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Van de redactie
‘Vrij’ betekende deze zomer voor velen van ons simpel-
weg eventjes niet naar school of het werk te hoeven gaan. 
De brugwachter schipperde daarom regelmatig met de 
keuze of hij de weg over of op het Vechtwater vrij moest 
houden voor de drommen vakantiegangers. Vrij irritant 
natuurlijk als je wél moest werken en de auto net aan de 
andere kant stond geparkeerd of snel een boodschap bij 
Aloys dacht te halen. ‘Vrij’ is kortom een relatief begrip, 
zeker gezien de zorgen om de vrijheid van mensen el-
ders in de wereld. In Vroeger en Nu, verderop in deze 
editie, wordt de drang naar vrijheid van Vreeland van-
uit historisch perspectief beschreven. Karolien Verèl 
was als onderwijzeres in ieder geval ‘vrij’ voor een leuk 
interview en de Nieuwe Buren Willemijn en Melita op 
de Vredelandtstraat gelukkig ook. Met ‘onze’ Marlies 
Cordia lezen we niet alleen over ‘Stenen eten’ maar ook 
over deze snel-lezeres zelf. Minder leuk is het nieuws dat 
het Dorpsfeest wederom niet doorgaat maar er staan wel 
weer vele andere dingen op de agenda om naar uit te kij-
ken. Op Open Monumentendag bijvoorbeeld kan ieder-
een, die de trappen weet te trotseren, genieten van het 
vrije uitzicht vanaf de kerktoren. Oer-Vreelander Tijmen 
Zeldenrijk staat dit keer met zijn ‘Heibedrijf de Poel’ in 
de rubriek Bedrijvigheid. Een andere oude bekende, San-
dra Boogert, was even op bezoek en smeedt vanuit haar 
nieuwe woonplaats plannen voor een Vreelandreünie. 
En dat is toevallig helemaal in het thema van volgende 
maand:  ‘Terug van weggeweest’!
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Vrij als een vogel in de lucht(ballon) 
Foto Jan Willem Jonker

Vrij!

Het Dorpshuis en de gymzaal op de Fetha zijn 
sterk verouderd en niet duurzaam. De gemeen-
te wil een geheel nieuw gebouw neerzetten, een 
multifunctioneel centrum voor het dorp met 
mogelijk apartementen. 

Om tot een ontwerp te komen dat door zoveel 
mogelijk Vreelanders wordt gesteund, is er een 
Ontwikkelgroep MFC samengesteld. Deze groep 
bestaat uit vier bewoners, en vertegenwoordi-
gers van het Dorpshuis, de Dorpsraad en de 
vereniging die de gymzaal gebruikt. Daarnaast 
maakt ook de gemeente Stichtse Vecht deel uit 
van de ontwikkelgroep evenals Heren 5, het ar-
chitectenbureau dat het ontwerp voor het nieu-
we Dorpshuis zal maken. Het eerste gesprek is 
inmiddels geweest, waarin de randvoorwaarden 
zijn opgesteld. Tussen 19 juli en 6 augustus kon 

door Vreelanders een digitale enquête worden 
ingevuld. Er komen ook momenten waarop het 
mogelijk is om in klein verband met de project-
leider, Nick van Eijkelenburg, in gesprek te gaan. 
Hiervoor kun je je te zijner tijd persoonlijk aan-
melden. Er zijn ook gesprekken met de STAG, de 
stichting die het gebouw op het gras tegenover 
het Dorpshuis beheert, om te onderzoeken of er 
een samenwerking kan zijn. 
Het streven is om het conceptplan met bijbeho-
rende begroting begin november gereed te heb-
ben om aan de gemeenteraad te presenteren. Het 
doel is om een gebouw te ontwerpen dat past in 
de omgeving, zowel wat betreft hoogte als bouw-
stijl en bouwmaterialen.
Wilt u meer weten? Kijk op de website van 
Stichtse Vecht, bij Project Multifunctioneel Cen-
trum Vreeland.

Nieuwbouw Dorpshuis en gymzaal, 
hoe staat het ervoor?

