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Van de redactie
‘Normaal’ gesproken zouden we ons nu al verheugen op het 

oergezellige jaarlijkse Dorpsfeest in september. Daar zou-

den we elkaar na een lange zomer eindelijk weer omhelzen, 

samen eten, feesten, bijpraten en vakantieverhalen uitwisse-

len. Maar deze zomer was vrijwel alles ‘anders dan anders’. 

Het lijkt dat groep 8 zich uitbundig heeft losgemaakt van 

hun lagereschooltijd maar andere Vreelandse jongeren 

vertellen in deze augustus-editie hoe zij hun vakantieplan-

nen hebben moeten aanpassen. Veel vakantievierders be-

zochtenVreeland in de hitte om te genieten van de pracht 

van ons ‘coole’ dorp aan de Vecht. Daar hebben onze lokale 

horeca, de Dagwinkel en B&B ’s wel fijn van kunnen profite-

ren! Onze Dorpsraad zet zich zoveel mogelijk in om samen 

met wethouder Klomps deze invasies voor iederéén prettig 

en leefbaar te houden. Wij vonden het overigens tijd om de 

Dorpsraad eens extra in het zonnetje te zetten, want het is 

toch echt niet normaal hoe deze vrijwilligers zich inzetten 

voor de belangen van Vreeland? Verder staat deze Vreel-

andbode bol van mooie interviews met interessante Vreel-

anders, zoals met Henk en Stanny Griffioen, Olaf Morel en 

Jet van Fastenhout. Bovendien een bijzonder gesprek met 

Marc Stubbé die wat wij volgens hem ‘normaal’ vinden weet 

te relativeren. En zo is het, we moeten in deze abnormale 

tijden de bijzondere dingen vooral blijven koesteren!
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De aanwonenden van de N201 moeten helaas nog 

even geduld hebben voordat de geluidsoverlast 

in huis en tuin minder wordt. Het plaatsen van 

de geluidswal langs de N201 loopt vertraging op. 

De provincie heeft laten weten dat de technische 

voorbereidingen meer tijd kosten dan gepland en 

dat ze nog niet klaar zijn om buiten aan het werk 

te gaan. Er wordt al wel aan de wal gewerkt maar 

nog niet op de plek waar die gaat komen. Zodra 

er een planning is van die werkzaam-

heden en de plaatsing informeert de 

provincie bewoners en de Dorpsraad. 

Wielrenners
Alle aandacht voor de problemen met 

wielrenners lijkt effect te hebben. De gemeente is 

de overlast, of de klagende bewoners erover, ook 

zat. Het NRC besteedde onlangs aandacht aan de 

grote overlast van wielrenners in Loenen aan de 

Vecht. In dat artikel zei wethouder Klomps: “Het 

gaat niet om de individuele dagrecreant die geniet 

van de omgeving. Het gaat om groepen en indi-

viduen die door smalle straten jakkeren en die er 

een sport van maken om steeds sneller eenzelfde 

parcours af te leggen.” Er zijn inmiddels op ver-

schillende plekken extra bordjes opgehangen 

met de boodschap ‘dit is geen racebaan’. En er 

is aan het einde van de 

maand een gesprek met 

een aantal inwoners en 

vertegenwoordigers van 

de fietsers over mogelij-

ke oplossingen voor de 

overlast. Klomps zegt in 

het NRC wel dat hij niet 

zomaar een dijk kan af-

sluiten. Hij 

wil graag dat 

er landelijke 

maatregelen 

worden genomen om de hardfietsers te 

dwingen zich aan de regels te houden. 

Wordt vervolgd. 

Openbare toiletten
Het leek deze zomer dan eindelijk te gaan gebeu-

ren: openbare sanitaire voorzieningen om wild-

poepers een alternatief voor Vreelandse voortui-

nen aan te bieden. Maar zoals u ongetwijfeld is 

opgevallen, openbare wc’s zijn er niet gekomen. 

Ondanks intensief overleg tussen de gemeente, de 

Dorpsraad en mogelijke locaties is het niet gelukt 

op tijd een geschikte plek te vinden. We blijven in 

overleg zodat het volgend jaar wel lukt. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

De gloednieuwe brug op de Bergseweg was nog 
niet open of hij was alweer dicht. De projectont-
wikkelaar heeft volgens de gemeente nagelaten de 
brug aan hen over te dragen zodat hij voor ope-
ning goedgekeurd kon worden, zoals dat hoort. 
Daardoor zijn er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Volgens de projectontwikkelaar is de brug ont-
worpen volgens de eisen en gebouwd volgens de 
vergunning. 
 

Zodra de eerste weggebruikers de brug hadden 

beklommen stroomden de klachten al binnen: 

te hoog, te onoverzichtelijk; eigenlijk gewoon le-

vensgevaarlijk. De brug is zo steil dat fietsers er 

nauwelijks opkomen, maar problematischer is de 

breedte. De brug is heel smal, niemand heeft het 

overzicht en je kan elkaar niet passeren. Omdat 

het zo steil is zie je tegenliggers niet aankomen 

en eenmaal op de brug kan je geen kant meer op. 

Voor en na de brug zijn ook geen opstel- of uit-

wijkplaatsten. Kortom: de brug voldoet niet aan 

de verkeersveiligheidseisen.

De telefoon bij de gemeente stond direct rood-

gloeiend met bezorgde gebruikers. Om ongeluk-

ken te voorkomen werd de kersverse verbinding 

twee dagen na de opening alweer afgesloten. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de openbare 

weg, een nieuwe brug moet daarom altijd eerst aan 

haar worden overgedragen. Ambtenaren inspec-

teren de brug dan op veiligheid voordat die open 

mag. Is het niet veilig, dan moet de projectontwik-

kelaar eerst aanpassingen doen, dat komt volgens 

de gemeente wel vaker voor na de aanleg van een 

nieuwe brug. 

Lees verder op pagina 3

Vertraging geluidswal N201

Brug Bergseweg na opening 
meteen weer dicht
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Colofon

Agenda
27 aug. Ophaaldag GFT (bruine bak)

30 aug. Johnny & Willy, muzikale voorstelling, 

 20.00 uur, Ankeveen

1 sept. Buurtkamer, lezing Joke Stapper over zingeving

5 sept.  Architectuurwandeling Maarssen 

 via Vechtstreekmuseum

8 sept.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

10 sept. Ophaaldag GFT-afval (bruine bak)

12 sept. Open Monumentendag

15 sept. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

15 sept. Ophaaldag PMD-afval (oranje bak)

19, 20 sept. Kunstronde Vecht en Plassen

19 sept. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

22 sept. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

24 sept. Ophaaldag GFT-afval (bruine bak)

25 sept. Fruit persen kaasboerderij De Willigen

26 sept. Opening Veldlof (op reservering)15.00 uur

17 okt. Herfst Sterrenwandeling park van 

30 aug. Mw. K. Tigelaar

6 sept. Avondmaal

13 sept. Nog niet bekend

20 sept.  Ds. van Ginkel

Alle diensten beginnen om 10 uur en zijn toegankelijk 

voor 30 personen. Online zijn de diensten te volgen 

via www.kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdiensten

Vechtzooitje

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. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022

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

Dokter Klever stopt

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:

Dokter Klever stopt per 1 oktober met zijn prak-

tijk aan het Maartenplein. Hij zal zijn praktijk dan 

overdragen aan Huisartsenpraktijk Loenen aan de 

Vecht, die voorlopig spreekuur zal houden in het 

Kruisgebouw aan de Fetha. 

Alle patiënten ontvangen binnenkort een brief 

met uitgebreidere informatie.

Wie is er geïnteresseerd om iedere zaterdagochtend 

vroeg de ZATERDAGKRANTEN uit Hilversum op te 

halen (Loswal). Vergoeding in overleg. 06-12382714. 
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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

Sinds een paar jaar wonen we schuin te-
genover elkaar. Of ik ze eens mocht in-
terviewen? Stanny twijfelde, ze had toch 
al eens in de Vreelandbode gestaan? Dat 
klopt, in de 2e bode in 2008. Er is vast nog 
veel meer te vertellen, drong ik aan, en 
toen was het goed. 

Op een snikhete donderdagochtend zitten 

we met zijn drieën in de keuken, de koelste 

plek van het huis. En dan beginnen de ver-

halen. Over de huidige gezondheid en het 

ouder worden. Maar vooral over vroeger.

Stanny is in het huis op de hoek van de 

Breedstraat en de Voorstraat geboren, in 

1942, als jongste van het gezin met 4 kin-

deren. Haar vader had de kruidenierswin-

kel van haar opa overgenomen. “Ik was de 

jongste en werd altijd verwend. Altijd heb 

ik bij mijn vader in de winkel willen staan, 

maar ik moest eerst naar school.” Uitein-

delijk heeft ze na de Christelijke Lagere 

School in Vreeland, op de Ruiterstraat, ook 

nog de huishoudschool in Loenen gedaan, “kook-

ologie gestudeerd!” lacht ze. Daarna, ze was onge-

veer 18, stond ze dagelijks in de winkel én hielp ze 

met venten zoals dat toen ging. Toen haar vader 

in 1967 stopte met de winkel heeft ze nog een tijd-

je bij een kruidenier in Hilversum gewerkt. 

Ook Henk is uit 1942, hij is in Bilthoven geboren. 

Zijn vader was daar slager. Na de oorlog nam zijn 

vader de slagerij op de Breedstraat over. Zo wer-

den Stanny en Henk bijna buren. Maar Henk ging 

naar de Openbare School, op de Raadhuislaan. 

