piekmomenten te 

hard langs de Vecht fietsen. Ga lekker de polder 

in. Doe ik ook.                       Lees verder op pagina 3

Actie voor beter onderhoud dorp

Bergseweg dicht

Wat te doen tegen te hard 
rijdende racefietsers?
Wat te doen tegen te hard 
rijdende racefietsers?

Ora et Labora, Boterweg 1-3
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Colofon

Agenda
23 juni  Buurtkamer, Dorpshuis 10.00-12.00 uur

23 juni  PMD afval (oranje bak)

25 juni  Papier en karton (blauwe bak)

30 juni  Buurtkamer, Dorpshuis 10.00-12.00 uur

2 juli   GFT afval (bruine bak)

7 juli  Buurtkamer, Dorpshuis 10.00-12.00 uur

16 juli   GFT afval (bruine bak)

14 juli  Buurtkamer, Dorpshuis 10.00-12.00 uur

Voor alle ouders die een ochtendje vrij willen of 

kindjes van 2-4 jaar oud die staan te trappelen om 

met leeftijdgenootjes te spelen. De Peuterspeelzaal 

staat tot aan de zomervakantie ook open om kind-

jes te ontvangen die flexibele opvang zoeken (zon-

der vaste dag). Informeer naar de mogelijkheden 

en mail naar info@vechtkroost.nl. Zo steunen we 

elkaar in deze gekke tijden!

De peuterspeelzaal biedt 
mogelijkheid voor flexibe-
le opvang tijdens Corona 

Op diverse plekken zijn eikenprocessierupsen 

gesignaleerd. Bijvoorbeeld aan het einde van de 

Spoorlaan of bij het Jubileumlaantje. Plekken 

waar veel mensen hun honden uitlaten. Deze kun-

nen net als mensen veel last krijgen van de haar-

tjes van de rups. Opgepast dus!

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van  8.00- 17.00 uur.
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 088-1309600 
(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 
Zorgbemiddeling:  0346-258428
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

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

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

Let op voor de eiken-
processierupsen 

Wespen bestrijding €60,-

inclusief garantie

uw partner in

plaagdierenbestrijding

06 37 55 19 49

www.vdmbestrijding.nl

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:
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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

Op 7 juni j.l. heeft Rineke van Ginkel haar intre-
de gedaan als predikante bij de Protestantse Ge-
meente te Vreeland. De dienst, opgeluisterd door 
prachtige zang en muziek, was digitaal te volgen 
via een livestream en is nu nog steeds terug te zien 
via de website van de kerk pkn-vreeland.nl. 

Studievriendin en predikante te Uitgeest-Aker-

sloot Evelien Plaisier verrichtte de verbintenis 

aan onze gemeente. Bijzonder was dat de eerste 

‘lezing’ gericht was aan kinderen. Op deze ‘zon-

dag van verbinding’ las Rinekes man Patrick een 

verhaal voor van Toon Tellegen, waarin de mier 

en de eekhoorn afscheid namen maar toch in ver-

binding bleven. De strekking van dit verhaal kwam 

terug in het bijbelverhaal later in de dienst. In haar 

preek ging Rineke in op de levenslessen die zij de 

afgelopen jaren leerde in Afrika: “go with the flow” 

en het loslaten van plannen en verwachtingen. Iets 

dat zij heeft moeten toepassen door haar onver-

wachte vertrek uit Afrika vanwege de coronacri-

sis. “In Rineke krijgt u een predikante die weet 

wat het is om ergens voor te gaan, maar u krijgt 

ook echt een dienaar des woords hier in Vreeland, 

die antwoord zoekt op de vraag “wat betekent de 

bijbel in ons dagelijks leven?” aldus Rommie Nau-

ta van Kerk in Actie. Videoboodschappen vanuit 

Zuid-Afrika werden vertoond waarin Rineke be-

dankt werd voor haar werk, inzet en persoonlijk-

heid en waarin men Vreeland feliciteerde met de 

komst van deze bijzondere vrouw als predikant. 

De kerk wil ‘meer kerk voor het dorp’ zijn, en Ri-

neke zal hier met haar enthousiasme een belang-

rijke rol in gaan spelen, verwachtte aankomend 

voorzitter van de kerkenraad Jan Pieter de Haan 

in zijn afsluitende woorden. 

Rineke en Patrick zijn gaan wonen op Maarten-

plein 15. In een volgende Vreelandbode zal zij ge-

interviewd worden en leert u de nieuwe dominee 

wat beter kennen. 

Voor nu: hartelijk welkom Rineke en Patrick!

Intrede nieuwe dominee 

Wat te doen tegen te hard rijdende racefietsers?
Vervolg van pagina 1

Maar brommers rijden ook onverantwoord hard 

langs de Vecht.” “Je wordt verrot gescholden als je 

niet aan de kant gaat”, zijn slechts enkele van de re-

acties. Het is dan ook bijna een wonder dat er niet 

eerder meer ernstige ongelukken plaatsvonden.

Strava
De gemeente heeft twee jaar geleden al borden aan 

het begin van smalle wegen zoals Oud Over laten 

plaatsen met gedragsregels voor racefietsers. Maar 

die leest niemand in de snelheid waarmee ze langs 

racen. Racefietsers verbieden kan niet, want zij val-

len in dezelfde categorie als normale fietsers, dus 

je kunt ze niet als aparte groep behandelen. Zeker 

nu de coronatijd mensen ‘thuis’ houdt is fietsen 

vanuit eigen huis de ideale manier om sportief be-

zig te zijn en lekker buiten te zijn. Daar is op zich 

niets mis mee natuurlijk, maar de snelheid waar-

mee groepen fietsers vaak door blijven rijden in 

onoverzichtelijke situaties is zeer onwenselijk en 

levensgevaarlijk. Vermoed wordt dat in een aantal 

gevallen de app Strava bijdraagt aan dit roekeloze 

gedrag. Met deze app kunnen wielrenners hun ge-

middelde snelheid monitoren. De uitkomst wordt 

gedeeld met andere fietsers, dus om bovenaan in 

de lijst te komen is het verleidelijk om stevig door 

te trappen en niet af te remmen in dorpen of boch-

ten. Dat het ‘Rondje Vecht’ in het Parool werd aan-

geraden als een van de ‘ideale wielerrondjes buiten 

de stad’ helpt ook niet mee... 

De Dorpsraad heeft naar aanleiding van het on-

geluk en de vele klachten contact opgenomen met 

de gebiedswethouder. Jeroen Willem Klomps be-

grijpt en herkent het probleem. De overlast wordt 

in de hele gemeente ervaren, maar ook in de rest 

van de provincie en er zijn al gesprekken gaande 

over mogelijkheden om die aan te pakken. Dat is 

alleen heel erg ingewikkeld volgens de wethouder. 

“Het enige wat je echt zou kunnen doen is meer 

handhaven, controleren en boetes uitdelen.” 

En daar is dan volgens Klomps de politie weer voor 

nodig. De Dorpsraad heeft voorgesteld drempels 

neer te leggen maar dat is volgens de wethouder 

helaas geen optie. Als er een wielrenner valt over 

de drempels is de gemeente namelijk aansprake-

lijk. Wat de Dorpsraad betreft is de kous nog niet 

af. We gaan verder in gesprek over andere, inven-

tieve ideeën om het probleem aan te pakken. We 

zouden bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of we 

iets kunnen doen op stukken in het dorp waar de 

weg van bewoners is en verkeer dus alleen maar 

recht van overpad heeft.

Of wellicht is een oplossing mogelijk die men in 

Ouderkerk aan de Amstel genomen heeft, op ba-

sis van een noodverordening vanwege de corona-

maatregelen: controleurs en verkeersregelaars die 

sluipweggetjes afsluiten en (elektrische) fietsers en 

bromfietsers op snelheid controleren. Mocht ie-

mand een suggestie hebben dan horen we het graag 

en bespreken we het: info@dorpsraadvreeland.nl. 

Foto: Racefietsen langs het Amsterdam-

Rijnkanaal is een stuk rustiger dan over de 

bochtige Vechtweggetjes. (foto: Willem Mes)
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Gevolgen voor Vreeland van de gemeentelijke 
Vastgoednota 

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

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni heeft de 

gemeenteraad de conceptnota gemeentelijk vast-

goed niet goedgekeurd, maar heeft zij de commis-

sie fysiek domein verzocht de nota aan te passen. 

Er waren nog teveel technische vragen dus de nota 

was nog niet ‘besluitrijp’. Deze nota is een voorstel 

vanuit het College hoe met het gemeentelijk vast-

goed om te gaan. De gemeente heeft immers tien-

tallen gebouwen in bezit: voor de huisvesting van 

het ambtelijk apparaat en bestuur, de brandweer en 

politie, gemeentewerven, scholen, sportaccommo-

daties als gymzalen en zwembaden, bibliotheken, 

muziekscholen, dorpshuizen, kerktorens, muziek-

tenten en commercieel vastgoed. 