Vrij! Zo voelen Julia (10) en Sophie (9) zich op de trampoline op Texel. Een perfect shot dat hun moe-
der, Petra  van den Berg, inzond voor de fotowedstrijd ‘Het perfecte Vreelandse plaatje’ met als thema 
Vrij. Een terechte winnaar! Het thema van de volgend maand is: Terug van weggeweest! 
Laat uw fantasie de vrije loop en stuur uw foto naar info@vreelandbode.nl.
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Colofon

Agenda
29 aug.  Midzomer Muziekfestival aan de   
 Vecht, 12.30 en 13.45 uur in Vreeland
5 sept. Gluren bij de buren Stichtse Vecht
5-12 sept.  Collecte KWF Kankerfonds
9 sept. Ophaaldag GFT-afval
11 sept.  Opening Monumentendag en feeste-

lijke middag St. Nicolaaskerk 
11 sept. Muziek en activiteiten op kasteel   
 Loenersloot
12 sept. Open Monumentendag, 
 openstelling kerk
13 sept. Bingo Dorpshuis, 14.00 uur
14 sept. Ophaaldag PMD-afval
17 sept.  Concert De Familieband
 Helge Slikker, De Dillewijn, 20.00 uur
18 sept. Ophaaldag papier en karton
18 -19 sept.  Kunstronde Vecht & Plassen
23 sept. Ophaaldag GFT-afval
26 sept.  Ledenavond Bedrijfsvereniging. 
 De Nederlanden
2,3,16,17 okt.  Toneelvoorstelling De Dappere Drei-

ner, Oostwaard
Elke dinsdag en donderdag 10.30-12.00 uur koffie 
in het Dorpshuis bij de Buurtkamer en de markt. 

29 aug. Ds. Casper van Dorp
5 sept. Christiaan Boers
12 sept. Ds. Rineke van Ginkel
19 sept. Ds. Rineke van Ginkel, Vredeszondag
 Openluchtdienst Rijksstraatweg 173
26 sept. Ds. Casper van Dorp

Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Kerkdiensten

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.
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.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff 
www.verloskundigewijdemeren-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
T-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg 
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457
Thuiszorgstudent, 
Particuliere thuiszorg 
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
Tel.: 0294-234750 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
tTel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 

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

Te huur/te koop gevraagd: 
Garagebox in Vreeland, bij voorkeur met elek-
tra en verwarming voor stalling auto. Aanbod 
via 06-10654363 of fam@vdhoeden.com.

Rijksstraatweg 109 - Baambrugge - 06 53 392 356

S A L E

W E E K E N D S  S A L E  A U G U S T U S
DO 19 - VR 20 - ZA 21 AUG
DO 26 - VR 27 - ZA 28 AUG

MODE - MAATWERK & PERSOONLIJK KLEDINGADVIES
OPENINGSTIJDEN: DO - VRIJ - ZA 10.00 - 17.00 UUR

 VERDER OP AFSPRAAK

PERSONAL TAILOR

ZAKELIJK -  BUSINESS AT HOME -  CASUAL

Willem M. van Beek

Vechtzooitje

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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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

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 zaterdag 11 september is het open Monu-
mentendag. De officiële start van deze dag zal 
plaatsvinden in onze Nicolaaskerk. Ieder is van 
harte welkom om de kerk te bekijken of de toren 
te beklimmen.  Vreeland bewonderen vanaf de 
kerktoren is een echte aanrader! 

De koffie en limonade staan klaar en er zal ver-
koop van lekkers zijn ten gunste van de kerk. 
Voor de kinderen is er een speurtocht door de 
kerk, schminken en er zijn spelletjes op het Kerk-
plein als de ouders ondertussen een rondleiding 
krijgen door onze Nicolaaskerk met zijn rijke ge-
schiedenis. Iedereen is welkom op deze dag, net 
als de volgende dag, zondag 12 september.

Op deze zondag vieren we de start van het nieuwe 
kerkelijk jaar. Wees welkom tijdens de laagdrem-
pelige dienst (inloop vanaf 9.30 uur) of tijdens de 
activiteiten die net als de dag daarvoor ook plaats-
vinden na de dienst.  Ook zal er samen gegeten 
worden om dit feestelijke weekend met elkaar af 
te sluiten.

Opgave is niet nodig
We hopen met elkaar op een mooie, gezellige en 
inspirerend weekend met als verbindende factor: 
onze Nicolaaskerk in Vreeland. Zie ook de achter-
pagina voor het volledige programma van Open 
Monumentendag in Vreeland en de omringende 
kernen.