In de pauzes, of tussen de middag, werd er wel 

‘strijd geleverd’ tussen beide scholen, want in het 

verzuilde Nederland kon Openbaar en Christelijk 

niet samen. Na de Mulo in Hilversum ging Henk 

naar het Opleidingscentrum voor de Marechau-

see in Apeldoorn; doordeweeks intern, hij was 

‘gekazerneerd’, in het weekend was hij in Vreel-

and. Als marechaussee heeft hij op veel plekken 

gewerkt. Hij begon op Soestdijk, maar ook Suri-

name, Beiroet, en als laatste uitzending was hij in 

het voormalig Joegoslavië, in Mostar.

In 1968 zijn Henk en Stanny getrouwd, ze kregen 

twee kinderen: Albert en Martine wonen allebei in 

Vreeland. De eerste jaren woonden ze in De Keet 

op de Boslaan op de bovenverdieping. In 1974, de 

winkel was inmiddels tot woonhuis verbouwd, 

zijn ze met de kinderen op de Voorstraat inge-

trokken; de ouders van Stanny zijn in de woning 

erboven gaan wonen. Daar zijn ze in 1977 (vader) 

en 2000 (moeder) overleden. 

Stanny’s vader had wel eens varkens of een koe in 

een schuur in de tuin. Als de dieren goed gegroeid 

waren konden ze achterom, via de tuin naar de 

slagerij worden geleid, voor de slacht. Als we later 

in de tuin gaan kijken, is goed te zien hoe de hui-

zen en tuinen van Breedstraat en Voorstraat door 

elkaar en tegen elkaar vervlochten zijn. Henk ver-

telt hoe het zit: “Steeds werd er een stukje bijge-

kocht of geruild, en volgebouwd. Daardoor is er 

een doolhof ontstaan van tuinen, schuurtjes en 

muurtjes.”

De familie van Stanny’s moeder woonde op Her-

derslust, een van de laatste Loenense boerderijen 

op de Loenenseweg. Tijdens de 1e wereldoorlog 

zijn daar kinderen uit Oostenrijk geweest, om aan 

te sterken. Zo ook twee kinderen Eichmann, de 

broer en zus (Irmgard) van Adolf Eichmann, de 

oorlogsmisdadiger uit de 2e wereldoorlog. Moe-

der Scheepmaker heeft nog jarenlang gecorres-

pondeerd met deze kinderen, die van haar eigen 

leeftijd waren. Stanny, Henk en haar ouders zijn 

in de jaren ’70 in Oostenrijk op bezoek geweest, 

en Irmgard is ook in Vreeland geweest. Over 

broer Adolf werd nooit gesproken.

Tijdens het gesprek loopt Stanny heen en weer 

met stapels foto’s, brieven en krantenknipsels. 

Van haar opa en vader als doodgraver, van oude 

plekken in Vreeland, overlijdensadvertenties, en 

aan alles zit een verhaal. Zelfs bij het afscheid ko-

men er nog nieuwe verhalen. Wat een rijkdom om 

zoveel mooie herinneringen te hebben!           M.S.

Henk en Stanny Griffioen-Scheepmaker

Brug Bergseweg na opening meteen weer dicht 
Vervolg van pagina 1

Maar volgens de gemeente heeft de projectontwik-

kelaar dat hier niet gedaan en de brug zonder vol-

doende controle geopend. Krijn-Jan Driessen, de 

projectontwikkelaar, laat weten dat de gemeente 

tijdens de bouw meerdere keren aanwezig is ge-

weest en de afgelopen drie weken inspecties heeft 

uitgevoerd. De vraag is nu hoe het kan dat de brug 

niet veilig is en niet aan de eisen voldoet. Had de 

brug wel zo gebouwd mogen worden? Is de ver-

gunning wel goed afgegeven en wie is daarvoor 

verantwoordelijk? Dat is de gemeente nu aan het 

uitzoeken. 

Er volgen de komende weken gesprekken tussen 

de projectontwikkelaar en de gemeente en dan 

moet duidelijk worden hoe dit heeft kunnen ge-

beuren maar bovenal ook hoe het moet worden 

opgelost en welke aanpassingen er zullen moeten 

worden gedaan. Tot 4 september blijft de brug 

sowieso helemaal afgesloten. De onderdoorgang 

van de Bergseweg is wel open en de haven is dus 

voor ligplaatseigenaren bereikbaar. Voetgangers 

en fietsers kunnen via de Kleizuwe door Vecht en 

Veld heen om de Bergseweg te bereiken. 
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MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

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

Marc Stubbé leerde Vreeland kennen vanuit een 
van de meest idyllische en oer-Hollandse gezichts-
punten, namelijk schaatsend over de Vecht, tij-
dens een tocht vanuit Nigtevecht. Het was in de 
zeldzaam koude winter van 1995 dat hij samen 
met zijn broer het dorp binnen schaatste waar zij 
niet lang daarna een stuk grond kochten aan de 
oever van de Vecht en hier beiden een huis bouw-
den. Marc en zijn vrouw Naomi verhuisden met 
hun oudste kind naar een tijdelijk huurhuis aan 
de Vredelantstraat om zo dicht bij de bouw te zijn. 
Na vier jaar was het huis af en trok het jonge ge-
zin Stubbé, dat inmiddels was uitgebreid met een 
tweede, in het huis waar ze sindsdien altijd zijn 
blijven wonen. 

Op het moment dat Marc in Vreeland neerstreek 

was hij nog volop aan het bouwen van zijn carri-

ère in het bedrijfsleven. Hij werkte onder meer bij 

Loyens en Loeff in de V.S., bij Unilever en later bij 

uitgeverij Sanoma, bekend van bladen als Libelle, 

Donald Duck, AutoWeek, en digitale uitgaven zo-

als www.nu.nl. Na een aantal jaar ruilde Stubbé 

zijn plek in de directie van deze grote multinatio-

nal in voor een ongewissere toekomst: hij ging zelf 

ondernemen in Afrika. Tijdens een reis in Ghana 

ontmoette Stubbé de eigenaar van GhanaWeb, de 

grootste nieuwssite van Ghana en daarmee de Gha-

nese evenknie van www.nu.nl. Deze Nederlandse 

eigenaar was vooral thuis in de technische kant 

van IT, maar om de groeiende site ook in andere 

Afrikaanse landen op te zetten was een partner 

nodig die juist expertise had in de commerciële en 

zakelijke kant van online uitgeven. Door Stubbés 

achtergrond bij Sanoma was hij de perfecte part-

ner en hij stapte aan boord. Het overkoepelende 

bedrijf van de diverse landen-nieuwssites werd 

Africaweb. Daarnaast is Stubbé ook mede-eigenaar 

van een B2B uitgeverij, Africa Business Communi-

ties, Africa Business Panel en Africa Press List met 

een enorm online bereik. Via al deze kanalen is hij 

voortdurend bezig met het opzetten en uitwerken 

van nieuwe, innovatieve concepten. 

Marc: “Dat ik in Afrika ging ondernemen is eigenlijk 

toevallig gebeurd. Ik leerde het continent kennen 

door reizen in Botswana, Zimbabwe, Zuid-Afrika 

en ben altijd gefascineerd geweest door de natuur. 

Als klein ventje keek ik al elke dierenfilm die er was 

op National Geographic Channel. Dat relateer je 

heel erg aan Afrika. Ook nu nog kan ik rustig twee 

uur naar een kudde olifanten kijken. Wat ik bijzon-

der vind aan Afrika is de symbiose tussen natuur, 

mens en dier, men leeft daar echt veel meer samen, 

je kunt er aarden. Ik voel me er thuis.” Ondanks dat 

gevoel van zich thuis voelen, bleef Marc met zijn 

gezin in Vreeland wonen, houdt hij kantoor in Am-

sterdam en reist hij op en neer naar Ghana. Marc: 

“Het is mooi dat je op afstand vanuit een klein dorp 

als Vreeland wereldwijd impact kan hebben. Die 

business- en maatschappelijke impact is een van 

mijn grootste motivaties. Ik vind het leuk om te 

scoren, net als met sport. Het is gaaf om te zien dat 

we echt het verschil maken.” Het verschil zit hem 

niet alleen in het gegeven dat de nieuwsberichten 

op GhanaWeb en CameroonWeb (inmiddels ook 

de grootste nieuwssite van Kameroen) worden 

geschreven door 80 onafhankelijke journalisten, 

waarmee de vrije pers wordt gewaarborgd, en nieu-

we initiatieven zoals de eerste wetenschappelijke 

verkiezingsmonitor in Ghana. Maar ook in de be-

drijfsvoering van de online uitgeverij. Nadat Stubbé 

aan boord kwam en AfricaWeb als overkoepelend 

bedrijf opzette, ging hij een fase in van herstruc-

turering, waarna het nu tijd is om op te bouwen. 

“De mensen die bij ons werken zijn echt trots op 

GhanaWeb en CameroonWeb. Ze worden gehoord. 

We vragen mensen om ons tegen te spreken, dat is 

nieuw voor hen. Wij komen onze afspraken na, be-

talen salaris op tijd, zorgen voor een pensioen en 

een goede ziektekostenverzekering waar het hele 

gezin gebruik van kan maken. In Nederland is dat 

normaal, maar daar niet. Bovendien vinden wij het 

belangrijk dat onze werknemers kunnen meepro-

fiteren van de winst, daarom zijn wij nu bezig met 

het opzetten van een employee incentive scheme.” 

Stellig zegt Stubbé: “Ik geloof niet in ontwikkelings-

samenwerking door geld weg te geven. Ik vind dat 

een belediging voor de capaciteit van de mensen. 

Wij kunnen het beste helpen door mensen zich te 

laten ontwikkelen en prestaties te belonen.” 