Met het in kaart brengen van de status van elk van 

deze gebouwen wil het college duidelijkheid schep-

pen in de rol en de plannen van de gemeente. Naast 

financieel rendement is met name de maatschappe-

lijke relevantie van de activiteiten binnen het vast-

goed van belang en de mate van het faciliteren van 

wettelijke taken van de gemeente. 

Voorstellen voor gemeentelijk vastgoed 
in/bij Vreeland:
Gemeentewerf: verplaatsen naar 

1 centraal scheidingsstation

Gymzaal: vervangende nieuwbouw

Dorpshuis: vervangende nieuwbouw

Muziektent: consolideren (= in stand houden)

Peuterspeelzaal: consolideren

Brugwachtershuisje: consolideren

Spookhuisje: afstoten

Baarhuisje kerkhof: heroverwegen 

(= nader onderzoek nodig).

Gemeentewerf
Het verdwijnen van ‘de werf ’ in Loenen bij sport-

park de Heul zal voor veel Vreelanders grote ge-

volgen hebben. De locatie van een nieuw station is 

nog niet bekend, maar het zal tussen Breukelen en 

Maarssen komen te liggen. Een fors eind verder dan 

nu. Gezien de enorme dagelijkse drukte op de werf 

zal dit voor veel mensen een negatief effect hebben 

en kan het voor veel meer verkeersbewegingen zor-

gen of voor het minder scheiden van afval omdat de 

drempel voor veel mensen te hoog wordt hun afval 

weg te brengen. 

Dorpshuis en gymzaal
Voor eventuele nieuwbouw op de plek van het 

Dorpshuis en de gymzaal lopen al enige tijd be-

sprekingen. Het plan zou zijn dat er een gedeeld ge-

bouw komt waarin Dorpshuis, gymzaal en diverse 

(para)medische voorzieningen (huisarts, fysiothe-

rapeut, huurders van de STAG) een plek vinden, 

met appartementen waarvan de verkoop de bouw-

kosten van dekken. Er is echter nog geen overeen-

stemming over de precieze invulling en uiterlijk 

van het geheel. Als de plannen concreter worden en 

de gemeente akkoord geeft voor nieuwbouw, zal de 

dorpsraad alle Vreelanders betrekken in de concre-

tere invulling van het geheel. 

Spookhuisje
Het spookhuisje aan de Raadhuislaan wordt al ja-

ren gehuurd door IJsclub Voorwaarts voor de op-

slag van materialen. In 2012 is het huisje gerestau-

reerd, na een brandbrief van de Dorpsraad. Hierin 

stelde de Dorpsraad voor om het huisje over te dra-

gen aan de Vreelandse gemeenschap. Er werd zelfs 

een ‘wedstrijd’ uitgeschreven, waarbij men plannen 

voor het spookhuisje kon indienen. IJsverkoop, 

openbaar toilet, informatiepunt, fietsverhuur of 

winkeltje waren toen enkele suggesties, maar hier 

is verder niets mee gebeurd. Zeker als het Sperwer-

veld zoals verwacht volgend jaar wordt ingericht als 

TOP (parkeerplaats als toeristisch overstappunt) 

kan het huisje wellicht een invulling in die richting 

krijgen. Wie komt met een gouden idee?

Baarhuisje begraafplaats Nigtevechtseweg
Het baarhuisje op de begraafplaats wordt niet tot 

nauwelijks gebruikt, dus dat de gemeente hier van 

af wil is wel begrijpelijk. Maar de begraafplaats is 

een gevoelig onderwerp. Een paar jaar geleden was 

er sprake van dat de begraafplaats geprivatiseerd 

zou worden zodat de onderhoudskosten voor de 

gemeente zouden vervallen. Hiertegen zijn vele 

bezwaren geuit van dorpsgenoten die dit als een 

bedreiging zagen van de toekomst van deze plek, 

waar zo veel familie en vrienden begraven liggen. 

De omschrijving ‘heroverweging baarhuisje’ kan 

erop duiden dat deze privatiseringsplannen in ieder 

geval niet geheel van tafel zijn. 

CDA-gemeenteraadslid en dorpsgenoot Pim van 

Rossum heeft in ieder geval over het spookhuisje 

en het baarhuisje extra vragen gesteld in de raad. 

Zodra de Vastgoednota terugkomt op de agenda 

komen we hier op terug.

Cursus Project Loenen werkt hard aan 
programma 2020-2021.

Het belooft een mooi aanbod te worden.
Het programmaboekje wordt 

half augustus verspreid.
Op 9 september gaat onze vernieuwde 

site open voor inschrijvingen.
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

VANAF 01 JUNI 2020 

WEER OPEN VOOR LUNCH

Ondanks de vele restricties kunnen wij je wel 

weer verwelkomen voor een heerlijke lunch!

Neem plaats tussen 12.30 - 13.00 uur en geniet van 

een 4 gangen lunchmenu du chef à 55.00 per persoon.

Open dinsdag tot en met vrijdag en zondag.

Met een culinaire groet,  

De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Eva Sasbach heeft goed nieuws dat 
ze graag in deze sombere tijd met 
ons wil delen. Sinds kort heeft ze 
een geregistreerd partnerschap 
met Cornelis Visser, die ze nu twee 
jaar kent. “In deze coronatijd kom 
je er pas echt achter hoe belangrijk 
je relatie is.”

Even later komt ‘hij’ binnen, met 

in zijn hand een klein zakje met 

daarin een prachtige gouden ring. 

Eva vliegt hem om de nek en het 

stel gaat lekker dicht naast elkaar 

zitten. Cornelis: “Onze ‘trouw’rin-

gen hebben een bijzonder verhaal. 

Ze zijn namelijk van Eva en Wil-

lem Sasbach geweest die in 1899 

getrouwd zijn. Die datum staat 

nog steeds in de ringen. Willem 

was eerste cellist bij het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest. De ring 

voor mijn Eva was nog iets te klein, 

dus die heb ik iets groter laten ma-

ken.”

Sociëteit De Kring
Eva werkt bij het ministerie van 

Justitie en Veiligheid in Den 

Haag als senior adviseur Mobili-

teit en Duurzame inzetbaarheid 

bij Dienst Terugkeer en Vertrek. 

Daarnaast heeft ze haar eigen adviesbureau Start 

voor Werk en geeft ze onder meer loopbaanadvies 

en coaching. Eva: “Ik help mensen ook bij het ma-

ken van een videopresentatie als ze willen sollici-

teren.” Eva woont al sinds 1992 met veel plezier in 

Vreeland, maar ook Amsterdam zit in haar hart.  

Eva: “Van oudsher woont mijn familie in Am-

sterdam, en ik heb er ook langere tijd gewoond. 

Ik ga graag uit eten in de hoofdstad, of naar ver-

schillende musea. Verder ben ik ook lid van kun-

stenaarssociëteit ‘De Kring’.” Zo ontmoette ze in 

De Kring in 2018 - na een avondoptreden van een 

Russische pianiste - haar nieuwe liefde. Ze vertelt: 

“Heel toevallig -  maar eigenlijk geloof ik niet in 

toeval - zat ik op een gegeven moment naast die 

leuke man.” Ook de tweede keer in de Kring liep 

zij Cornelis ‘toevallig’ weer tegen het lijf. En van 

het één kwam het ander. Eva vervolgt: ‘’Het bleek 

dat we heel veel dezelfde interesses hebben, en 

sinds die tijd zijn we onafscheidelijk. In 2019 heb-

ben we bijvoorbeeld in de Amsterdamse grachten 

samen twee kilometer gezwommen, als spon-

soractie voor onderzoek bij de spierziekte ALS.”

Het beste van twee werelden
Cornelis woont aan de Prinsengracht in Amster-

dam, waar hij als gespecialiseerd letselschadead-

vocaat al meer dan twintig jaar zijn eigen kantoor 

heeft. Het stel is niet van plan om in één huis 

samen te gaan wonen. Ze genieten liever van de 

gezelligheid in de hoofdstad afgewisseld met de 

rust en de natuur in Vreeland. Cornelis vindt het 

ook heerlijk in Vreeland. “Hier hoor ik weer de 

vogels. Ik houd van de natuur, het buiten zijn, de 

dorpsgemeenschap en ook van de rust die je hier 

voelt. En Eva vindt het omgekeerd juist fijn om in 

Amsterdam meer de reuring van de grote stad op 

te zoeken. We hebben dus eigenlijk het beste van 

twee werelden!” 

Thuis voelen
Tot slot willen we nog even weten hoe Eva en Cor-

nelis hun toekomst zien. Cornelis: “De komende 

jaren zullen we zeker nog veel wandelingen gaan 

maken, en steden en musea blijven bezoeken. 