Feestelijk weekend Nicolaaskerk

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Nu we het eind van zomerperiode naderen maken 
we ons op voor het eerste Ondernemend Vree-
land Leden evenement op 26 september. Onder-
werp: Ontdek de negen sleutels om meer klanten 
aan te trekken.  Deze keer is de locatie De Neder-
landen. Lisette Brattinga vertelt ons mee hoe we 
aan meer klanten kunnen komen. Aansluitend 
drinken we een borrel. Deelname en inschrijving 
is via onze website: https://www.ondernemend-
vreeland.nl/agenda/,  kosten zijn 10 euro.

Wil je erbij zij ben je nog geen lid dan kun je dat 
worden via https://www.ondernemendvreeland.
nl/aanmelden/. We hebben recent drie nieuwe 
leden mogen verwelkomen: het Dorpshuis, Easy-
Ads en Warp VR. Nieuwe leden zijn meer dan 
welkom.

Waarom word je lid van 
Ondernemend Vreeland? 
 Maak o.a. met jouw bijdrage mogelijk dat wij met 
de Bedrijfsvereniging samen met veel vrijwilligers 
zorgen voor:
– Jaarlijks paaseieren zoeken
– Dorpsfeest mogelijk maken
– Sinterklaas intocht
– Kerstmarkt ondersteunen
– Brugverlichting voor de feestdagen
– Verlichting Voorstraat voor de feestmaand
Mede dankzij de Bedrijfsvereniging is Vreeland 
een levendig dorp en wordt de betrokkenheid on-
der de inwoners vergroot. De Bedrijfsvereniging 
verbindt de mensen in het dorp mede door bo-
venstaande activiteiten.
We zien je graag op 26 september!

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms 
opmerkelijke dingen op. Door een andere bril zie 
je opeens bijzondere details of zaken waar je eer-
der aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om 
het verhaal erachter te ontdekken. En misschien 
komen we de volgende keer wel bij u langs om een 
verhaal te halen!

Deze maand gaan we op zoek naar het verhaal 
achter het krijtbord ‘Garage Verkoop’ dat regel-
matig op de hoek van de Spoorlaan met de Hen-
drik van Viandenstraat staat. 
De tekst op het bord nodigt voorbijgangers uit 
om langs te komen in de garage die, vlakbij, op 
de Hendrik van Viandenstraat uitkomt. Het bord 
staat strategisch gezien op een goede plek want de 
meeste Vreelanders en dagjesmensen komen niet 

zomaar door dit straatje. Een geel-roodgekleurde 
vintage Shell parasol wappert je achter het gietij-
zeren hekje vrolijk tegemoet. Daar aangekomen 
kom je ogen tekort, alsof je opeens in een levens-
grote ‘kijkdoos’ gluurt. “Komt u verder”, lezen 
we, en zelfs de deurmat roept “Welkom”! Binnen 
in dit ‘gezellige schilderij’ staat het stampvol met 
keurig gesorteerde oude gebruikte materialen, ser-
viezen en andere snuisterijen. De heer die via de 
aangrenzende tuin komt aanlopen vertelt dat dit 
de hobby en het levenswerk was van zijn vrouw. 
Nu zij er sinds een paar jaar niet meer is houdt 
hij het in ere. Hij vult de bak voor ons hondje met 
vers water en rekent maar een paar euro voor een 
setje kandelaars, eierdopjes en een mandje. Hoe 
is het toch mogelijk dat we hier nooit eerder zijn 
geweest!                            P.v.d.H.

Eerste ledenevenement van 2021: De negen 
sleutels om nieuwe klanten aan te trekken!

Het verhaal achter de façade

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

“Ik vind 
het heel 
belang-
rijk om 

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

Vrij! Dat was iedereen die in het onderwijs werkte 
bijna zes weken lang. Zo ook Karolien Verèl, ge-
trouwd met Jochem de Koning. Ze wonen alweer 
bijna twintig jaar aan de Singel in ons dorp. Hun 
drie kinderen – Gijs (25), Mare (23) en Lotte (22) 
– hebben inmiddels hun eigen weg gevonden en 
werken, wonen en studeren in Amsterdam.  “We 
hebben hier een gezellig en sociaal leven met veel 
vrienden. En vanmorgen ben ik lekker in de Vecht 
gesprongen. Als het aan mij ligt, blijven we hier 
nog heel lang wonen”, vertelt onze dorpsgenoot. 

We gaan even terug in de tijd. Karolien, geboren 
in Amersfoort, leerde tijdens haar studie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen haar man 
kennen. Na hun studie gingen ze in de 
hoofdstad wonen. Karolien: “Het was 1992 
en een lastige tijd om aan werk te komen. 
Ik kreeg een fijne baan als intercedente bij 
Randstad in hartje Amsterdam, namelijk 
op de Munt. Jochem werd fiscalist bij een 
bedrijf in Amstelveen.”