Terwijl alle mediabedrijven tijdens de coronatijd 

medewerkers ontsloegen, behield iedereen bij Gha-

naWeb en CameroonWeb zijn baan, terwijl ook zij 

door corona werden geraakt. Daardoor is het ge-

voel van loyaliteit en trots onder de medewerkers 

nog eens toegenomen. Bovendien bracht corona 

ook nieuwe initiatieven. “Doordat wij in Europa 

al eerder met corona te maken kregen, hadden wij 

een voorsprong en maakten wij in Ghana en Ka-

meroen als eerste nieuwssite een aparte sectie met 

informatie over Corona en een nieuwsbrief.” Zo 

speelt AfricaWeb steeds in op nieuwe ontwikkelin-

gen. Tegelijkertijd zorgt corona uiteraard ook voor 

onzekerheid. De toekomstplannen van AfricaWeb 

voor uitbreiding (inmiddels zijn MyNigeria en 

TanzaniaWeb live) naar andere Afrikaanse landen 

liggen klaar, nu is het even aanpassen aan de om-

standigheden. 

Foto: Diane van de Marel

Het nieuwe programma van 

Cursusproject Loenen is klaar!

Op 9 september om precies 12.00 uur gaat onze site 

www.cursusprojectloenen.nl open voor inschrijvingen. 

Wacht niet te lang met inschrijven want..... vol = vol!

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.

door Carien Westerveld

Marc Stubbé 

info@veldlof.nl
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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

Kom sporten bij DOS!
Yes! DOS Vreeland start  maandag 7 septem-

ber weer! Kom je gezellig sporten? Of wil je een 

proefles? Mail  info@dosvreeland.nl of kijk op 

www.dosvreeland.nl.

Rooster: Maandag
15:30 – 16:30 Kleutergym / Vincent

16:30 – 17:30 Jongens turnen 1 / Vincent

17:30 – 18:30 Jongens turnen 2 / Vincent

20:00 – 21:00 Zumba / Ilonka

 

Donderdag
18:00 – 20:00 Meisjes selectie turnen / Eveline

20:00 – 21:00 Badminton / geen leiding aanwezig

Het Filmhuis gaat weer beginnen met het verto-
nen van films dit onder bepaalde voorwaarden. 
De filmzaal is niet groot, daardoor kunnen er, 
vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt 
aantal mensen in. We hebben besloten om de film 
op twee avonden te vertonen zodat iedereen die 
zich aanmeldt verzekerd is van een ruime zit-
plaats op 1.5 meter afstand. 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september draait in 

het filmhuis de film ‘Fisherman’s Friends’. Fisher-

man’s Friends is een hartverwarmende film geba-

seerd op het waargebeurde verhaal van een groep 

vissers uit Cornwall die met zijn zeemansliederen 

onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormt.

Als de bijdehante Danny, een muziekproducent 

uit Londen, met zijn collega’s in Port Isaac is 

voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman’s 

Friends op de kade zingen en wordt hij gegrepen 

door hun optreden. Danny is vastberaden een pla-

tencontract voor ze af te sluiten, maar deze vissers 

zijn behoorlijk eigenwijs. Door hun oprechte en 

onbevangen karakter leert Danny wat uiteinde-

lijk echt belangrijk is in het leven. De film wordt 

vertoond in het gebouw van de Vecht & Angstel 

Kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 

Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 uur. 

De toegang is gratis, maar een bijdrage om de kos-

ten te dekken wordt gewaardeerd. Na afloop is er 

helaas geen hapje en 

een drankje.  

U moet zich aanmel-

den en opgeven met 

hoeveel personen en 

op welke avond (vrij-

dag of zaterdag) u wilt 

langskomen bij hans-

stuart@planet.nl

www.vechtenangstel-

kerk.nl. 

Filmhuis Loenen gaat weer draaien

Nieuw! Plantenbieb
Renate Rengelink is voor de poort van haar huis 

aan de Vredelantstraat 35 een plantenbieb begon-

nen.  Het doel van deze bieb is om elkaar blij te 

maken met stekjes, zaden, bloemen en deze met 

elkaar te ruilen. 

Iedereen kan een stekje pakken en zet daar dan 

een stekje uit eigen tuin voor terug. In een potje 

aarde of in een lege wc-rol of stukje aluminium-

folie. Natuurlijk voorzien van een sticker of stokje 

met naam van de plant, zodat de nieuwe eigenaar 

weet hoe het plantje verzorgd moet worden. 

Volg de plantenbieb of Facebook of instagram: 

@plantenbiebvreeland.

Buurtbus 522, van Vreeland naar Weesp, is al 
sinds in het invoeren van de corona-maatregelen 
in maart uit dienst. De kleine negenpersoons bus-
jes voldoen niet aan de normen van veiligheid en 
luchtverversing.

De vrijwillige chauffeurs van de Buurtbus kregen 

deze week het bericht dat de bedachte aanpassing, 

het aanbrengen van een kuchscherm, het zicht te 

veel zou belemmeren.

Vooralsnog wordt door Synthus gezocht naar een 

oplossing met bussen van 12 meter of langer, waar-

na een volgende stap zal worden genomen om ook 

voor de kleinere bussen een goede en veilige op-

lossing te vinden. De aanpassingen aan de bussen 

dienen conform het landelijk beleid te worden uit-

gevoerd, waarbij de aanbevelingen van TNO me-

debepalend zijn.

De consequentie van de inzet van grotere bussen 

is dat de bestaande route moet worden aangepast, 

omdat de straten in het dorp te smal zijn voor de 

langere en bredere bussen. De halte in Vreeland, 

normaliter bij het Dorpshuis, zal worden verplaatst 

naar de N201, nabij de Vreelandbrug. De omdraai 

richting Kerklaan, Nigtevecht en Weesp zal wor-

den gemaakt via de rotonde op de N201 bij Fort 

Kijkuit.

In een later stadium zal de herstart en de aangepas-

te dienstregeling bekend worden gemaakt. Voor 

vrijwel alle vrijwilliger-chauffeurs betekent dit een 

voorlopig einde van hun inzet, omdat zij niet be-

voegd zijn om de grote bussen te besturen.

De Buurtbus uit de dienst

Jaap, de freeruninstructeur

 Vrijdag 
17:15 – 18:15 Meisjes turnen / Nienke

18:30 – 19:30 Freerun 1 / Jaap

19:30 – 20:30 Freerun 2 / Jaap
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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 

Heb je bergen appels en peren over? Neem je oogst 
van rijpe appels en peren vrijdag 25 september 
mee naar kaasboerderij De Willigen aan de Nig-
tevechtseweg 188. Hier staat die dag een mobiele 
sap-pers, georganiseerd door Vechtstreekfruit. 
Ook kleine hoeveelheden oogst - met een kras of 
buts kan ook- kunnen zo geperst worden tot een 
heerlijk sap.  

Vechtstreekfruit is een initiatief van Willem Groe-

neveld en Agnes de Ruiter. Sinds zij zelf een hoog-

stamboomgaard hebben merkten ze hoeveel fruit 

daar van af komt wat ze eigenlijk niet kunnen 

verwerken. En hoe jammer vonden ze het om al 

dat fruit verloren te laten gaan! Op zoek naar een 

mogelijkheid om ook in kleine hoeveelheden fruit 

te kunnen laten persen kwamen zij in contact met 

‘Appel van opa’ en ‘de Sappers’. Via hen komt de 

mobiele sap-pers nu ook naar Vreeland. Willem: 

“Vechtstreekfruit is geïnspireerd op het coöpera-

tiemodel dat we in Zuid-Europese landen kennen. 

Je brengt je oogst en deze wordt samengevoegd 

tot een hoeveelheid die wel de moeite waard is om 

te persen. Vervolgens krijgt iedereen zijn aandeel 

weer terug in sap. We gaan kijken hoe het loopt en 

bezinnen ons dan op de toekomst. Wie weet ko-

men volgen hier nieuwe initiatieven uit voort!”

Je bent welkom met een minimum van 10 kilo ap-

pels. Wanneer je meer dan 75 kilo appels en peren 

meeneemt dan krijg je sap van eigen fruit terug.  De 

hoeveelheden tussen 10 en 75 kilo worden samen-

gevoegd en daarvan persen we om 13.00 uur een 

mooie Vechtstreek-blend.

Vooraf aanmelden is nodig. Dit kan op de website 

https://appelvanopa.nl/sap-persen. Hier lees je hoe 

het laten persen van jouw fruit werkt, kan je aange-

ven of je komt en met hoeveel kilo. Meer info? Bel 

of mail met Vechtstreekfruit, mail@vechtstreek-

fruit.nl, 06-54763359.

Ben je ouder dan 18 jaar, werkend, werkzoekend, 
uitkeringsgerechtigd of ZZP’er en heb je nog niet 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kom 
je in aanmerking voor een gratis Ontwikkelad-
vies(traject) ter waarde van 700 euro, gefinan-
cierd door de overheid. 

Vanaf 1 augustus kun je een traject aanvragen bij 

een loopbaancoach. De Vreelandse Eva Sasbach 

is met haar bureau StartvoorWerk een van de bu-

reaus die deze trajecten mag aanvragen en begelei-

den.  Wie in zo’n traject geïnteresseerd is krijgt een 

aantal individuele gesprekken met een professione-

le coach. Samen met je coach bepaal je welke loopb-

aanvragen je beantwoord wil krijgen. Interessant is 

ook de arbeidsmarktscan, een vast onderdeel in het 

traject. De coach kan je ook helpen om je nieuwe 

plannen bij je huidige werkgever of elders in gang 

te zetten. De gesprekken kunnen online, maar ook 

face to face (locatie in overleg) plaatsvinden. Eva 

Sasbach: “Omdat er zoveel mensen gebruik kun-

nen maken van de regeling, raad ik iedereen aan 

die interesse heeft om zich zo snel mogelijk in te 

schrijven bij een gekwalificeerde loopbaancoach.” 

Meer informatie over het traject: 

www.startvoorwerk.nl; mobiel: 06-11306459. 

Voor meer informatie over de subsidieregeling: ht-

tps://www.hoewerktnederland.nl/.