Daarnaast werken we samen met veel plezier aan 

onze beide tuinen en huizen. Voorlopig zijn we 

allebei nog druk met ons werk.” Eva tot slot: “We 

willen onze woningen in Vreeland en Amsterdam 

nog gezelliger voor elkaar maken. Dat is echt ons 

gezamenlijke project. Anders blijf je bij elkaar op 

visite komen en dat is niet de bedoeling!”

Liefde in tijden van corona

De gemeente is bezig met het vast-

stellen van een Omgevingsvisie 

waarin kaders worden vastgesteld 

voor beleid op het gebied van 

bereikbaarheid, gezondheid, wo-

nen, landschap, duurzaamheid en 

economie. Denk mee en geef uw 

mening! Vul de digitale enquête 

in via www.stichtsevecht.nl/om-

gevingsvisie of vul de ansichtkaart 

in die bij de Var van week 24 zat. 

Toekomst 
gemeente
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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 

Dit is nou zo’n pareltje dichtbij huis waarvan je 
echt wilt dat iedereen het ontdekt. Waarover je 
van de daken wilt roepen: “Kom allemaal naar 
Veldlof!” Chef Wilco Berends van sterrenrestau-
rant de Nederlanden heeft het al ontdekt. Maar 
ook wie ‘lekker’ thuis wil koken kan ‘natuurlijk’ 
meegenieten. Hier willen we meer van weten. Ga 
je mee? 

Vanaf de Vreelandse dorpskern is het een half 

uurtje wandelen maar wij pakken voor deze ge-

legenheid de fiets. Nee, niet de racefiets want wij 

willen onderweg oog houden voor de omgeving. 

En die is deze tijd van het jaar misschien wel op 

zijn mooist! Via de Boterweg volgen we de linker-

oever van de Vecht noordwaarts richting Nigte-

vecht. Tien minuten later slaan we vlak voor ‘de 

Nes’ linksaf het pad op van boerderij ‘Praktijk 

Landzicht’ en parkeren de fiets. Hier was voor-

heen toch ook al een landwinkel? 

Krijtbordjes wijzen de weg en via het erf, waar je 

bijna jaloers wordt op het tevreden rondscharrelen-

de pluimvee, bereiken we een kleurrijk veld. Langs 

het open pad, richting het Amsterdam-Rijnkanaal, 

groeien aan weerszijden talloze bloemen en eetba-

re planten in weelderige perken. Iemand knipt met 

een emmer en schaar een veldboeket voor thuis, 

waarvan, zo leren we later, sommige bloemen ook 

eetbaar zijn. Aan het einde van het pad worden we 

beloond met een extra wijds uitzicht waar je links 

Vreeland ziet liggen en rechts de fietsbrug van Nig-

tevecht zichtbaar is. We lopen terug en treffen een 

jonge moeder met baby en haar vriendin uit Loe-

nen. Ze heeft twee veldboeketten verzameld en zegt 

dat ze zo ook nog verse peultjes en venkel wil mee-

nemen. Dan ontmoeten we Marjolein Lausberg 

(39) die ons alles vertelt over deze idyllische plek 

waar zij sinds januari snoeihard heeft gewerkt aan 

‘haar Veldlof’.

Marjolein, gehuld in blauwe overall, oogt met 

haar gezonde uitstraling jonger dan ze is. Haar 

volledige verhaal bewaren we graag voor een vol-

gende keer. Een uurtje later fietsen we, vol lof over 

dit mooie initiatief, met een ‘vers’ gevuld fietskrat 

terug naar huis waar we van de daken roepen: 

“Koop lokaal en blijf gezond!”

Geopend: woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 

uur, pin aanwezig.

Meer informatie op: www.veldlof.nl.

Ontdekte plekjes
Veldlof, lekker natuurlijk!
Door Pauline van der Hoeden

We zijn weer open en daar zijn we heel dank-
baar voor! Onze kade is dan ook weer bedoeld 
voor het aanmeren van gasten die komen lun-
chen, dineren en logeren. Dat betekent dat 
de regels die er al zijn, ook nageleefd moeten 
worden. We stellen onze tuin, de dijk, graag 
open voor dorpsgenoten, maar dan wel met de 
volgende regels:
•  recreëren mag tussen de zwemtrap en de 

hortensia’s
• zwemmen zonder gillen en rennen
• fietsen niet op de dijk maar bij de school
• neem je vuilnis mee naar huis
•  voor suppen op- en afstappen is oké, maar 

geen sups aan de kade of op de kade neerleg-
gen. Ook auto’s voor vervoer van sups niet 
op ons parkeerterrein parkeren

•  aanmeren van sloepen van Vreelanders aan 
de andere kant van de brug

• steek niet de Vecht over, zwem aan de kant
•  houd op de kade ook hier 1.5 meter afstand, 

de Gemeente kan ook ons stuk afsluiten als 
we dit niet met elkaar doen! 

Met elkaar kunnen we het
leuker maken!

Spreek elkaar aan op het handhaven van de 
regels. En besef je dat je gebruik maakt van de 
tuin van iemand anders, dan vertrouwen wij 
op een heerlijke zomer met veel zwemplezier!

Caroline en Wilco Berends

Lezers schrijven: 

Beste dorpsgenoten,
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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

Dorpsgenoot Nienke van den Esschert 
rondde in 2013 haar huisartsenopleiding af 
aan het AMC in Amsterdam en werkt 4 jaar 
in Huisartsenpraktijk Vita, onderdeel van 
een gezondsheidscentrum in Hilversum. 
Sinds 1,5 jaar is zij geassocieerd met haar 
collega en runnen zij samen de duopraktijk 
met 3.080 patiënten. Ook in haar praktijk en 
de regio waarin zij werkt, had de coronacri-
sis een enorme impact. Ik spreek haar over 
haar ervaringen als huisarts.

Vrijdag 13 maart voelde Nienke al aan dat het 

de verkeerde kant uitging. “Ik zou die avond 

een biertje gaan drinken met wat vrienden, 

maar ineens was daar het besef ‘dit gaat niet 

goed’ en ik vroeg me af of het nog wel verant-

woord was om met zijn allen in de kroeg te 

gaan staan. Ik besloot het niet te doen.” Toen 

premier Rutte die zondag een landelijke in-

telligente lockdown afkondigde was zij men-

taal dus al voorbereid. Nog diezelfde avond 

maakte zij met haar collega’s (via videobellen) een 

plan voor hoe hiermee om te gaan binnen hun ge-

zondheidscentrum. “Wij zijn nooit dicht geweest, 

maar werkten voornamelijk via telefonische en 

e-consulten en alleen nog op afspraak. De assisten-

tes zaten achter glas en stonden de patiënten via een 

babyfoon te woord.” 

Ook de regio-organisatie pakte het adequaat op. 

Binnen een week werd er bij Tergooi Blaricum een 

Centraal Corona Centrum (CCC) geopend voor 

beoordeling van patiënten met klachten die zou-

den kunnen passen bij corona. Deze regio loopt van 

Vreeland tot en met Baarn en Huizen tot en met 

Hilversum. “Dit initiatief heeft ons enorm ontlast 

in de tijd dat wij nog weinig bescherming (kleding 

en mondmaskers) hadden.” Dit centrum werd tot 

afgelopen maandag 24/7 bemand door (waarne-

mend) huisartsen uit de regio. Zij draaiden daar 

extra diensten naast het werk in de eigen praktijk 

en de diensten op de huisartsenpost. Tijdens de vi-

sitediensten reed Nienke in vol ‘beschermd’ ornaat 

met een chauffeur naar patiënten die te ziek waren 

om zich te verplaatsen. ”Daarbij moest ik vaak al 

proactief het gesprek aangaan over de vraag of zij 

‘in het geval dat’ in het ziekenhuis beademd willen 

worden en/of naar de IC willen. Heel ingewikkeld 

omdat men daar natuurlijk nog helemaal niet bij stil 

wil staan, maar op dat moment wel erg ziek is.”

Als huisarts wordt Nienke in deze bizarre tijd ge-

dwongen om keuzes te maken waar ze voorheen 

minder over na hoefde te denken. “De palliatieve 

zorg bijvoorbeeld vindt thuis plaats met de familie 

erbij, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. 

Ik wil graag dichtbij mijn patiënten staan, maar ik 

moet ook altijd rekening houden met de patiënten 

die ik erna ga zien en met hun veiligheid.” Ze pro-

beert meer te bellen, bijvoorbeeld met eenzame en 

kwetsbare mensen waar je zo graag langs zou willen 

gaan, maar bij wie het beter is om dat niet te 

doen. “Zo zit je als huisarts regelmatig in een 

spagaat.”