Van Amsterdam naar Genève
Al snel werd Gijs geboren. Net toen Jo-
chem te horen kreeg dat hij werd uitgezon-
den naar Genève. Karolien en kleine Gijs 
gingen mee en de twee dochters werden 
in Zwitserland geboren. “Ik had daar alle 
tijd voor de kinderen, dat was prettig. Het 
was een geweldige tijd. Na drie jaar keer-
den we weer terug naar Nederland en kwa-
men we in Vreeland terecht. Eerst in een 
huurhuis aan de Floraweg – een tip van 
mijn vader -  en via via hoorde ik op een 
gegeven moment dat het huis aan de Singel 
te koop kwam. Ons besluit was snel geno-
men. Toen de kinderen eenmaal op de ba-
sisschool zaten ben ik weer gaan werken.”

Ontwikkelingswerk voor de klas
Ooit droomde Karolien ervan om ontwikkelings-
werk te gaan doen. Haar studie ‘Bestuur en Beleid 
internationale organisatie’ was daar ook op ge-
richt. Ze vertelt: “Toen ik weer aan de slag wilde, 
moest ik aan mijn ouders denken die beiden in het 
onderwijs werkten. Dat leek mij ook wel wat. Ei-
genlijk is het ook een soort ontwikkelingswerk. Ik 
ben dus naar de Pabo gegaan en mijn eerste stage 
was op de CSV in Vreeland. Later ben ik aan de 
slag gegaan op de Graaf Floris school in Loenen 
aan de Vecht. Daar werk ik al weer 14 jaar. Ik sta 
nog één dag voor de klas en ben verder intern be-
geleider. Ik ondersteun docenten en heb een co-
ordinerende rol bij de leerlingenzorg op school. 
We hebben een sterk en hecht team en de meeste 
stagiaires komen later in vaste dienst.”

Wat beter kan
Karolien straalt als ze over haar werk praat. Toch 
willen we van haar weten wat er beter kan in het 
onderwijs. Uiteindelijk lezen we in de pers niet al 

te vrolijke verhalen. Al was het maar dat er in de 
sector te weinig verdiend wordt. Karolien: “Het 
klopt inderdaad niet dat leraren in het vervolgon-
derwijs veel meer verdienen dan wij op de basis-
scholen. Verder zijn er weinig doorgroeimogelijk-
heden voor onderwijzers. Een ander punt is dat 
sommige leraren echt een specialiteit hebben. Zo 
kon meester Frits op de CSV in Vreeland geweldig 
en boeiend vertellen. Bij zijn lessen geschiedenis 
hingen de kinderen aan zijn lippen. Mijn idee is 
dat onderwijzers met een specialiteit – bijvoor-
beeld Engels - hun les aan alle groepen geven, zo-
als we ook op het voortgezet onderwijs zien. Wat 
ik ook belangrijk vind, is dat kinderen goed leren 

schrijven. Dus geef niet alle lessen op de iPad. Laat 
ze verhalen schrijven, maar laat ze ook meeschrij-
ven als er les gegeven wordt. Dan beklijft de stof 
beter. Als je schrijft moet je namelijk ook naden-
ken. Verder vind ik dat ouders hun kinderen niet 
teveel moeten pamperen.” Dan lachend: “Veters 
strikken kunnen ze best thuis leren, om maar een 
voorbeeld te noemen.”

Het ouderlijk huis
We kunnen nog uren doorpraten over het onder-
wijs. Karolien praat bevlogen en positief. We wil-
len nog even weten hoe ze haar leven in Vreeland 
vindt. Ze vertelt: “Heerlijk. Vroeger – toen de bak-
ker er nog was – kon je je kind op zijn fietsje naar 
de bakker sturen en hem laten zeggen ‘schrijft u 
het maar op de rekening’. Wat ik ook prettig vind 
is dat de kinderen altijd thuiskomen in hun ou-
derlijk huis. En Vreeland is lekker dichtbij Am-
sterdam.” Dan nog de laatste vraag of Karolien en 
Jochem nog op vakantie gaan. “Ja natuurlijk. Wij 
gaan naar Genève!” 