Kans voor werkzoekenden

Laat je appels & peren tot sap persen op 
vrijdag 25 september

Het tweede weekend van september is het tradi-

tiegetrouw Open Monumentendag. De landelijke 

opening zou plaatsvinden in Stichtse Vecht, op 

kasteel Nijenrode. Deze locatie was gekozen omdat 

het thema dit jaar ‘leermonumenten’ was. Door de 

coronamaatregelen gaat deze opening niet door 

in fysieke vorm, maar in de vorm van een filmpje. 

Juliette Jonker gaat met steeds een andere erfgoed-

vrijwilliger op pad en bezoekt drie monumen-

ten-highlights van de gemeente waar hun beheer-

ders/eigenaren over hun passie voor dat monument 

vertellen. Mr. Pieter van Vollenhoven verricht tot 

slot de openingshandeling. Deze virtuele opening 

is vanaf 10 september te zien via www.openmonu-

mentendag.nl, de website van de gemeente en via 

social media.

Er zullen dit jaar minder monumenten dan anders 

open zijn i.v.m. de noodzakelijke coronamaatrege-

len. Wèl open zijn molen de Ruiter en de Grote kerk 

in Vreeland, de Grote kerk en de Loenderveense 

molen in Loenen, het Vechtstreekmuseum, Buiten-

plaats Doornburgh in Maarssen en slot Zuylen. In 

het Regionaal Archief in Breukelen is een tentoon-

stelling met foto’s, tekeningen en archiefstukken 

over de ‘leermonumenten’ in de gemeente en op 

Fort Maarsseveen is kindertheater. 

Kijk voor alle opengestelde monumenten in 

Nederland en of er gereserveerd moet worden op 

www.openmonumentendag.nl.

Open Monumentendag in aangepaste vorm 



Augustus 2020  7De Vreelandbode 

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

De Vreelandse Dorpsraad zet zich al 
14 jaar in om Vreeland een stem te 
geven in de politiek en de leefbaar-
heid in het dorp op peil te houden of 
te verbeteren. Nu er weer veel tijd en 
aandacht gegaan is naar bijvoorbeeld 
de plannen rond de N201 leek het de 
redactie een goed idee onze onvolpre-
zen Dorpsraad eens in het zonnetje te 
zetten. Bij deze.

De plannen rond de N201, geluids-

schermen, wel of niet aanmeren van 

boten in de Vecht, een parkeerplaats 

op het Sperwerveld, gaten in de straat, 

bloembakken, behoud van de brug-

wachter, de levensloopbestendigheid in het dorp, 

ondergrondse afvalcontainers, overlast van vlieg-

tuigen …  Noem een onderwerp dat ons dorp aan-

gaat en de Dorpsraad is er mee bezig. Zij overlegt 

met de wethouder, spreekt de betrokken ambte-

naar aan, houdt enquêtes onder de Vreelanders, 

organiseert ledenvergaderingen met sprekers 

en politieke debatten in de verkiezingstijd. De 

Dorpsraad vertegenwoordigt haar leden (ruim 

400 Vreelanders) en behartigt de belangen van 

ons dorp bij de gemeente, de Provincie Utrecht, 

Waternet, Rijkswaterstaat en de woningbouw-

vereniging. Zij is niet gebonden aan een politieke 

partij en is geen actiegroep. Nieuws en belangrijke 

zaken worden maandelijks via de Vreelandbode 

gecommuniceerd, maar ook Facebook en de web-

site zijn veel gebruikte communicatiemiddelen. 

De Dorpsraad is opgericht in 2004 als ‘Vereniging 

Burgers van Vreeland’ met als doel: ‘de bescher-

ming en bevordering van de kwaliteit van het leven 

in het dorp Vreeland en het bijbehorende buiten-

gebied, de vitaliteit van de dorpsgemeenschap, het 

dorpse karakter en de schoonheid van het dorp en 

zijn omgeving’. Het was zeven jaar voor de fusie 

tussen Loenen, Maarssen en Breukelen tot één 

grote gemeente Stichtse Vecht, maar toen was er 

al een besef dat schaalvergroting onvermijdelijk 

was en dat het belangrijk was de inwoners van een 

kleine kern als Vreeland te mobiliseren. Toen die 

fusie kwam bleek al snel hoe belangrijk het is om 

een heldere stem te laten horen, om niet als kleine 

kern op te gaan in het grote geheel. Al die jaren is 

gebleken dat de Dorpsraad een zeer gewaardeerde 

gesprekspartner is voor de diverse instanties. 

Bestuursleden van het eerste uur waren Max 

Schimmelpenninck (initiatiefnemer), Joost de 

Haan, Reinko Abels, Berry Stapper, Karin van Dis 

en Simon van der Paauw. De huidige Dorpsraad 

(zie foto) bestaat uit Ewald van den Hout (voorzit-

ter), Dennis Kampjes de Jong (secretaris), Willem 

van Aalst (penningmeester), Myrthe Buitenhuis, 

Willem de Kock, Christa Niessen, Qury van Vliet 

en Herman Oggel. Deze groep zet zich met hart 

en ziel in om Vreeland te vertegenwoordigen, te 

zorgen dat het algemeen belang zo goed mogelijk 

gediend of soms verdedigd wordt en draagt zo in 

belangrijke mate bij aan het prettig wonen in ons 

mooie dorp. Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Plannen en visie voor de toekomst zijn vast-

gelegd in een Dorpsplan. Nog geen lid van de 

Dorpsraad? Word lid en ontvang het fraaie 

Dorpsplan. Het lidmaatschap kost € 8,- per 

jaar, en € 12,- voor een familielidmaatschap. 

Daarvoor worden ledenbijeenkomsten geor-

ganiseerd en een gezellige nieuwjaarsreceptie. 

Kijk voor alle informatie op: 

www.dorpsraadvreeland.nl.

De zomer is voorbij, het is weer tijd om gezellig te 

kaarten. Klaverjasclub LOEVRE speelt van septem-

ber t/m mei elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.40 

uur In Cultureel Centrum het Web in Loenen. Na-

tuurlijk is aan de veiligheid gedacht.

Kosten € 3,00 per avond incl. koffie of thee. Nieu-

we leden en oproepbare  reservespelers zijn van 

harte welkom. Wilt u meer weten? Bel dan Joke 

de Jong:  06-15310846 of Freddy Vervoort: 06-

12830511.

Klaverjassen begint weer

Ode aan de Dorpsraad 

Proost op de oogst
Zaterdag 26 september is de officiële feestelijke  

opening van biologische kwekerij Veldlof aan de 

Nigtevechtseweg 37. Geïnteresseerden zijn wel-

kom voor een drankje en hapje, waarvan sommi-

ge zelfs gemaakt zijn door De Nederlanden, een 

van de vaste afnemers. 

Aanmelden is noodzakelijk via info@veldlof.nl.

Met ingang van 19 augustus 2020 is de Grote Kerk 

elke woensdag open tussen 10.00 en 12.30 uur. 

De predikant, ds. Rineke van Ginkel, is tijdens die 

uren aanwezig in de kerk.

Een ieder is van harte welkom om binnen te lopen 

voor een gesprekje, of om gewoon even stil te zijn, 

rond te kijken, of een kaarsje aan te steken. 

MMet iingang vvana 1199 auaugugustus 22020200 iis dde GrGrotee KKe

Middagopenstelling
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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

Van de Kidsredactie
De laatste weken voor de zomervakantie waren 

voor groep 8 heel bijzonder, want die stonden 

helemaal in het teken van hun afscheid van CSV 

Ridderhof. Zo verraste groep 7 (waarmee zij jaren-

lang een combinatieklas vormden) hen met een 

afscheid met buikschuifbaan, zelfgemaakte taart 

en spelletjes. De groep 8-ers mochten ook een 

nachtje op school slapen. En natuurlijk was er een 

afscheidsmusical, een polonaise en een gala. Alle-

maal bijzondere herinneringen om nooit te verge-

ten en nu ‘op naar de middelbare’. Succes en vooral 

veel plezier allemaal!!

Het jaar begon allemaal met het kamp: Austerlitz. 

De dag begon iedereen kwam met slaapspullen en 

snoep mee naar school. We kregen nog wat uitleg 

en reden weg. We leverde de spullen af bij het huis-

je waar we sliepen en reden naar vliegbasis: Soes-

terberg. Daar was namelijk een oorlogsmuseum. 

Iedereen ging in groepjes een speurtocht maken 

door het museum. Als je alles goed had ingevuld 

dat won je. We hadden het museum gehad ver-

volgens moesten we naar het huisje je kon kiezen 

lopen of met de auto. De meeste mensen kozen 

de auto alleen een nadeel is we hadden 1 auto dus 

moest meneer Freek een paar keer op en neer. Dus 

iedereen was bij het huisje en vervolgens gingen 

we de kamers opmaken. Iedereen deed een laken 

om z’n bed en een kussensloop. Iedereen was een 

beetje klaar met z’n bed dus gingen sommigen 

mensen lezen en de andere gingen een beetje 

door het bos hangen of een hut bouwen in het 

bos. Het was tijd om te gaan eten dus we gingen 

eten. Na het eten hadden sommige mensen corvee 

dus die gingen afwassen. Nadat het afwassen was 

gedaan gingen we stoelendans doen ik had bijna 

gewonnen want ik werd 2e. Maar het was erg leuk. 

Volgende dag werden we wakker gemaakt door 

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.

Het kamp van groep 7/8: 
Austerlitz

meester die keihard aan het roepen was. We gin-

gen rustig ontbijten. Na het ontbijten hadden een 

paar mensen corvee en na het afwassen gingen we 

een stukje lopen naar de pyramide van Austerlitz. 

Daar aangekomen gingen we eerst lunchen na 

het lunchen gingen we de trap op en daar was 

het erg hoog. We liepen naar beneden en om de 

pyramide zat een soort van sloot en daar gingen 

we overheen springen. Vervolgens gingen we naar 

de kermis. We liepen weer naar het huisje en we 

gingen casino spelen. En daarna gingen we eten. 