Naast de narigheid die de coronacrisis heeft 

gebracht op zowel gezondheids- als econo-

misch gebied, ziet Nienke echter ook veel po-

sitieve ontwikkelingen zoals vernieuwingen in 

de zorg die voorheen ondenkbaar waren. Maar 

ook het feit dat we met zijn allen meer stil lij-

ken te staan bij waar het nu echt om gaat. “Ik 

ben trots op hoe Nederland dit heeft aangepakt 

en hoeveel draagvlak er was voor een intelli-

gente lockdown.” En gelukkig worden we daar 

nu voor beloond met de afname van het aantal 

coronapatiënten.” Tegelijkertijd wijst Nienke 

op het feit dat het virus niet minder gevaarlijk 

is geworden. “Die 1,5 meter blijft belangrijk, 

ook met vrienden onder elkaar (al vind ik dat 

ook moeilijk). Denk niet ‘het gaat mijn deur 

wel voorbij want ik ben nog jong’, want ook jou 

kan het overkomen. Daarnaast hebben we nog 

steeds onvoldoende zicht op de lange termijn 

gevolgen van dit virus.”

 A.F.

Vitale beroepen: huisarts
Nienke van den Esschert (41)
“Ik ben trots op hoe snel en adequaat we dit met zijn 

allen hebben aangepakt”
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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

We mogen weer naar school
Het thuisonderwijs is vanaf deze maand weer he-

lemaal achter de rug. Alle kinderen van CSV Rid-

derhof mogen weer naar school! En zoals we in de 

afgelopen kidsredacties hebben mogen lezen, was 

het thuisonderwijs zo erg nog niet. 

Maar de kinderen van groep 7 en 8 hebben zich 

eerlijk gezegd in de afgelopen gekke maanden ook 

wel eens verveeld. En dat heeft 4 hele leuke verveel-

verhalen opgeleverd! Lezen jullie mee hoe vreselijk 

Marie, Milou, Kees en Tim zich verveeld hebben?!

In groep 3 zijn de kinderen blij dat ze weer helemaal 

naar school kunnen! Kijk maar eens naar de vrolijke 

tekeningen van Betty Sue, Fien, Annetje en Grace.

Joeke wil graag haar zelfgemaakte muizenhuis met 

jullie delen.

Fien, groep 3

Grace, groep 3

Blij op school

Betty Sue, groep 3

De verveel zaterdag
Het was eens een winterse dag maar er was geen 

sneeuw ! Dus toen dacht ik, ik ga maar met een 

vriendinnetje spelen. Maar ik ben iedereen af ge-

weest, maar niemand kon of mocht dus toen ging 

ik maar naar huis. 

Toen ik thuiskwam waren alleen mijn ouders er 

want Pien en Diek waren spelen, dus ik kon niks 

met hun doen. Maar uiteindelijk vroeg ik aan mijn 

moeder of ik mocht bakken en toen zei ze nee om-

dat de keuken net schoongemaakt was. Dus ik wist 

maar niet wat ik moest doen dus toen ging ik kijken 

in de schuur en zag de oude trampoline nog liggen 

van Amerika. 

Dus ik rende naar binnen en vroeg of mijn vader mij 

wou helpen met hem weer in elkaar zetten. En hij 

zij je mag hem in elkaar zetten maar ik moet werken 

dus jij mag het zelf doen. Maar ik had zelf geen idee 

hoe ik het moest doen. Maar ik zei prima! Dus toen 

pakte ik de handleiding er bij en ging aan de slag. 

En als aller eerst moest ik het frame van de trampo-

line in elkaar zetten en toen ik nog een stuk er in 

moest zetten vloog die uit elkaar! 

Dus toen moest die weer in elkaar en dat duurde 

nog langer. Maar gelukkig kwam mijn zus toen 

thuis en ging mij helpen. Dus we hadden eindelijk 

het frame klaar en nu moesten we het onderstel 

aan het frame vast maken. En toen we het af had-

den moesten we het omdraaien zodat we de veren 

er aan vast konden maken. Maar bij dat hadden we 

mijn ouders nodig dus we riepen ze naar buiten 

het lukte de eerste keer natuurlijk niet dus we gin-

gen het nog een keer proberen en deze keer lukte 

het wel! En nu moesten we de veren er in doen en 

halverwege kwamen we erachter dat we de veren 

verkeerd hadden neergelegd waar daardoor we de 

palen voor het net niet meer konden plaatsen! 

Dus toen moesten we alle veren opnieuw neer 

zetten! En dat duurde natuurlijk weer eindeloos 

voordat we ze allemaal goed hadden geplaatst. En 

toen we de palen voor het net moesten hebben 

kwamen we erachter dat we ze nog niet hadden 

gepakt dus wij gingen nog even in de schuur kij-

ken of ze daar lagen en toen we de schuur in liepen 

stonden ze recht voor onze neus. 

Dus we pakte ze en zette ze er op en daarna ging 

het heel makkelijk want we hoefde alleen nog maar 

het net er op te zetten en we waren zo klaar! En uit-

eindelijk was het het wel waard want, ik heb mezelf 

voor de rest van de dag niet verveelt!                                        
Milou, groep 7

Annetje, groep 3

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

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

Angèle Babeliowsky
scheidingscoach

06 41 91 26 28 | angelebabeliowsky.nl
angele@angelebabeliowsky.nl#scheiden  #ouderschap  #pubers 

Ervaar jij of je kind 
veel stress als gevolg 
van een scheiding?

Neem dan contact op!

ab.
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Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

De volgende 
kidsredactie 
Nog een paar weken en dan is het 

zomervakantie! Het is inmiddels een 

beetje traditie dat de kinderen uit 

groep 7 en groep 8 de kidsredactie 

van juli en augustus vullen met hun 

verhalen. Hoe we vanaf september 

weer verder gaan, lezen jullie in de 

kidsredactie van augustus.

De dood verveelde ik me
Daar lig ik. Op de bank. Niks te de doen. Ik verveel 

me dood. 

Ik kijk om mij heen of ik iets zie wat ik kan doen. Ik 

zie een Duckie liggen. Helaas heb ik hem gister al 

gelezen. Dan is er niks meer aan. Betty is ook niet 

thuis. Zij is bij Rosalie aan het spelen. ‘Mama, wat 

kan ik gaan doen?’ roep ik van de bank naar de keu-

ken. ‘Ja, dat moet je zelf verzinnen,’ zegt ze. ‘Ga te-

kenen, of even lekker buiten spelen.’ 

‘Geen zin in,’ roep ik. ‘Of ga even kijken of Jet of Ella 

thuis is. Of Lot bijvoorbeeld.’  ‘Neh,’ zeg ik. Ik kijk om 

me heen. ‘Of ga lekker lezen,’ zegt me moeder nog. 

Ik zeg niks. ‘Ik verveel me nog steeds,’ zeg ik. Mijn 

moeder zucht. ‘Nog steeds,’ roep ik. ‘Nu ook nog.’ 

‘Ga in ieder geval iets doen,’ zegt mijn moeder.

‘Wat dan,’ zeg ik. Ik pak een spiegel, ga met mijn 

hoofd over de leuning van de bank hangen en 

wacht tot ik een tomaat word. Het duurt lang. Ik 

stop. ‘Ga even lekker douchen, eventjes je haren 

wassen,’ zegt mijn moeder. ‘Neeheeeeeeeeeeeee.’ 

zegt ik. 

Daar lig ik. Al bijna een half uur niks te doen. Ik ver-

veel me GRUWELIJK VERSCHRIKKELIJK DOOD! 

Ik lig nu al weer vier uur hier. Ik wilde Sims 4 gaan 

doen, maar ik mag niet op de computer. Dus ook 

niet op mijn iphone. 

Twee uur later... Ik lig hier al zes uur. Precies hetzelf-

de, zonder een keer van de bank af te gaan. Ik hou 

de tijd in de gaten, zodat er tenminste nog iets aan 

is. Maar of het er echt leuker op wordt, nee. 

´We gaan eten!´ roept mijn moeder. Yes! Ik spring 

van tafel en slurp alles in een keer op. 

Ik ben klaar. Ik ga op de bank zitten. Wacht eens, 

ik heb ergens niet aan gedacht. WAT MOET IK NU 

DOEN?!

Ik die wacht totdat mijn hoofd rood is.

Klaasje, groep 6

Marie, groep 7

De verveling slaat toe
Er was eens een keer dat ik me heel erg verveel-

de maar plots gebeurde er iets. We hoorden een 

storm van mussen. We hadden het raam bij de keu-

ken wijd open, maar toen hoorden we het geluid 

steeds dichterbij komen en toen gingen we uit het 

raam kijken. Er was een tornado van mussen in de 

voortuin en plotseling stormden de mussen op ons 

af en vlogen naar binnen en door de achterdeur 

eruit en toen kwam er een reiger naar binnen vlie-

gen! en ging de vissen uit de vissenkom eten uit de 

kom die niet bestond en toen ging blacky de poes 

de reiger proberen te pakken en dood te bijten. Ze 

was bang dat de reiger ons ging aanvallen maar dat 

was niet zo en toen vloog die uit het huis door de 

achterdeur.      Kees, groep 8

Joeke, groep 6

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

Yeah, we zijn er weer! 