Karolien Verèl (54):  
“Vreeland is een heerlijk dorp om te wonen”

 door Connie Lohuis
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OESTERS TO GO
Geniet thuis of op het water 
van de oesterproeverij to go!
12 Gillardeau oesters met een 

culinaire topping in een luxe box € 85,-

Bestellen minimaal 1 dag van te voren 
via info@nederlanden.nl

Afhalen kan op donderdag tot en met zondag 
tussen 13.00 – 16.00 uur

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Bingo in Vreeland gaat weer van start
Op maandagmiddag 13 september bent u weer van 
harte welkom om bingo te spelen in het Dorpshuis, 
Fetha 16 te Vreeland. Deze bingo heeft als thema 
dieren.Vanaf 13.30 uur bent u welkom, en om 
14.00 uur gaat de bingo van start. Er worden acht 
rondes gespeeld en na de bingo is er nog een loterij. 
Deelname is € 6,- voor twee boekjes en twee con-

sumpties (koffie of thee) met iets lekkers. Voor de 
loterij zijn de kosten € 0,50 per lot. De laatste ronde 
spelen we voor een mooie hoofdprijs. Zit u naast 
iemand die “BINGO” roept voor een volle kaart? 
Dan krijgt u een leuk buurman/buurvrouw prijsje. 
En komt u voor het eerst? Dan ontvangt u een gra-
tis lootje voor in de loterij ter kennismaking.

Tot 1 oktober kunnen mantelzorgers zich aan-
melden voor het mantelzorgcompliment 2021 
bij Steunpunt Mantelzorg. Rond de dag van de 
mantelzorg op 10 november ontvangt iedereen 
die zich heeft aangemeld cadeaubonnen die zij 
bij lokale ondernemers in Stichtse Vecht kunnen 
verzilveren. Wethouder Veneklaas is blij dat het 
mantelzorgcompliment dit jaar weer wordt uit-
gereikt: “Na twee jaar afwezigheid is het mantel-
zorgcompliment weer terug. Daar zijn we heel blij 
mee. Juist in deze tijd is het nog lastiger voor man-
telzorgers. En met het mantelzorgcompliment 
steunen we nu ook lokale ondernemers.”
Het mantelzorgcompliment is speciaal voor man-
telzorgers die langdurig (minimaal drie maanden 
aaneengesloten en minimaal 8 uur per week) en 
onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander 
familielid, vriend of kennis zorgen. Zij doen dit 
vaak omdat zij een emotionele band hebben met 
degene voor wie ze zorgen. 

Inschrijven kan via  welzijnstichtsevecht.nl/man-
telzorgcompliment of telefonisch: (0346) 290 710 
op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur. Het formulier wordt op die dagen tij-
dens het telefoongesprek samen direct ingevuld. 

Ondernemers, meld je aan als inwisselpunt
Met het mantelzorgcompliment in 2021 en in 
2022 steunen we ook de actie ‘Koop en eet lokaal’. 
De cadeaubonnen kunnen namelijk verzilverd 
worden bij lokale ondernemers in Stichtse Vecht. 
Ondernemers in detailhandel, horeca en persoon-
lijke verzorging kunnen zich hiervoor aanmelden 
op: www.stichtsevecht.nl/mantelzorgcompliment

Informatie en steun voor mantelzorgers
Wil je meer weten over mogelijkheden voor on-
dersteuning om de zorg vol te houden of te ver-
lichten? 
Je kan terecht bij het Steunpunt Mantelzorg: 
mantelzorg@welzijnsv.nl of tel (0346) 290 710.

Mantelzorger krijgt waardering en steun

Onderzoek naar mogelijk station 
Loenersloot niet voortgezet
Het leek een mooi idee, de herbouw van station 
Vreeland-Loenen ter hoogte van Loenersloot, 
maar de Provincie Utrecht heeft besloten dat 
dit plan niet haalbaar en dus van de baan is. Uit 
onderzoek blijkt dat het station ca. 3.000 reizi-
gers per dag kan trekken.
Grofweg tweederde hiervan zijn bestaande rei-
zigers uit de busverbindingen naar Amsterdam 
Zuidoost en Breukelen, die op dit station worden 
aangesloten. De toegevoegde waarde van een eigen 
treinstation is daarmee te beperkt. Gedeputeerde 
Staten van provincie Utrecht hebben daarom be-
sloten verder onderzoek naar een mogelijk trein-
station bij Loenersloot niet verder voort te zetten.
De investeringskosten van een nieuw station op 