En weer lekker laat slapen. De allerlaatste dag he-

laas. En de allerlaatste dag gingen we zwemmen in 

het binnenzwembad. Het was erg leuk en na het 

zwemmen hebben we een snack gegeten. 

Wieger

Groep 8 afscheid 
Het eerste was eigenlijk het afscheid van groep 7 

dat had groep 7 gemaakt het begon eigenlijk met 

een speurtocht daarna aten we een taart en we de-

den leuke spelletjes.

Een tijdje later deed groep 8 wat voor groep 7. we 

hadden een taart en daar stond op de klassenfoto. 

en we hadden zakje met daarin een briefje die wij 

(iedereen van groep 8) hadden gemaakt er stond 

ongeveer op: een terugblik op die leuke/ mooie 3 

jaren. het leukste / grappigst met jou……en er za-

ten hartjes in.

op donderdag hadden we musical (de Diamant-

roof) en vrijdag hadden we afscheid op school we 

waren om tien uur op school en we gingen oprui-

men en daarna deden we een polonaise door de 

school vanaf groep ½ a tot groep 7 en bij groep 

7 kregen we bloementjes om ons nek. alle kinde-

ren stonden in een rij en sommige met versierde 

bogen! aan het einde stonden de ouders en bij de 

kleuter ingang stonden alle kleuters te wachten en 

ze deden van alles zwaaien klappen ect.

in de avond hadden we gala we werden ontvan-

gen bij het kleuterplein we waren gewoon aan het 

kletsen en toen gingen we naar de boot van wieger 

zijn vader. we kwamen aan bij de loswal daar stond 

robert jan en meer mensen. we aten wat en we 

dronken en toen gingen we met mooie auto’s weer 

richting vreeland. een auto viel uit dus we moesten 

duwen. we werden verdeeld en we waren in vreel-

and. er stonden allemaal kinderen te wachten en 

ze sloegen met deksels op elkaar enzo we kwamen 

bij wieger achtertuin aan en we moesten een quiz 

doen om de sleutel te krijgen van de party hut nou 

ja kort door de bocht gezegd daarna was het feest.

Sam
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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

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

“Back to Business! 
Is je haar ook ready 
and good looking?” 

.

Gala
Het leukste in groep 8 vond ik het gala. Eerst kwa-

men Wieger en ik aan in een jaguar, toen moesten 

we allemaal op de foto. Na de foto gingen we naar 

loenen varen en toen we in loenen aankwamen 

stonden Sebas, Sven en Niels daar in chauffeurspak-

ken met grote petten op. En toen gingen we terug-

rijden naar Vreeland. De auto waarin ik met Wieger, 

Jack en Floris zat viel uit omdat de accu leeg was. 

Toen moesten we met zijn allen de auto duwen en 

het was heel grappig. En toen kwamen we aan in 

Vreeland en stonden daar heel veel kinderen met 

pannen en toeters. We liepen een rondje en toen 

kwamen we aan bij Wieger. Het was een verrassing 

dat het bij Wieger was! Het was heel leuk en we 

deden ook nog een brugpieper quiz die Niels heel 

cool had voorbereid en grappig presenteerde.

Duuk

De laatste week
De laatste week was echt heel leuk en gezellig. Op 

maandag, dinsdag en woensdag gingen we heel 

veel oefenen voor de musical. Op donderdagoch-

tend de generale voor de andere klassen op school. 

In de avond de echte voorstelling voor de ouders 

met daarbij het afscheid van de juffen en meester. 

Het afscheidslied van de juffen en meester was heel 

leuk en grappig, voor iedereen was er een persoon-

lijk stukje tekst. Op vrijdag moesten we alles oprui-

men en om 12.00 een feestelijk afscheid van alle 

klassen. In de avond hadden we een heel speciaal 

feestelijk  gala, het thema was VIP party.

Emma 

N8 van 8
De groep 8-ers mochten ook een nachtje op 

school slapen tijdens de N8 van 8. Een super bij-

zondere nacht met film kijken op een enorm 

scherm, verstoppertje spelen en een speurtocht 

in de school. Verder ook nog buitenvoetbal en 

marshmallows roosteren in de nacht en natuurlijk 

heel weinig slapen!

Over groep 8 van Ella
Dit groep 8 jaar was erg anders maar leuk. We deel-

den ons kamp met groep zeven wat uiteindelijk 

best wel gezellig was. We hadden een pyjama/ipad 

dag op school en dat was ook super leuk en gezellig 

met alleen groep acht. Toen gingen we op school 

slapen (eigenlijk niet echt slapen). En later voerden 

we de musical uit. Ik kreeg elke dag de vraag “hoe 

gaat het met de musical” nou het ging goed maar 

ik vond het doodeng en kende mijn tekst niet goed 

genoeg. Maar ik ging zelf heel hard alles in mijn 

hoofd proppen en het maakte niet uit als het fout 

ging. Een ander kon helpen of ik zei gewoon iets 

om het op te vullen. Bye! Ooh ja we hadden ook 

nog 2 maanden online les door corona.

Ella
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Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Kort nieuws

Fruit en groente op donderdagmarkt
Vanaf 16 juli staat er nóg een kraam voor het 

Dorpshuis Daniël Timmer, uit Huizen, verkoopt 

zijn fruit en groente al langer in de omgeving. 

Zo rijdt hij op andere dagen door Loenersloot, 

Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa en Breukelen. Elke 

donderdag tussen 9 en 14 uur staat zijn kraam van 

Orange and More voortaan naast Erik, onze trou-

we kaasboer uit Stolwijk.

Nieuw in het programma van het Vechtstreekmuseum 

zijn thema-wandelingen met een gids die in het muse-

um van start gaan. Op zaterdag 5 september 2020 om 

14.00 uur vindt de tweede wandeling plaats met als 

onderwerp de architectuur en bouwstijlen in Maars-

sen-dorp. Maarssen is rijk aan bijzondere bouwwerken, 

die in de periode vanaf 900 zijn ontstaan. 

De stijlen en kenmerken zijn de romaanse en de goti-

sche stijl, het Hollandse classisme, neogotisch, barok 

en de moderne architectuur. De gids neemt u in wille-

keurige volgorde mee naar deze bijzondere bouwwer-

ken en vertelt hierover. Uiteraard hiermede samenhan-

gend de plaatselijke historie. Voor geïnteresseerden een 

mooie en leerzame rondleiding.

De rondleiding zal worden gedaan in max. drie groep-

jes van zes personen met elk een eigen gids en duurt 

ongeveer 1,5 uur, dus van 14.00 tot 15.30 uur. Reser-

veren kan via www.vechtstreekmuseum.nl. De kosten 

bedragen € 5,- p.p. incl. consumptie. Voorafgaand of 

aansluitend is het optioneel mogelijk om het museum 

te bezoeken. Met een museumkaart is dat gratis. Zon-

der museumkaart kost de toegang tot het museum € 6,-.

Architectuurrondleiding 
door Maarssen Dorp 

Afgelopen zaterdag is de nieuwe 

elektrische Duo-fiets in Vreeland 

afgeleverd. Hij werd meteen tijdens 

de Buurtkamerkoffie gepresenteerd. 

“Wat een ervaring als je een jaar niet 

in de buitenlucht hebt kunnen fiet-

sen. Het is even wennen, maar het 

was heerlijk. En nu maar hopen dat 

het nog een poosje fietsweer blijft”, 

aldus Ger en Ina Duijzer, die de fiets 

meteen konden uitproberen. Op 

deze fiets kunnen mensen die niet 

meer zelfstandig kunnen fietsen 

toch op pad, met een begeleider die 

naast ze zit. Iedereen die wil kan nu 

een tochtje langs de Vecht maken, even een bood-

schapje doen, een ritje naar de markt in Loenen of 

Breukelen, gewoon lekker even buiten zijn. 

Heeft u hier behoefte aan? Neem dan contact 

op met duofietsvreeland@gmail.com of bel 06-

57637199.  Er wordt gekeken welke vrijwilliger 

beschikbaar is om mee te fietsen. Natuurlijk zijn er 

altijd nieuwe vrijwilligers nodig, die het leuk vin-

den om - natuurlijk op afspraak-  iemand anders 

blij te maken en zelf er ook even lekker uit te zijn! 

De duofiets is gearriveerd!