We helpen u graag 
aan een goed kapsel!

.

Verveel verhaal
Ik zit op de bank,ik verveel me dood echt DOOD. Nu 

al 3 uur! Ik denk denk en denk maar. Ik heb ook nog 

nergens zin in. Ik tel tot 1 000 000 maar ik weet het 

nog niet. Aaaaaaaaaaaaaaah zo saai! Wat moet ik nu 

wat moet ik NU. ik kijk tv maar ook saai. Ipad is ook 

saai trampoline ook aaaaaaaaaaaah niets is leuk!!!!!! 

Ik ga naar Pim.

Maar toch ga ik niet ik moet namelijk FIETSEN!!!!!! En 

dat is ook zo saai!!

WAT MOET IK NUUUUUU. Ik ga naar buiten ook niks 

aan

AAAAAAAAAH AAAAAAAAAH en nog is 

AAAAAAAAAH mijn leven IS SAAI. Maar nu ik heb 

het ik ga naar het schoolplein,dat is een goed idee 

VOETBALLEN.       Tim, groep 7

Muizenhuis
Ik heb het muizenhuis zelf gemaakt. Ik kwam op het 

idee door een actie van het Klokhuis en toen zag 

ik het ook anderen doen. Ik had eerst een andere, 

maar die vond ik niet mooi en een beetje afgeraf-

feld. En daarom heb ik nu deze gemaakt. 
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

“Ik zeg altijd: ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik 
ben Mieke.” Aan het woord is Mieke Hoek, front-
vrouw van de lokale partij Het Vechtse Verbond 
en statenlid voor 50PLUS in de provincie Utrecht. 

In alles wat Hoek vertelt over haar werk in de poli-

tiek klinkt een nuchter pragmatisme door. Zij jaagt 

geen grote ideologische vergezichten na, maar 

staat ‘met de voeten in de klei,’ zoals zij dat zelf 

zegt. Hoek is er voor de mensen, voor de gemeente. 

Toen zij achttien jaar geleden haar entree maakte 

in de politiek, was dat nog in de Gemeente Loenen, 

waar ook Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en 

Nieuwersluis bij hoorden. Sinds de gemeente-

lijke herindeling in 2010 kwamen Breukelen en 

Maarssen daarbij. 

De uitbreiding markeerde een enorme omslag in 

de manier van werken en in de sfeer in de gemeen-

teraad. Hoek: “In de gemeente Loenen hadden wij 

de zaken prima op orde. Met Maarssen hebben we 

nu veel gedoe.” Als voorbeeld noemt zij de breuk in 

de coalitie in december 2019 toen coalitiepartner 

GroenLinks uit het college werd gezet. “Sindsdien 

zitten wij met drie, in plaats van vier wethouders, 

want op hetzelfde moment stapte GroenLinks 

wethouder Linda van Dort op. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met de stik-

stofuitspraak van de Raad van State, een nieuwe 

burgemeester met wie we eigenlijk nog nauwelijks 

kennis hebben kunnen maken én een nieuwe grif-

fier. Daar kwam ook nog eens Corona bij. En dan 

is er ook nog de nieuwe raadszaal in Breukelen 

waar we nu niet in kunnen. In mijn achttien jaren 

in de politiek heb ik nog nooit meegemaakt dat de 

zaken zo complex waren.” 

Politieke loopbaan
Mieke Hoek begon haar politieke loopbaan in 

2002, toen ze raadslid werd bij de VVD in de ge-

meente Loenen. Na drie jaar verliet ze de partij 

vanwege onenigheid over het begrotingsbeleid. 

Haar zetel wilde ze niet opgeven en ze maakte 

haar termijn af als Onafhankelijke Fractie Mieke 

Hoek. Onder aansporing van de heren van haar 

schaakclub veranderde ze de naam van haar partij 

in Het Vechtse Verbond, een naam die ‘herinde-

ling bestendig’ was en waarmee zij ook kiezers uit 

andere delen van de gemeente voor zich hoopte 

te winnen. Dat lukt tot nu toe goed - zij behield 

haar zetel - ook al merkt ze bij de uitslagen dat haar 

electorale basis vooral in de dorpen van de voor-

malige gemeente Loenen zit. Hoek combineert 

het raadswerk met het fractievoorzitterschap van 

50PLUS in de provincie Utrecht, waar zij eveneens 

een zetel won. Ze houdt zich verre van het gedoe in 

de landelijke partijtop. Hoek: “Ik geloof in de partij 

en ik heb heel veel kansen gekregen. Bovendien is 

er een groot verschil tussen de onderwerpen die 

op landelijk niveau spelen, zoals de pensioenen, en 

zaken als openbaar vervoer en huisvesting die juist 

op provinciaal en gemeentelijk niveau worden ge-

regeld en waar ik mij hard voor maak. Ik blijf mij 

ervoor inzetten dat de Syntuslijn weer naar Loenen 

gaat rijden, zodat men daar vanuit Vreeland bood-

schappen kan doen.” Ook voor jongeren is een 

verbetering van de OV-verbindingen essentieel 

en daarom pleit Hoek voor een scholierenlijn die 

over de N201 van Uithoorn naar Hilversum moet 

gaan rijden. 

Overlast fietsers
Een ander issue waar Hoek de komende tijd weer 

naar gaat kijken is de overlast van racefietsers die 

op hoge snelheid door de dorpen racen en de om-

liggende weggetjes langs de Vecht onveilig ma-

ken. Hoek: “We hebben het er al veel over gehad 

in de gemeenteraad, maar tot nu toe kregen we de 

handen niet op elkaar. Handhaving is moeilijk te 

realiseren. Bestuurlijk vindt men recreatie soms 

belangrijker dan de overlast die wielrenners de in-

woners en andere weggebruikers bezorgen.”

Dat recreatie kan botsen met belangen van natuur 

en bewoners wordt ook zichtbaar in de aange-

kondigde nieuwe regels voor de toegestane lengte 

(max. 7 meter) van bootjes van bewoners van de 

Vechtoevers. Het plan leidde tot grote ongerust-

heid in de dorpen aan de Vecht. Voor Hoek, die 

zelf graag in haar antieke sloepje vaart, was het 

plan een aanleiding om een motie in te dienen 

waarin de wethouder de opdracht krijgt om te lob-

byen voor een versoepeling van de regels. De motie 

werd breed gesteund in de gemeenteraad. 

De volgende stap is om een motie in de provinciale 

Staten in te dienen, omdat de provincie er uitein-

delijk over gaat. Het is nu afwachten hoe het verder 

zal gaan. 

C.W.

Lionsclub Over Holland schenkt 
aandacht aan steunpilaren

Met de voeten in de klei
Interview met Mieke Hoek

“In de gemeente Loenen hadden wij 

de zaken prima op orde. Met Maarssen 

hebben we nu veel gedoe.”

Kort nieuws

Juni staat traditiegetrouw in het teken van de Badeend-

race van Lionsclub Over Holland. Met de opbrengst 

hiervan worden goede doelen, ook in Vreeland gefinan-

cierd. Zo zouden de 4/5 mei activiteiten en het dorpsdi-

ner mede gesteund worden. Zoals veel in 2020 kan ook 

de race vanwege de wettelijke regelingen niet plaatsvin-

den. Ook het verenigingsleven van de 20 mannen be-

perkt zich tot digitale ontmoetingen. Van het geld dat 

zij aan vergaderingen, maaltijden en drankjes hebben 

uitgespaard hebben de Lions fleurige attenties gekocht. 

Deze zijn afgelopen weekend bezorgd bij de 20 lokale 

ondernemers en partners die de Lionsclub en hun Bad-

eendrace ondersteunen. Jan Hattink namens de Lions: 

“Zoals voor ook zoveel anderen is de bedrijfsvoering 

van onze steunpilaren enorm aangepast. Daarom een 

kleine attentie! Het is jammer dat ook onze zomeractie 

niet door kon gaan. De erwtensoepactie van februari 

was wel een groot succes. Maar ook daar zijn de goe-

de doelen van Breukelen (bezoek groep 8 Anne Frank-

huis) en Vreeland (4-5 mei activiteiten en dorpsdiner) 

naar 2021 verplaatst. De 2020 donatie zal dan in 2021 

ter beschikking worden gesteld. De cheque voor de 

Loenense Brandweer komt bij de verbouwing van hun 

kazerne. Wat betreft onze  acties hopen we voor 2021 

weer op het oude normaal.” 

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat 

de zaken zo complex waren.”