deze locatie bedragen naar verwachting 55 miljoen 
euro. De buslijnen uit de omgeving zouden naar 
station Loenersloot omgeleid moeten worden. Dat 
heeft veel impact op de bestaande routes van de 
buslijnen. Ook heeft een treinstation negatieve 
gevolgen voor de huidige treinreizigers die reizen 
met de sprinter tussen Utrecht en Amsterdam. 
Er heeft hier bijna anderhalve eeuw een station 
gelegen, vanaf de aanleg van de spoorlijn Amster-
dam-Utrecht in 1843 (de tweede spoorlijn van 
Nederland!) tot de sloop in 1953. Het rond 1910 
gebouwde stationsgebouw is op bijgaande foto 
te zien. Het lag aan de overkant van het Amster-
dam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Spoorlaan, die 
haar naam dus dankt aan dit vroegere station.  

Toch geen dorpsfeest
Helaas hebben we moeten besluiten om het 
dorpsfeest ook dit jaar niet te organiseren. We 
hadden er heel veel zin in, en een groot deel van de 
plannen stond klaar: band geregeld, catering bijna 
rond, en er was een spectaculaire activiteit voor 
de kinderen, maar toch, we doen het niet. Een 
dorpsfeest moet een open feest zijn, voor ieder-

een uit het dorp, zonder onderscheid. We willen 
geen hekken, geen controle via QR-codes en geen 
BOA’s. Maar natuurlijk ook geen Vreelandse co-
ronagolf. Omdat er nog te veel onzekerheden zijn 
voor begin september, hebben we daarom beslo-
ten het feest een jaar op te schuiven. Dus: save the 
date: we gaan voor 3 september 2022! 
Denise, Vincent, Arjan, Engeline, Connie, Jordy, 
Frederike, Grace en Margot
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

 
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 

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Ons nieuwe seizoen start januari 2022.
Het cursusboekje wordt nov/dec 2021

huis-aan-huis verspreid.
Inschrijven voor onze cursussen is weer

mogelijk vanaf eind dec/begin jan.
Nog even geduld dus, maar heel graag tot dan!

Hart & Ziel: Marlies Cordia

Als kind van vier was lezen het eerste dat Marlies 
zichzelf leerde. Ze zat op de Montessorischool en 
was gefascineerd door de magie van die tekens 
waar verhalen uitkwamen. “Ik kon dus als kleu-
ter al lezen en heb altijd een soort gretigheid in 
me gehad voor woorden, een fascinatie voor ver-
halen en een gevoel dat ik alles wil weten.” 

Die gretigheid vertaalde zich al snel in een razend-
snel leestempo. Te snel, oordeelde Marlies zelf, ze 
vond het wel erg hard gaan, haar boeken waren te 
snel uit. “Als je een mooi boek leest, wil je het aan 
de ene kant zo snel mogelijk uitlezen, terwijl het 
aan de andere kant juist moeilijk is om afscheid 
te nemen van het verhaal. Daarom bouwde ik een 
moeilijkheidsgraad in door bijvoorbeeld onder-
steboven in handstand te gaan lezen.” Ze lacht er 
vrolijk bij en vertelt dat ze enorm geniet van de 
taal, en nog steeds met een moordende snelheid 
leest. “Mijn compagnon zegt dat ik lees als een 
grasmaaier. Ik vreet alle woorden op.” 

Honderd producties
Deze snellezerij is een welkom talent voor iemand 
die haar werk maakte van verhalen vertellen. Na 
haar studies Nederlands en Theaterwetenschap-
pen kwam Marlies via via terecht in de wereld van 
de hoorspelen, die toen nog op de radio werden 
uitgezonden. Ze raakte totaal verslingerd aan deze 
manier van verhalen vertellen die zij omschrijft 
als een film zonder beeld, of een audiofilm, of 
een geregisseerde podcast. Ze maakte honder-
den producties: van bewerkingen van romans als 
Bonita Avenue, Max Havelaar, en Eline Vere, tot 
hoorspelen in opdracht van een organisatie als 
de ANWB en alles wat daartussen zit: kleinere 
en grotere series, zoals een 134-delige serie van 
het boek De Honderdjarige man die uit het raam 
klom en verdween, dat over een periode van 27 
weken iedere middag om 13 uur werd uitgezon-
den op Radio 1. Maar ook een audioversie van 
de Kersentuin van Tsjechov en hoorspelen die 
zij zelf bedacht, zoals De man die Homerus op 
zijn woord geloofde, over de archeoloog die Tro-
je ontdekte en als held te boek stond, terwijl hij 
in werkelijkheid een lieger en bedrieger bleek te 
zijn. Initieel werkte Marlies bij verschillende om-
roepen, later zette zij samen met een compagnon 
haar eigen productiebedrijf De HoorSpelFabriek 