Groot-groter-grootst – de Sloan Digital Sky Survey 

(SDSS) is afgelopen maand online gegaan en biedt 

de grootste 3-dimensionale plattegrond die ooit 

van ons heelal is gemaakt. Meer dan 2 miljoen ster-

renstelsels zijn precies in kaart gebracht. Wat moet 

je je daarbij voorstellen? Stel: je staat deze maand 

na de schemering op een donkere plek in Vreeland 

en je kijkt naar de sterrenhemel. Dan kun je in het 

Zuiden b.v. Jupiter en Saturnus zien schitteren. Die 

staan op een afstand van ruim een half lichtuur. Er 

omheen kun je een paar honderd sterren zien; die 

staan typisch een tiental tot een paar duizend licht-

jaar van ons af. Al die sterren (plus nog een goe-

de 200 miljard meer) draaien om het centrum van 

onze Melkweg, een grote schijf met een diameter 

van zo’n 100-duizend lichtjaar (Vreeland staat op 

zo’n goede 20-duizend lichtjaar van de kern). Het 

eerste grotere sterrenstelsel dat bij ons in de buurt 

staat is de Andromeda nevel. Deze staat op 2,5 

miljoen lichtjaar afstand. Wanneer je weet waar je 

moet kijken, dan is deze met het blote oog nog net 

te zien. De Andromeda nevel is iets groter dan onze 

Melkweg. Naast de Andromeda nevel is er nog een 

aantal andere sterrenstelsels (een stuk of 40) die sa-

men met onze Melkweg en de Andromeda nevel de 

‘Lokale Groep’ vormen, met een diameter van zo’n 

10 miljoen lichtjaar. We spreken dan al over zo’n 

8 biljoen sterren. Buiten de lokale groep bevinden 

zich ontelbaar vele andere sterrenstelsels. De SDSS 

heeft daarvan nu zo’n 2 miljoen in kaart gebracht 

t.o.v. ons eigen Melkwegstelsel; richting en afstand 

evenals de relatieve snelheid zijn bekend. De verste 

sterrenstelsels liggen op 11 miljard lichtjaar afstand 

en het aantal sterren in al deze stelsels overschrijdt 

de 4 biljard. Het licht dat we zien is dus ook 11 mil-

jard oud en we kunnen letterlijk terugkijken in de 

tijd: een snapshot van hoe ons jonge heelal eruit 

zag. En wat blijkt: de materie in het heelal is nogal 

oneerlijk verdeeld. Op een universele schaal vor-

men de sterrenstelsels grote filamenten met daar-

tussen bubbels waar echt helemaal niets is. Pure 

leegte; geen licht, geen massa, hooguit af en toe een 

verdwaald atoom. De meeste sterrenstelsels bewe-

gen ook met grote snelheid uit elkaar – het heelal 

wordt met de minuut groter en dus ook iets minder 

vol. Volgens de berekeningen is ons heelal 13.6 mil-

jard jaar geleden ontstaan en expandeert het sinds-

dien. Het is onduidelijk of die expansie door blijft 

gaan of op een moment omkeert; na de Big Bang 

zou dan ook een Big Crash volgen. En wie zegt, dat 

er maar één heelal bestaat. Wanneer het één keer 

kan ontstaan, dan kan het ook een tweede keer ont-

staan of misschien wel een paar miljoen keer… de 

hemel boven Vreeland is iets groots.   H.L.

Hemel boven Vreeland
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Kort nieuws

Op zondag 30 augustus opent Theater De Dillewijn 

uit Ankeveen het nieuwe seizoen met een hommage 

aan de beroemde Amsterdamse volkszangers John-

ny Jordaan en Willy Alberti en hun populaire liedjes. 

Deze muziektheatrale voorstelling vindt plaats in de 

buitenlucht, waarbij het publiek nu eens niet op het 

rode pluche zit, maar op strobalen, onder het motto: 

‘heeft u ook zo de balen van corona?’ Willy Alberti 

komt tijdens de pauze van een optreden in een bejaar-

denhuis zijn oude vriend Johnny opzoeken en de twee 

mijmeren over hun jeugd, de teloorgang van het oude 

Amsterdam, hun plezier in zingen en de Mokumse 

gezelligheid. De gelauwerde tenor Marcel Reijans en 

bariton Willem de Vries, beide met een indrukwek-

kend trackrecord, worden begeleid door pianist Je-

roen Sarphati. 

Aanvang 15.30 uur. IJsbaanterrein, Stichts End Anke-

veen. Kaarten à € 22,50 (inclusief consumptie en ver-

rassing) zijn te bestellen via www.dedillewijn.nl.

Oplossing cryptogram juni
Horizontaal
1 Vossenlaan, 7 Floraweg, 10 Sluisje, 12 Boterweg

13 Vechtoever, 14 Boslaan en 15 Klapstraat

Verticaal
2 Singel, 3 Kleizuwe, 4 Bergseweg, 5 Voorstraat

6 Breedstraat, 7 Fetha, 8 Ruiterstraat 9 Kerkplein

11 Vliet

Bijzonder muziektheater op 
ijsbaanterrein in Ankeveen

Jet van Fastenhout (38) mag dan wel nieuw zijn op 
de Vredelantstraat, nieuw in Vreeland is ze abso-
luut niet! Begin mei verhuisde Jet, samen met haar 
dochter Nine (7) en zoon Otis (3) weer terug naar 
het dorp van haar jeugd. 

Jet is geboren in Wilnis en na de breuk van haar 

ouders komt ze op haar vierde in Vreeland wonen. 

De verhuizing naar de Fetha in Vreeland kan ze zich 

nog levendig herinneren. Jet: “We kwamen met een 

vrachtwagen met onze spullen aan op de Fetha en ik 

trof daar mijn nieuwe buurmeisje Cathinca. Vanaf 

dat moment waren wij onafscheidelijk. Ik heb zul-

ke goede herinneringen aan die tijd; van zwemmen 

in de Vecht tot communiceren via plastic bekertjes 

aan een touwtje tussen onze slaapkamers.”

Opa en oma Heslenfeld woonden in de jaren ’70 hier 

voor vier jaar, het hele gezin Heslenfeld vond het 

een hele fijne plek om te wonen. Nadat haar moeder 

Annet, stiefvader Bun, Teus en Jet in Vreeland gin-

gen wonen, volgden er meer familieleden. Samen 

met haar oudere broer Teus en tien jaar jongere 

zusje Willemijn, neven en nichten, vrienden en 

vriendinnen had Jet een geweldige tijd in Vreeland!

Na de MAVO op het Comenius in Hilversum gaat 

Jet op haar 16e naar de Hotelschool in Amsterdam 

en op haar 18e gaat ze in Amsterdam wonen en ont-

moet ze in een Amsterdamse kledingwinkel Jessie, 

die later haar geliefde wordt. Na de hotelschool gaat 

Jet een jaar naar Schoevers, rondt ze de modeacade-

mie af en volgt ze een opleiding tot grafisch vorm-

gever. Tijdens een tijdelijke baan in de horeca trof 

ze iemand die bij Plan Nederland werkte die Jet als 

grafisch vormgever naar binnen haalde. Daar heeft 

Jet negen jaar met veel plezier gewerkt en in die tijd 

werd dochter Nine geboren. Tijdens haar zwanger-

schap merkte ze dat ze liever de kleertjes voor Nine 

zelf maakte, in plaats van ze bij een keten te kopen, 

en ze kroop steeds meer achter haar naaimachine.   

In 2015 ging het roer om en verruilde ze de com-

puter voor de naaimachine en startte ze samen met 

vriendin Marieke het kinderkleding merk Iek & 

Jet, dat zij na een jaar samenwerken in haar eentje 

voortzette. In 2013 verhuisden Jessie, Jet en Nine 

van de Pijp naar een huis in Osdorp en in 2017 werd 

zoon Otis geboren.

Helaas hield na 12 jaar de relatie tussen Jessie en Jet 

geen stand en moest Jet nadenken over de toekomst 

van haar kinderen. Haar goede herinneringen aan 

Vreeland en een fijn huis aan de Vredelantstraat, 

deden Jet besluiten naar Vreeland te verhuizen. De 

verhuizing was voor de kinderen niet gemakkelijk 

maar gelukkig was Vreeland een vertrouwd dorp 

en keek Nine er erg naar uit om bij oma Annet op 

school te komen. 

Alhoewel de relatie over is, is het contact tussen 

Jessie en Jet heel fijn en warm. Zelf heeft ze een goed 

voorbeeld aan haar ouders die ook altijd goed con-

tact hebben gehouden. 

Jet is erg blij weer in Vreeland terug te zijn, haar 

kinderen zullen hier dezelfde fijne en onbezorgde 

jeugd krijgen als zij zelf had. Jet vindt het leuk om in 

het dorp en op het schoolplein weer oude vrienden 

en klasgenoten te treffen en ondertussen is ze haar 

passie voor het naaien verder aan het uitbouwen en 

is ze te porren voor af en toe een persoonlijk ont-

werpklusje. 

W.T. Foto: Len Land

Nieuwe buren
Jet, Nine en Otis

De boekjes met het volledige programma worden tus-

sen 21 en 30 augustus huis-aan-huis verspreid. 

Er is een mooi aanbod van bekende én helemaal nieu-

we cursussen, workshops, rondleidingen en lezingen.

Nieuw is bijvoorbeeld een rondleiding mét high tea in 

Botanische tuin Costerus en een cursus Majong.

Of lijkt een creatieve Stippencursus een leuk idee? Na-

tuurlijk zijn er ook de bekende en minder bekende

taal-en bewegingscursussen.

U heeft de tijd om het aanbod rustig te bekijken want 

op 9 september om precies 12.00 uur gaat onze site 

www.cursusprojectloenen.nl  open voor inschrijvin-

gen. 

Wacht niet te lang met inschrijven want vol = vol!

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.

Het nieuwe programma van 
Cursusproject Loenen is klaar!

Tijdens een gezellig etentje aan de  Loender-

veenseplas  namen we afscheid van  Anne-

Marie  Voorhoeve, die vanaf 2016  voorzitter 

was van Stichting Sterren van Vreeland. Sterren 

van Vreeland komt voort uit de Vreeland 750 

viering in 2015, en tekent voor allerlei cultu-

rele en anderszins verbindende activiteiten in 

het dorp: de Buurtkamer, Podium Vree(md)

land, De Vreelander Creëert, Wandelingen en 

Boottochten, De Grote Teken-en Schilderdag, Het 

Nieuwe Buren Festival en Graag Gedaan. Anne-

Marie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 

het sterrenconcept zoals het nu staat: het delen van 

talenten in het dorp. Dank Anne-Marie!

Wendela Sandberg neemt graag haar taak over. Het 

bestuur bestaat nu uit  Wendela, Teun,  Dieuwer 

en  Jaap  Jan. Door Covid staat een aantal activi-

teiten nu op een laag pitje, maar de Buurtkamer 

draait weer volop: iedere dinsdag van 10.00-12.00 

uur in het Dorpshuis.

Bestuurswissel Sterren van Vreeland
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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

Na Mieke Hoek en Pim van Rossum 
uit de gemeenteraad is het nu de 
beurt aan Olaf Morel (52). Deze 
politiek geëngageerde dorpsgenoot 
is voor velen een bekende ‘vrijwilli-
ger’. Is het niet van het Oranjecomité 
waar hij jarenlang voorzitter van 
was, dan is het wel van het hutten-
bouwen, waar hij nog steeds bij be-
trokken is. Zijn vrouw Kathleen is 
bij velen bekend als voorzitter van 
sportvereniging DOS. 