“Ik maak mij hard voor 

het openbaar vervoer”
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Kort nieuws

Op 20 mei bezochten burgemeester Reinders en 

Emma Steenbergen, accountmanager en pro-

jectleider Economie en Duurzaamheid, diverse 

ondernemers in Vreeland en Breukelen om van 

de ondernemers zelf te horen hoe zij deze tijd er-

varen. Bij hun bezoek aan de Dagwinkel vertelde 

Aloys dat de zaken erg goed lopen, al is de aanlei-

ding natuurlijk niet leuk. Mensen vinden het fijn 

en veilig in eigen dorp in een beschermde en ver-

trouwde omgeving hun boodschappen te kunnen 

doen. Ook de andere diensten die hij aanbiedt, 

zoals een pakketservice, zijn nu van extra groot 

belang. Door de toename in online bestellingen 

beseffen steeds meer mensen hoe belangrijk het is 

een pakketservice in de buurt te hebben. Ook bij 

De Nederlanden werd een bezoek gebracht, om te 

zien hoe dit sterrenrestaurant is omgegaan met de 

sluiting door de coronacrisis. Hier hoorde Rein-

ders van de geslaagde samenwerking met Land-

waart Culinair in Maartensdijk, waar wekenlang 

maaltijden van De Nederlanden konden worden 

afgehaald. “Geweldig dat de gemeente de moeite 

neemt ondernemers te persoonlijk bezoeken en te 

vragen naar hoe het gaat in deze heftige tijden”, 

aldus Caroline Berends. 

De burgemeester zoekt verschillende manieren 

om in deze tijd van isolatie toch contact te heb-

ben met burgers, verenigingen en instanties. Dit 

doet hij onder meer door verschillende (video)

boodschappen die via de Var, sociale media en 

de gemeentelijke nieuwsbrief  verspreid worden. 

Om dit en ander nieuws van de gemeente te vol-

gen kan iedereen zich aanmelden voor deze gratis 

wekelijkse nieuwsbrief. 

Dit kan via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief.

Burgemeester op bezoek bij ondernemers

De Vrijwilligers Centrale Stichtse Vecht zet de week van 

15-21 juni alle vrijwilligers nog eens extra in het zon-

netje. Het waren (en zijn soms ook nog) zware tijden, 

waarin weer eens bleek hoe waardevol vrijwillige inzet 

is. Als dank aan alle vrijwilligers en als blijk van waar-

dering ook aan alle vrijwilligers die vanwege de situatie 

juist thuis moesten blijven is de Vrijwilligerscentrales 

een posteractie begonnen. Via bijgaande poster die op 

veel plekken in de gemeente hangt krijgen al deze vrij-

willigers de hartelijke en zomerse groeten!

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Cryptogram

Vreelanders in de pers

Bron: Gooi en Eemlander

Horizontaal
1  Hieraan wonen 

 de kippendieven

7 Tegenwoordig valt

 daar weinig te snaaien

 voor vegetariërs

10 Doorgang naar ver-

 gezicht over water

 dat jij verkleint

12 Verdwenen brood-

 smeersel

13 Aan de agressieve

 kant van onze rivier

14 Bomenrijke route

 richting Loenen

15 Hoek met witte 

 huizen

Verticaal
2  Klinkt alleen voor

 Britse stellen

3 Pottenbakkersdijk

4 Hoe komen we nu

 naar Nederhorst?

5 Achter de overtuinen

 aan de Vecht

6 Gewichting in de

 smalle dorpskern

7  Ha, hier op donderdag

 ook Griekse kaas

8 Handig die smid als

 buurman

9  Goddelijke brink

11 Natte hal

Zoek in deze doordenker de Vreelandse straatnamen 
die cryptisch worden omschreven.
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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

Het was groot nieuws afgelopen jaar: LMC-1 is 

veel zwaarder dan gedacht en daardoor gaat er 

nogal wat gebeuren de komende tijd. LMC staat 

voor de Large Magellanic Cloud, een wat kleiner 

sterrenstelsel op zo’n 170-duizend lichtjaar ver-

wijderd van ons eigen Melkwegstelsel. 

Vanuit Vreeland kunnen we de LMC helaas niet 

zien, maar op het Zuidelijk Halfrond is dit ster-

renstelsel met het blote oog te vinden tussen de 

sterrenbeelden Goudvis en Tafelberg. Het ziet er-

uit als een wat vage en diffuse blauw-grijsachtige 

vlek aan de hemel. Op dit moment beweegt de 

LMC met een paar honderd kilometer per secon-

de van ons weg, maar die snelheid neemt af en op 

een gegeven moment beweegt dit stelsel zelfs op 

ons toe. Er werd steeds vanuit gegaan dat dit on-

herroepelijk over zo’n 6 tot 7 miljard jaar tot een 

botsing zou leiden. Dat klinkt onheilspellend, en 

al helemaal als je eigen Melkweg erbij betrokken 

is. Toch is dit geen echt probleem voor ons, want 

rond die tijd is onze zon allang geëxplodeerd. Ech-

ter, nu blijkt LMC-1 veel meer donkere materie te 

bezitten dan aangenomen. Donkere materie? Dat 

is dus iets wat je niet kunt zien, sterker nog, waar-

van we niet eens weten wat het is, maar dat wel 

massa heeft. Daardoor liggen ons Melkwegstelsel 

en de LMC veel meer op ramkoers dan verwacht: 

de botsing wordt nu ‘al’ over zo’n 2.5 miljard jaar 

verwacht. De zon is dan behoorlijk hoogbejaard. 

Wat betekent dat voor ons? Allereerst, je moet 

je zo’n botsing niet al te dramatisch voorstellen; 

die duurt namelijk tientallen miljoenen jaren en 

in deze periode versmelten de sterrenstelsels. Er 

ontstaat langzaam maar zeker één groter stelsel. 

In de kern van een sterrenstelsel zit vaak een ste-

vig zwart gat en wanneer twee stelsels samengaan, 

ontstaat er een nog groter zwart gat. Dat gaat ge-

paard met flink wat ‘flares’, grote jets van intense 

straling, en daar wil je dan niet terecht komen. In 

de buitenwijken van het nieuwe sterrenstelsel, op 

zo’n 15 tot 20 duizend lichtjaren, zeg maar daar 

waar wij wonen, is de kans op grote veranderin-

gen kleiner, en zeker wanneer een kleiner sterren-

stelsel, zoals de LMC met een groter Melkwegstel-

sel botst. De kans op een frontale botsing tussen 

sterren en planeten van de twee stelsels wordt op 

1-3 % geschat. 

Verder, en dat is goed nieuws, de botsing met 

LMC-1 zorgt ervoor, dat onze Melkweg een duw-

tje krijgt in de ruimte. Hierdoor wordt een andere 

botsing over 4.5 miljard jaar met een veel groter 

sterrenstelsel, het Andromeda sterrenstelsel, zo’n 

miljard jaar uitgesteld. Ga dus maar met een ge-

rust hart slapen.                                                           

Hemel boven Vreeland

Een heugelijke dag was het 1 juni, toen de horeca 

weer open mocht. De uitbaters van de drie restau-

rants in Vreeland hebben alle benodigde maatre-

gelen getroffen om hun gasten veilig te ontvan-

gen. Ook al kunnen er hierdoor minder mensen 

ontvangen worden dan normaal, de blijdschap 

was er niet minder om, ook bij de gasten. Wat fijn 

om weer gezellig uit eten te kunnen gaan, en ook 

nog in eigen dorp!

Horeca weer open!

H.L.

Horeca weer open!
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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

Charlotte en Mark bezichtigden op een dag in au-
gustus 2019 vijf leuke huizen in het Gooi en wan-
delden daar wat rond en dronken een kopje koffie. 
In het cafeetje werden beiden een beetje stilletjes 
en kwamen ze tot de conclusie dat het Gooi niet 
hun nieuwe thuis zou worden. 

Diezelfde dag gingen ze ook nog even langs een 

huis aan de Singel in Vreeland en toen was het 

ze meteen duidelijk dat Vreeland wél hun nieuwe 

thuis kon worden! Het huis bleek een behoorlijke 

opknapper, maar dat was voor Charlotte een mooie 

uitdaging. Ze kregen de sleutels in september en er 

is acht maanden lang gesloopt, gebroken, uitge-

bouwd en opgebouwd. Eind april konden ze ein-

delijk hun bovenwoning in Amsterdam Oud West 

verruilen voor het grote huis met tuin in Vreeland!

Charlotte Emmerig (38), Charlie voor vrienden, 

groeide op in een klein dorpje in Brabant en is be-

kend met het fietsen naar de stad. Iedere dag 18 

kilometer heen en terug naar Breda. Na de middel-

bare school verhuisde ze naar Amsterdam en stu-

deerde ze Communicatiemanagement in Utrecht. 