op. Daarnaast schrijft Marlies al jaren boekrecen-
sies voor de Vreelandbode. Marlies: “Het begon 
met een vraag van Karin van Dis, die toen hoofd-
redacteur van de Vreelandbode was. Wij werkten 
samen bij de HoorSpelFabriek en daardoor wist 
zij dat ik veel lees. Ik vind het hartstikke leuk om 
recensies te schrijven omdat het mij ook scherpt 
in mijn gedachten. Toen mijn kinderen nog op 
school zaten was ik leesmoeder en ging ik samen 
met een andere moeder over de bibliotheek. Bij 
het inleveren vroeg ik altijd aan de kinderen wat 
ze van een boek vonden. ‘Leuk,’ zeiden ze dan. 
Dat vond ik natuurlijk niet genoeg. Zelf heb je ook 
allerlei gedachten over een boek, maar het mooie 
van recenseren is dat je echt moet formuleren 
waaróm je het zo goed vindt.” 

Recenseren voor de dorpskrant is heel anders dan 
voor de Volkskrant, waarvoor Marlies jaren ge-
leden recensies schreef over een van haar andere 
liefdes: poppentheater. “Ik word wel eens aan-
gesproken in het dorp. Dan hebben mensen een 
boek gelezen dat ik heb besproken, en dan willen 
ze er zelf nog iets aan toevoegen. Dat vind ik heel 
grappig. Ik hoop dat ik mensen op een idee breng 
voor een cadeautje, of een fijn vakantieboek. 

Marlies bespreekt in de Vreelandbode graag boe-
ken van Nederlandse schrijvers, heeft een neus 
voor boeken die succesvol worden en laat de grote 
bestsellers liever links liggen, want “die verkopen 
zichzelf wel. Ik lees me de blubbers, veel meer dan 
ik recenseer, en voor de Vreelandbode zoek ik al-
tijd een boek uit met een heel goed verhaal. Als 
ik iets niks vind, dan zwijg ik stil. Ik heb er geen 
enkele behoefte aan om iets af te kraken. Sowie-
so heb ik veel bewondering voor iedereen die een 
boek geschreven krijgt, dat vind ik van een zit-
vlees en een doorzettingsbewogen getuigen! Het 
moet dan ook wel heel bar zijn, wil ik een boek 
niet uitlezen. Ook als ik het niet zo geweldig vind 
lees ik een boek eigenlijk altijd tot de laatste blad-
zijde, uit respect voor de schrijver.”                  C.W.

“Ik hoop dat ik mensen op een idee 
brengt voor en cadeautje of een 

fijn vakantieboek”

“Ik lees me de blubbers”
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Wie heeft er niet ergens thuis een oud, ongebruikt 
mobieltje liggen? Zonde want als jij die inlevert om 
te recyclen kunnen de grondstoffen die erin zitten, 
opnieuw gebruikt worden voor de fabricage van 
nieuwe mobiele telefoons (of andere elektronische 
producten). Hetzelfde geldt voor lege cartridges. 

Het gaat om grondstoffen als nikkel, coltan, (hele 
kleine hoeveelheden) goud en zilver waarvan de 
meeste uit mijnen in Congo komen. Als jij je on-
gebruikte mobiele telefoon(s) en cartridge(s) ter 
recycling inlevert, hoeven er minder bossen gekapt 
te worden om die grondstoffen te delven wat ook 
vaak gepaard gaat met kinderarbeid en slavernij. 
Zo lever je een bijdrage aan de bescherming en het 

behoud van oerwouden waar niet 
alleen chimpansees leven maar 
ook vele andere dieren. Boven-
dien is het kappen van bomen nu 
ook niet bepaald goed om de kli-
maatverandering een halt toe te 
roepen. Nog een punt gewonnen. 
Het Dorpshuis heeft sinds kort 
een inleverpunt: je kunt je on-
gebruikte mobiele telefoons 
en cartridges in de Eeko Recy-
cle4Chimps doos doen die op de 
tafel bij de ingang van de keuken 
staat. 