In 2003 kwam Olaf met Kathleen 

vanuit Amsterdam naar Vreeland. 

Hier is ook de tweeling Joeke en 

Flynn geboren, net als wat later 

dochter Xavie. Olaf lachend: “En ver-

geet niet onze hond Saar te noemen.” 

In het dagelijks leven is Olaf project-

manager SZW bij de gemeente Den 

Haag. Hij vertelt: “De afgelopen drie 

jaar hebben we de focus gelegd op 

mensen in de bijstand. Daar telt Den 

Haag er 27.000 van. Met een sociaal 

traject hebben we inmiddels met suc-

ces 1000 mensen aan een baan gehol-

pen. Enerzijds krijgt de werkgever 

subsidie voor een additionele baan, en anderzijds 

begeleiden we op alle fronten gemotiveerde men-

sen die weer wat van hun leven willen maken. We 

bieden hen perspectief en zien ze als het ware weer 

opbloeien. We regelen schuldhulpsanering, maar 

ook omscholing of taallessen indien nodig. Verder 

richten we ons op branches waar een tekort aan per-

soneel is, zoals de zorg. Het project is zó succesvol, 

dat het wordt verlengd. De mensen tellen weer mee, 

hebben een vast contract en krijgen weer energie. 

Het is iedere keer weer geweldig om dat te zien.”

Lokaal Liberaal 
Een paar jaar geleden werd Olaf benaderd door 

Frank van Liempt van Lokaal Liberaal. Frank is in-

middels wethouder in onze gemeente. Olaf vertelt: 

“Aanvankelijk moest ik er even over nadenken, om-

dat ik al druk was met het Oranjecomité en het hut-

tenbouwen. Maar toen de verkiezingen er in 2018 

aankwamen heb ik me op de lijst laten zetten. Niet 

dat ik raadslid wilde worden, maar wel commissie-

lid van het sociaal domein. Inmiddels hebben we 

acht zetels en zijn daarmee de grootste partij. Mijn 

rol als commissielid heeft zeker raakvlakken met 

mijn werk in Den Haag. Het verschil is, dat ik in 

Den Haag te maken heb met uitvoering van voor-

stellen en in onze gemeente de andere kant zie van 

het kaders stellen van beleid. We werken nauw sa-

men met de uitstekend functionerende Dorpsraad 

die eindelijk een luisterend oor heeft gekregen en op 

gemeentelijk niveau serieus wordt genomen. Dat is 

wel eens anders geweest!”

Mantelzorgers, N201 en dorpshuis 
Olaf is er trots op dat Lokaal Liberaal voor el-

kaar gekregen heeft dat de gemeente het 

Mantelzorgcompliment weer invoert. Hij legt uit: 

“Dat was eerst wegbezuinigd. Maar hoe leuk is het 

om mantelzorgers een cadeaubon te geven die ze bij 

lokale ondernemers kunnen inwisselen. Dan snijdt 

het mes aan twee kanten. Verder vind ik dat de 

Dorpsraad samen met de provincie veel voor elkaar 

heeft gekregen met de N201. De geluidsschermen, 

50 km. per uur én vast en zeker komt de fietstunnel 

er ook. Enthousiast ben ik ook over de bouw van 

een nieuw dorpshuis als multifunctioneel gebouw 

met plek voor onder andere de huisarts en fysio-

therapie. En dan natuurlijk de nieuwe gymzaal, die 

hard aan vervanging toe is.”

Wat beter kan…
Tot slot somt Olaf op wat er allemaal nog beter 

kan. ”We hebben meer sociale woningbouw no-

dig. Wanneer er een prachtig project als Vecht en 

Veld wordt gerealiseerd moet er ook aandacht zijn 

voor sociale woningbouw in onze gemeente. Verder 

maak ik me met Pim van Rossum zorgen over de 

nieuwe brug op de Bergseweg. Die vindt iedereen 

gevaarlijk en daar gaan we vragen over stellen. 

Een ander probleem is het slechte voetbalveld bij 

school en de verarming van de speeltuin op het 

Maartenplein. Daar moet budget voor vrijgemaakt 

worden. En op het Sperwerveld moet een toeristisch 

overstappunt komen. Tja en dan tot slot die wiel-

renners hè. Wat mij betreft komen er handhavers, 

maar dat zal helaas niet eenvoudig te regelen zijn. 

Er valt dus nog wel wat werk te verrichten voor ons 

prachtige dorp. We zijn een sterke kern binnen de 

gemeente met tal van vrijwilligers met goede initia-

tieven!”    

C.L.

Hart & ziel: Olaf Morel van Lokaal Liberaal 
“We hebben een sterke dorpskern”

“Dat was eerst wegbezuinigd. 

Maar hoe leuk is het om mantelzorgers 

een cadeaubon te geven die ze bij lokale 

ondernemers kunnen inwisselen. 

Dan snijdt het mes aan twee kanten”. 

Het Dorpsfeest dat 12 september gepland stond 

gaat helaas gezien de omstandigheden niet door. 

De nieuwe datum is wel al bekend! Zet dus 4 sep-

tember 2021 alvast in de agenda!

Dorpsfeest schuift een jaar door
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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

Nieuwsgierig naar hoe onze jongere dorpsgenoten 
deze zomer hebben ervaren met alle corona-res-
tricties, sprak ik een paar jonge Vreelanders over 
hun coronavakantie die soms totaal anders liep 
dan ze vooraf hadden bedacht. Tweeling Teun en 
Floris (17) hadden aanvankelijk dezelfde vakantie-
plannen: met vrienden naar Albufeira in Portugal, 
‘net als bijna alle 5e klassers uit het Gooi.’ En 
Daphne van Mazijk (11) zou met haar ouders en 
zus Laura een rondreis door Italië maken. 

Al vroeg in het schooljaar besloten broers Floris en 

Teun elk met hun eigen vriendengroep naar ‘Albu’ 

te gaan. Teun had met acht vrienden en vriendin-

nen al een villa met zwembad gehuurd en Floris 

huurde met vier vrienden een appartement. Maar 

toen stak het coronavirus de kop op. Beide broers 

gingen met hun vrienden in beraad. “Gaan we nu 

wel of niet?” Teun en zijn vrienden besloten om 

hun reis en villa te cancellen, zodat ze hun geld 

nog terug konden krijgen. Zij vonden het name-

lijk zonde om naar Portugal te gaan waar alle clubs 

gesloten waren en waar volgens hen verder niets te 

doen zou zijn. In overleg met alle ouders besloten 

Floris en zijn vrienden om wel te gaan. Zij gingen 

ervanuit dat ze het met elkaar wel leuk zouden ma-

ken ook als er geen kroegen of clubs open zouden 

zijn. 

Teun ging met zijn vrienden uiteindelijk naar een 

huisje in Drenthe, ‘ergens in the middle of nowhe-

re’. Hij vertelt: “daar hebben we ons prima ver-

maakt met Playstation, Wii en biertjes drinken”. 

Inmiddels hadden ze hun gedachten omgezet van 

‘feesten in Albu’ naar ‘chillen in Drenthe’. “En dat 

was ook heel gezellig” concludeert Teun. Floris 

gniffelt en vraagt zich af of ze ook nog Hunebedden 

hebben bekeken, waarna hij vertelt over zijn week 

in Albufeira. “Elke avond begonnen we met een 

drankje in het hotel en dan gingen we naar ‘de 

strip’ om te kijken of we nog bekenden tegenkwa-

men. Soms probeerden we een club binnen te ko-

men, want er waren er toch wel een paar open.” 

Maar de regels werden gedurende de week steeds 

strenger. “De ene dag waren mondkapjes verplicht 

en de andere dag moest je ineens minimaal 18 zijn 

om naar binnen te komen”. Ook op straat werd 

de controle steeds verder uitgebreid van twee po-

litiebusjes aan het begin van de week tot tien aan 

het eind. “Hier en daar zijn ook wel wat jongeren 

Anders dan anders

Teun (l.) en Floris 

slaags geraakt met de politie” vertelt Floris, “maar 

wij niet! Wij hebben ons netjes gedragen” voegt hij 

daar lachend aan toe. 

Daphne en haar familie hadden hun reis al hele-

maal uitgestippeld toen Corona roet in het eten 

gooide. Zij zouden met de auto naar Italië gaan 

en hadden ook al van alles gereserveerd. “Zoals 

een afgelegen plekje in een resort, heel rustig en 

met een eigen zwembad. Daar had ik me enorm 

op verheugd” vertelt Daphne. Uiteindelijk werd 

het een boottocht van twee weken van Vinkeveen, 

over de Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal, tot de 

Weerribben in Overijssel. “Wij hadden een Le 

Boat gehuurd, dat is zo’n grote lompe huurboot 

voor mensen die geen vaarbewijs hebben” lacht 

Daphne “echt zo’n oude boot met spinnen aan 

boord.” Maar, ondanks dat en het feit dat ze af en 

toe wat ‘laadstress’ hadden omdat ze niet elke dag 

hun telefoons op konden laden, hebben ze zich 

heel goed vermaakt. Daphne vertelt enthousiast: 

“we gingen met een band achter de boot, hebben 

veel gesupt, zijn nog langs Centerparcs De Eemhof 

geweest en hebben zelfs nog overnacht op onbe-

woond eiland de ‘Dode Hond’. Ik zou best nog wel 

eens willen, maar dan met een mooiere boot.” Na 

deze bootvakantie is Daphne ook nog een weekje 

in Zeeland geweest, heeft ze een week zeilkamp ge-

had en volgende week gaat ze huttenbouwen met 

haar klas. Niet gek voor een coronavakantie!

     A.F.