Vanaf haar 21e werkte Charlotte bij de Amster-

damse dansclub Jimmy Woo. Daar ontmoette ze 

Mark en al snel waren ze naast collega’s ook elkaars 

beste vrienden. 

Mark Schaaf (37) is geboren en getogen in Hoorn 

en ook hij verhuisde na zijn middelbare school 

naar Amsterdam, waar hij Bedrijfseconomie stu-

deerde. Samen met zijn beste vriendin Charlie en 

de vele andere collega’s heeft hij een prachtige tijd 

bij Jimmy Woo. 

Zowel Mark als Charlotte werkt ongeveer vijf jaar 

bij de dansclub en dan scheiden hun wegen. Mark 

gaat modellenwerk doen, hij presenteert voor on-

der andere Shownieuws en speelt in tv-commer-

cials. Hij krijgt een relatie en wordt vader van een 

dochtertje. Haar naam is Charlie, vernoemd naar 

een mooie vrouw waar hij hele warme herinnerin-

gen aan heeft.

Charlotte richt na haar Jimmy Woo-tijd haar eigen 

interieur- en ontwerpbedrijf Lotz op. Al 13 jaar 

lang richt zij onder andere huizen, restaurants, ho-

tels en winkels in zowel binnen- als buitenland in 

en ontwerpt ze abstract vormgegeven verlichting.

Tijdens een feest ter ere van het 12-jarige bestaan 

van de Jimmy Woo treffen Mark en Charlotte el-

kaar na al die jaren weer en komen ze erachter dat 

ze beide vrijgezel zijn. Voor het eerst geven ze toe 

aan iets wat al jaren in de lucht blijkt te hangen. 

Sinds dat feest is het dik aan en laten ze er geen gras 

over groeien. Mark: “Het was pats-boem en na drie 

maanden woonden we samen en nu, nog geen vijf 

jaar later, hebben we een huis, zijn we verloofd en 

hebben we twee kids!”

Eind april vluchtten ze zodra het enigszins kon sa-

men met hun zoontje Berend (3 jaar) en dochter 

Bobbi (1 jaar) naar Vreeland. Amsterdam is in deze 

coronacrisis geen goede plek meer voor hun klein-

tjes. Berend is al zo opgeknapt van het leven in een 

dorp, hij geniet van de tuin, de ruimte en de vo-

geltjes. Hun gloednieuwe huis is fris, licht en ruim 

en dankzij de kennis en ervaring van Charlotte kan 

het zo in een tijdschrift. Grote zus Charlie heeft een 

eigen kamertje en heeft volgens Mark “het beste 

of both worlds”. Door de week bij haar moeder in 

Amsterdam en in het weekend de rust en ruimte in 

Vreeland. 

Vreeland voelt als thuiskomen, zelfs al voordat ze 

er woonden. Een onontdekte parel. Hun eerste in-

druk is dat Vreeland een heel knus en dorps dorp-

je is. Beide voelen hier de rust om, in tegenstelling 

tot Amsterdam, hun buren te leren kennen en een 

praatje te maken op straat.

W.T.

Nieuwe buren

Per 1 juni zijn de musea in Nederland weer open, 
en dus ook die in onze omgeving. 
Het Vechtstreekmuseum in Maarssen is erg de 

moeite waard met haar mooie jubileumtentoon-

stelling ‘De Vecht, ons pronkstuk’ vol kunstvoor-

werpen uit particuliere collecties en met een mooie 

vaste opstelling over de geschiedenis van de Vecht. 

Slot Zuylen heeft iets nieuws ontwikkeld: in plaats 

van met een gids mag de bezoeker nu zelf door het 

prachtige slot lopen met een kersverse audiotour. 

Ook nieuw is de picknickmand die te koop is, ge-

vuld met lekkers o.a. uit eigen moestuin, dat in het 

park genuttigd kan worden. Kasteel Sypesteyn aan 

de Nieuw Loosdrechtsedijk opent ook weer haar 

deuren. Voor alle musea geldt dat zij werken vol-

gens de richtlijnen van de RIVM en dus alleen na 

reservering toegankelijk zijn.

Musea weer open!

Charlotte, Mark, 
Berend en Bobbi
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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

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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

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

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Testen op corona, wanneer doe je dat en hoe? 
Nu de corona-epidemie ook in Nederland minder 
hevig woedt, zijn we in een andere fase beland. 
Het is belangrijk om bij klachten die mogelijk bij 
corona passen direct te testen, om zo snel moge-
lijk de diagnose te stellen. Door daarna goed in 
kaart te brengen met wie zieke mensen contact 
hebben gehad, wordt geprobeerd de kans op be-
smetting van anderen zo klein mogelijk te maken. 
Vanaf 1 juni is het mogelijk om te worden getest 
bij de GGD. Vreeland als deel van Stichtse Vecht 
valt onder de GGD Utrecht.

Wanneer testen? 
Een test is alleen zinvol bij klachten van verkoud-

heid, keelpijn,  hoesten, verhoging of koorts, buik-

klachten of plotseling verlies van smaak of reuk, 

die tussen 1 en 14 dagen bestaan. Met de test kun 

je zien of je nu besmet bent, en niet of je al eerder 

met het virus besmet bent geweest. 

Als u ernstig ziek bent, 
of u valt in een risicogroep.
Dan belt u direct de huisarts of de huisartsenpost. 

De risicogroepen zijn: mensen van 70 jaar en ou-

der, mensen met andere ziekten zoals diabetes, 

chronische ziekten van longen, hart, nieren, lever 

en afweer, en mensen met ernstig overgewicht. 

Als u twijfelt hierover kunt u ook uw huisarts bel-

len. 

Hoe gaat het? 
U belt het landelijke nummer 0800-1202, dat is 

zeven dagen per week bereikbaar van 8-22 uur. 

Dan kunt u een afspraak maken om te testen in 

één van de teststraten in de regio. U kunt daar met 

de auto of fiets naar toe. Voor de test wordt een 

wattenstaafje diep in neus en keel gestoken. Vanaf 

het begin van de klachten moet u in isolatie blij-

ven tot de testuitslag bekend is. U hoort binnen 48 

uur de uitslag. Het is de bedoeling dat u de uitslag 

zelf aan uw huisarts doorgeeft. 

En verder? 
Als de test aangeeft dat u corona heeft dan blijft u 

thuis in isolatie, tot de klachten 24 uur over zijn. 

Uw huisgenoten mogen als ze geen klachten heb-

ben wel naar buiten. Maar als u koorts heeft boven 

38 graden, dan mogen uw huisgenoten ook niet 

naar buiten, tot de koorts 24 uur over is. De GGD 

gaat intussen samen met u onderzoeken met wie 

u contact heeft gehad de dagen voordat u klachten 

kreeg. Als de test aangeeft dat u geen corona heeft, 

dan blijft u thuis als u koorts heeft of hoest. 

Wat verder belangrijk is om te weten:
De test is gratis voor iedereen. Het advies is om 

jonge kinderen alleen te testen als het echt nodig 

is. De test kan pijnlijk en erg beangstigend voor ze 

zijn. Bovendien zijn kinderen regelmatig verkou-

den wat heel gewoon is. Pas als kinderen andere 

klachten krijgen dan normaal, of als hun ouders 

besmet of ziek zijn, is een test te overwegen. U 

kunt overleggen met de GGD of het voor uw kind 

zinvol is om te worden getest.  

De plantenmarkt kon helaas niet doorgaan en 

toch was de totale opbrengst van deze actie rond 

€ 1800,00. Door het mooie weer en doordat veel 

mensen in de tuin bezig zijn is er een record aan-

tal zakken grond verkocht. Allen dank voor uw 

klandizie. Ook de dorpsraad wordt bedankt voor 

het mogen leveren van de bloembakken. Vreeland 

wordt inderdaad een ‘Village fleuri’. Wat een bloe-

menweelde. Ook de wijzers van de klokken op de 

kerktoren worden er wijzer van. We hopen volgend 

jaar weer een grondactie met plantenmarkt te or-

ganiseren. Hartelijke dank namens de commissie 

van de Protestantse Gemeente Vreeland

Koos van Nes

Prachtige opbrengst potgrond-tuinaarde- 
bloembakken actie

Zoals U misschien al gehoord heeft is de Buurtka-

mer op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur weer be-

gonnen. Er zijn weer vrijwilligers bereid gevonden 

om te helpen met koffie schenken. Het Dorpshuis 

behoort als horecaonderneming de richtlijnen 

van het RIVM te volgen. Dat betekent dat de tafels 

en stoelen in een vaste opstelling zijn neergezet.

Alle stoelen staan op 1.50 meter afstand. 

Bezoekers dienen zich dan ook aan de volgende 

regels te houden:

• bij binnenkomst handen desinfecteren

• voldoende afstand houden van elkaar

• geen stoelen verplaatsen

•  elkaar de ruimte geven bij binnenkomst en ver-

trek

•  bij toiletgebruik: gebruikelijke hygiëne en 1 per-

soon tegelijk.