Daphne
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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

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

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kan-

kerbestrijding (30 augustus tot en met 5 septem-

ber) wordt ook in de gemeente Stichtse Vecht 

weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het 

coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm, op 

anderhalve meter afstand van de voordeur. 

Behalve een donatie met contant geld kun je ook 

contactloos via een QR-code doneren. De gever 

kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon 

en zo een gift overmaken. Ook gaan collectanten 

dit jaar geld ophalen via WhatsApp. “De collecte 

is dit jaar extra belangrijk, want de coronacrisis 

heeft de kankerpatiënt hard geraakt”, zegt Ed-

win Jonkers, voorzitter van collecteteam Sticht-

se Vecht. “We hopen dan ook dat er gul geven 

wordt.”

KWF collecteert in Stichtse Vecht op 1,5 meter

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Zet 19 en 20 september in de agenda!

Vreelandse kunstenaars exposeren 
in het Dorpshuis 
Kunstschilders Dieuwer Elema en Maarten 
Vlam doen ook dit jaar weer mee aan de 
Kunstronde Vecht &Plassen. Dieuwer: “Het 
leuke is dat we dit jaar niet in Kortenhoef 
exposeren, maar in ons eigen Vreelandse 
dorpshuis. Een locatie waar we ons goed 
aan de coronamaatregelen kunnen houden. 
Ruimte genoeg. De datum van de expositie 
is zaterdag 19 en zondag 20 september van 
11.00 tot 17.30 uur. 

De Kunstronde had eigenlijk al in mei zullen 

plaatsvinden, maar is vanwege corona uitge-

steld naar september. Maarten en Dieuwer kij-

ken uit naar hun expositie in het Dorpshuis. 

Maarten, die zijn beroep als tandarts combi-

neert met dat van kunstenaar: “Ik heb mijn 

kunstopleiding gehad aan Academie Minerva 

in Groningen. Naar mijn semi-abstracte werk 

moet je wat langer kijken en dan gaat het leven. 

En misschien zie je dan de inspiratie die ik haal uit 

de natuur om ons heen hier in Vreeland. Dieuwer 

vult aan: “Ik heb aan de Wackers Academie in Am-

sterdam mijn opleiding gehad. Inmiddels maak ik 

naast mijn bekende landschappelijke schilderijen 

ook vrij en abstract werk op zeer groot formaat. 

Deze schilderijen spreken ook een jongere doel-

groep aan. Het is superleuk om uit bekende patro-

nen te stappen en je grenzen te verleggen.” 

Coronaproof
Het is de bedoeling dat het Dorpshuis een meer 

gemeenschappelijke rol in ons dorp gaat vervullen. 

Dieuwer: “Met deze expositie geven we vast een 

voorzetje! Een beetje vrolijkheid in deze bizarre 

tijd zal ons allemaal goed doen.” Maarten knikt in-

stemmend: “Het is ook fijn dat we in het Dorpshuis 

lekker veel werk kunnen laten zien én dat de be-

zoekers toch goed afstand kunnen houden.” Met 

andere woorden: de expositie is coronaproof! 

Meer informatie over de Kunstronde 

staat op www.kunstronde.nl.

Start genealogiecursus
Heb je altijd al je stamboom willen uitplui-

zen, maar weet je niet hoe of waar te begin-

nen? Op 3 september start het Regionaal 

Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen 

in Breukelen met een beginnerscursus Ge-

nealogie. Stap voor stap zal worden uitgelegd 

hoe je moet zoeken in bronnen als de bur-

gerlijke stand, de bevolkingsregisters en de 

doop-, trouw- en begraafboeken, maar ook 

in een aantal belangrijke internetportals.

De cursus duurt vijf donderdagavonden van 

19.00-21.00 uur, kosten zijn € 75,-. 

Kijk voor meer informatie op 

www.rhcvechtenvenen.nl. 
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Vreeland in de jaren ’50, dat is wat u op de bo-
venste foto ziet. Gerhard Hof van de Foto- en vi-
deoclub Loenen is zo vriendelijk geweest op mijn 
verzoek met zijn drone precies dezelfde luchtfoto 
van Vreeland te maken. Het is hem goed gelukt! 
In de zeventig jaar die tussen het nemen van bei-
de foto’s ligt is er veel veranderd! Kijkt u mee? Ik 
noem een paar zaken maar u vindt zelf zeker nog 
veel meer! We beginnen bij Molen de Ruiter links-
boven en gaan met de klok mee naar rechts:

Op de plek van de schuren en fabriek van de VIV 

zijn in 1989/90 huizen gebouwd, aan de Nigte-

vechtseweg en Vechtoever.

De bebouwing en parkeerplaatsen op het terrein 

van Greif -destijds Van Leer- zijn toegenomen. 

Op de oude foto staat nog de circustent waar 

Bernard van Leer zijn optredens met paarden en 

‘leeuwen’ verzorgde!

In de weilanden net buiten de oude Vechtbocht 

liggen nu de huizen van Vecht & Veld.

Links van de schuren van de VIV is een groot kan-

toorgebouw gebouwd.

De tuinen van de huizen tussen de Vossenlaan 

en Lindengracht zijn grotendeels veranderd in 

een parkeerplaats. Aan de Lindengracht is een rij 

nieuwe huizen verrezen. Het CSV-schoolgebouw 

aan de Ruiterstraat is verdwenen en vervangen 

door een rij huizen. De oude boerderij van de 

knollenboeren met opgestapelde hooiberg is nu 

een vervallen geheel, met blauw plastic afgedekt. 

Aan de westzijde van de Vecht staan nog maar een 

paar huizen op de oude foto. De ‘peperbussen’ op 

Duinkerken zijn er nog niet en alle weilanden zijn 

vanaf de jaren ’50 volgebouwd met nieuwe wijken. 

De openbare school die begin jaren ’50 gebouwd 

was is ook alweer vervangen door het huidige ge-

bouw van CSV Ridderhof.

Op de plek van de deel en opgetaste hooiberg van 

boerderij Ora et Labora aan de Boterweg staan nu 

huisjes.

De kassen van kwekerij Vöge aan de Nigtevecht-

seweg hebben plaatsgemaakt voor woningen.

Kortom: Vooral de westkant van Vreeland is to-

taal van karakter veranderd. De veranderingen 

aan de kant van het oude dorp zijn marginaal. 

Heel bijzonder dat de ‘groene longen’, de vele 

historische boomgaarden van Vreeland, niet zijn 

volgebouwd in de loop der jaren! Zo is Vreeland 

een van de weinige dorpen die zijn vroeg middel-

eeuwse structuur vrijwel geheel behouden heeft. 

Vreeland van boven

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Vroeger en Nu

B&B “ Jan” in Vreeland 
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland 

twee 2-persoonkamers met eigen badkamer. 

Monique Bruins 06 - 4831 9590 

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl 

15 experts en (medisch) 
specialisten geven hun tips en 
tricks om elk systeem gezond 
te houden. Zij leggen je stap 
voor stap uit hoe elk lichamelijk 
systeem precies werkt, welke 
aandoeningen vaak voorkomen 
en hoe je elk systeem zelf een 
handje kunt helpen door middel 
van voeding, beweging en 
leefstijl.

Hardcover, Fullcolour, 
368 pagina’s, € 27,95

Verkrijgbaar bij:

Ruim assortiment nieuwe boeken. 
Van bestsellers tot unieke pareltjes.

1e zaterdag van de maand weekmarkt Ankeveen – 3e zaterdag 
van de maand Willie-Dasplein Nederhorst den Berg of

 bestel online via www.deboektique.nl | info@deboektique.nl
035 2062956
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Kersverse Vreelanders Mark en Lotte, die onlangs 

nog met een interview in de Vreelandbode ston-

den, werden door hun buren opgegeven voor een 

speciaal welkom in ons prachtige dorp. Dorpsraad 

voorzitter Ewald ging, gewapend met een Dorps-

plan, op de koffie bij deze nieuwe buren voor een 

introductie van Vreeland. 

Heb je ook nieuwe buren die je extra welkom wil 

heten in ons dorp namens de Dorpsraad? Geef ze 

op met een mail naar: info@dorpsraadvreeland.nl. 

In de laatste week van de vakantie was het weer zo-

ver: het traditionele Huttenbouwen! Dit jaar was het 

thema ‘Sprookjes van 1001 nacht’. De kinderen heb-

ben zich uitgeleefd en bouwden hun eigen Ali Baba 

rovershol en Fata Morganapaleis. Omdat de kijk-

avond niet door kon gaan vanwege de coronamaat-

regelen konden dit jaar de ouders, opa’s en oma’s, 

broertjes en zussen via online vlogs de bouwwerken 

zien. Op deze foto is de aftrap van het huttenbouwen 

net gegeven, de kinderen hebben er zin in!

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

De jaarlijkse ‘dorpen’-strijd om de Vecht Cup bij 

golfclub Old Course Loenen is dit jaar beslecht in 

het voordeel van Vreeland. De ‘cup’, merkwaardi-

gerwijs een zilveren schaal, prijkte het afgelopen 

jaar aan de wand bij de familie Thiery in Maars-

sen, maar zal tot augustus 2021 wisselend -en op 

gepaste afstand- te bewonderen zijn ten huize van 

(v.l.n.r. op de foto) Ewout Wolff en Albert van 

Marwijk Kooy. Hoewel laatstgenoemde feitelijk 

in Amsterdam woont rechtvaardigen Maureen en 

Grant Scroggie met hun tweede plek een overtui-

gende overwinning voor Vreeland. 

Aan de strijd om de Vecht Cup deden 16 teams uit 

de Vechtstreek mee.

Huttenbouwen weer een feest

Vecht Cup verhuist naar Vreeland

Welkom nieuwe buren

Tekst en foto door Ruud Taal.

De onderdoorgang van de Bergseweg is klaar
Inschrijven voor de koop van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl

www.vechtenveld.nl