•  degene die de koffie schenkt beweegt zich vrije-

lijk tussen de bezoekers en houdt zoveel moge-

lijk afstand

•  De geldpot - 1 euro per kop koffie - staat bij de 

uitgang

De eerste paar keer was het even wennen, maar 

ondanks de afstand waren het toch gezellige och-

tenden.

U bent weer van harte welkom! We hopen u spoe-

dig te zien.

Met vriendelijke groet,

namens Sterren Van Vreeland

Teun en Dieuwer

Voor alle bezoekers van de Buurtkamer 
in het Dorpshuis.
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Een zomers plaatje rond 1970 van het Jaagpad, 
met informatie en al aangeleverd door Martin 
Aalderink. Deze foto hing vroeger aan de muur 
bij de drukkerij aan de Bergseweg.

Rechts op de voorgrond zien we de zijgevel van 

toen snackbar Oase van de heer Rensenbrink. Als 

we het pad volgen – dat toen veel breder was dan 

nu- zien we links een sleepboot liggen. Dit was de 

boot van de heer Van Dijke, die in het benedenhuis 

van Klapstraat 17 woonde. Met deze boot sleepte 

hij de zandbakken mee van de zandafzuigingen in 

de Wijde Blik. Via het Hilversums 

kanaal werden deze bakken naar 

de Bergseweg gesleept, waar zij bij  

nr. 9, ter hoogte van het gemaal 

Kortenhoef – via trechterkokers 

werden overgeheveld op vracht-

wagens. Met dit zand werd grond 

bouwrijp gemaakt voor de aanleg 

van de Bijlmer en Maarssenbroek. 

Er staan twee auto’s geparkeerd 

voor Brugzicht. De voorste was 

van de zoon van Van Dijke, die 

hiermee het jaagpad opreed om in 

de achtertuin van zijn vaders huis 

te parkeren. Het jaagpad was toen 

dus nog geschikt om tot dit huis 

met  een auto op te rijden! 

In de Vecht voor Brugzicht, toen 

ook al het kantoor van Van Leer 

(nu Greif), ligt een grote recre-

atieboot. Dit was de boot van de 

heer Cornelis Verolme, de be-

kende scheepswerfmagnaat uit 

Rotterdam. Deze grootindustrieel 

was bevriend met de Vreelandse 

grootindustrieel Bernard van Leer 

en lag jaren achtereen met zijn 

boot in de zomer enkele weken 

hier aan de oever van de Vecht 

om zijn vakantie door te brengen. 

Het Jaagpad

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

Ter hoogte van het verkeersbord 

dat we op deze foto van de achter-

kant zien kwam het verbindings-

paadje met de Klapstraat uit. Dat 

is waar nu de glazen aanbouw 

is van het huis op Klapstraat 13. 

Dat paadje ligt nu een paar me-

ter meer noordwaarts. Deze ver-

plaatsing van het pad is gebeurd 

toen de heer Jongsma, eigenaar 

van pakhuis De Bol, een oude 

schuur die tegen het pakhuis aan 

stond heeft afgebroken. 

Zoals op de nieuwe foto te zien is, 

is het ooit lege jaagpad nu meer 

gevuld met terrasjes van de bewo-

ners en vooral met meer groen. 

Vandaar dat nu vanuit dit ge-

zichtspunt de rest van het pad, de 

Vecht en Brugzicht niet zichtbaar 

zijn. De boom links voor staat er 

nog steeds, en is een stukje groter 

geworden.

Net als over de rest van het jaag-

pad op andere plekken langs de 

Vecht mag iedereen hier wande-

len, alleen nu even niet in corona-

tijd vanwege het afstand houden. 

Het hele jaagpad (de delen die er 

nog zijn) is al bijna 300 jaar een 

openbaar wandelpad. Het is in 1629 aangelegd, lo-

pende van Utrecht tot Muiden, met een aftakking 

bij Nieuwersluis naar de Angstel en zo doorlopend 

naar Amsterdam. Tot ver in de 19de eeuw was de 

trekschuit het vervoersmiddel bij uitstek in het 

waterrijke deel van ons land. Over het pad liep het 

paard dat - geleid door een ‘jager’ - de trekschuit 

voorttrok, vandaar de naam jaagpad. Doordat de 

Vecht al eeuwenlang een belangrijke verkeersader 

was, was het jaagpad van groot belang voor een snel 

en efficiënt transport. Door hier te lopen waan je je 

even eeuwen terug in de tijd! 

Vroeger en Nu
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Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

Neolea wint prestigieuze prijs

Elke zaterdag is korenmolen De Ruiter open. In 

het winkeltje op de begane grond zijn allerlei lek-

kere meel- en bakproducten te koop, maar ook 

Vreelandse honing en olijfolie. Om ervoor te zor-

gen dat mensen niet met teveel in de ruimte ver-

blijven, hebben de molenaars het ‘winkelschap’ 

naar voren geplaatst, zodat geïnteresseerden ge-

woon buiten kunnen blijven staan en toch iets 

kunnen kopen. Loop er eens langs of word Vriend 

van de molen. Want wat is Vreeland zonder dit 

prachtige en liefdevol onderhouden levend en 

werkend monument? 

Wilt u bijdragen aan het voortbestaan van de mo-

len? Voor minimaal € 20,- per jaar bent u al Vriend! 

Stort uw bijdrage op NL09 FVLB 0226 0409 92. U 

ontvangt dan jaarlijks een uitnodiging voor een 

gezellige ‘snert’borrel met alle Vrienden en een 

prachtig jaarverslag.

Esther Smid en Chantal van Kollenburg zijn met 

een bijzonder project bezig: Acht jaar na groep 8. 

“In 2012 interviewde ik voor het afscheidsboek 

van CSV Ridderhof 27 twaalfjarigen uit de leuk-

ste groep 8 ever. Chantal Van Kollenburg maakte 

prachtige zwart-wit portretten van alle kinderen. 

Nu zijn we op herhaling. Elke week een paar tele-

fonische interviews en een paar fotoportretten. Zo 

verschrikkelijk leuk om iedereen weer te spreken 

over bijzondere jeugdherinneringen, het studen-

tenleven, mooie toekomstdromen en natuurlijk 

over de liefde”, aldus Esther op Facebook. Wat 

een bijzonder initiatief, wij zijn benieuwd naar het 

eindresultaat!

Coronaproof molenwinkeltje

Bouw brug in de Bergseweg. Van 22 juni tot 31 juli
Bergseweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer

Fietsers en wandelaars worden omgeleid
 over de nieuwe dijk, Havenpad en Vecht en Veld

Vragen? Mail naar; info@vechtenveld.nl

Acht jaar na groep 8

Het Vreelands-Griekse fine food merk Neolea heeft 

onlangs tijdens de New York International Olive 

Oil Competition (NYIOOC) een Gold Award ge-

wonnen. “Fijn van smaak met een profiel waarin 

tonen van banaan, vijgenblad, radijs en rijpe olij-

ven zijn terug te vinden” was het oordeel van de 

jury. Bart Jan Manten, oprichter en CEO reageert 

opgetogen: “Het is fantastisch om te zien dat meer 

en meer mensen waardering uitspreken voor onze 

extra vergine olijfolie, inclusief de olijfoliesomme-

liers. Hoewel de olijfoliemarkt helaas niet wordt 

gedreven door kwaliteit, ben ik er van overtuigd 

dat echte kwaliteit niet alleen door experts maar door iedereen kan worden erkend en gewaardeerd 

- mits dit ook beschikbaar wordt 

gemaakt voor iedere consument. 

Eerlijk gezegd is het bij Neolea 

geen doel op zichzelf maar een 

visie waarin wij geloven.” Naar 

aanleiding van de prijs is in de 

zaterdagbijlage Vrij Weekendma-

gazine van alle kranten van HMC, 

waaronder de Gooi en Eemlander, 

een groot interview met Manten 

verschenen over de switch in zijn 

leven van musicus naar olijfolie-

maker. Natuurlijk is de olie te 

koop bij Molen de Ruiter, die ei-

gendom is van zijn ouders.                

Foto: Gooi en Eemlander

Oplossing Vreelandse kruis-
woordpuzzel vorige maand
Horizontaal  Verticaal
1:  Optocht 1:  Ooievaar

3:  Vreedenhorst 2:  Niessen

5:  Maartenplein 4:  Ondernemend Vreeland

7:  Loenersloot 5:  Meel

8:  Sperwerveld 6:  Nes

10:  Dorpsfeest 9:  Muziektent

11:  VIV 12: Jaagpad

13:  Ridderhof

14:  Jubileumlaantje

15:  Lion Cachet

16:  Kleizuwe

17:  Nicolaas

18:  Dalhuizen