Deze Recycle4Chimps actie komt ten goede aan 
Het Jane Goodall Instituut Nederland (JGI) die 
hiervoor samenwerkt met Eeko. Voor ingeleverde 
materialen krijgt het JGI een kleine vergoeding die 
besteed zal worden aan de opvang en verzorging 
van chimpansees in opvangcentrum Tchimpounga 
(Congo). Zo draagt inlevering van jouw spullen 
ook op deze manier bij aan de bescherming en het 
behoud van dieren. En jij bent op een duurzame 
manier van je oude spullen af. Kortom: een win-
win-win situatie!

Meer weten over Recycle4Chimps en Het Jane 
Goodall Instituut Nederland? Zie https://www.ja-
negoodall.nl/recycle4chimps/

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV

VV

VV

Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdbRecycle4Chimps in het Dorpshuis
Lever je ongebruikte mobiel en cartridges in en bescherm het leefgebied van de chimpansees

Op 2, 3, 16 en 17 oktober 2021 speelt theatergroep 
Maarssen ‘32 de sprookjesachtige voorstelling 
De Dappere Dreiner in de stal van de historische 
Vrijhof Oostwaard in Maarssen aan de Vecht. Een 
fantasierijk, spannend en humoristisch sprookje 
voor de hele familie, over het omarmen van ver-
schillen, vriendschap en moed.
Onder de hooiberg en op het erf kun je genieten 
van een kleinschalig vrolijk familiefestival, met 
creatieve en theatrale activiteiten met een drankje 
en een hapje erbij. Uiteraard coronaproof!
Je kunt nu reserveren voor dit unieke en complete 
uitje voor de hele familie! Ook leuk voor een (ver-
jaars)feestje. 
De theatergroep vraagt ook hulp bij het opbou-
wen van het minifestival, de ontvangst en verzor-
ging van de bezoekers en bij de activiteiten.
Reserveren kan via www.maarssen32.nl of door 
een mail aan: info@maarssen32.nl. Pakketprijs: 

toegang festival inclusief voorstelling: € 9,50 p.p. 
Toegang tot alleen het festival: € 2,50 p.p. 

Genieten van en/of helpen bij festival met 
sprookjesachtige voorstelling?
Theatergroep Maarssen ’32 organiseert uitje voor de hele familie

Vechtstreek Classic Rally rijdt voor goed doel
Op 10 september wordt voor de achtste keer de 
Vechtstreek Classic Rally gereden, een initia-
tief van de Vreelandse Jan Willem Jonker en 
oud-Vreelander Erwin Knetemann. Op 10 sep-
tember gaan 70 equipes van start vanaf het po-
loterrein van Van Zadelhoff in Breukelen, waar-
onder diverse Vreelandse teams. Er rijden weer 
unieke oldtimers mee, zoals Jaguar E-types, een 
Lamborghini, een Alvis uit 1937 en een Bentley 
Blower uit 1930. Een van de sponsoren is AllSafe 
Mini Opslag, het bedrijf van de Vreelandse Eric 
Stubbé. Het goede doel dit jaar is het Cultuur-
fonds Stichtse Vecht, dat het culturele leven in 
onze gemeente ondersteunt. Zo worden plezier en 
nut op een bijzondere manier gecombineerd.
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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

Kamp Archeon
Dag 1: We waren aangekomen moesten een klein stuk-
je lopen naar een groot huis waar we even moesten 
wachten totdat we naar binnen kwamen toen we de 
tassen neer leggen en    kregen we lekkere limo nadat 
de limo op was gingen we onze kamers uitzoeken.
Later op de middag ging het regenen en moesten 
we met een monnik mee en toen gingen we o.l.v. de 
monnik activiteiten doen. Na de activiteiten gingen we 
lunchen na de lunch mochten we naar de speeltuin, je 
mocht ook het park in en er was een pontje waar som-
mige mensen vielen er in. Tegen die tijd was het al aan 
het schemeren dus tijd voor avondeten het was heel 
lekker we kregen sappige kipcorn Daarna gingen we 
broodjes roosteren en marshmallows, daarna hadden 
we bonte avond de winnaars waren Julius, Laurens, 
Gijs toen de bonte avond voorbij was gingen we vibe 
op de beat.
De activiteiten waren:

1 - Pijl en boog schieten 
2 - Kaarsen maken
3 - Dieren aaien 
4 - Touw maken
5 - Zwaardvechten 
6 - Speerwerpen 
7 - Gladiatorengevecht 

Dag 2: We gingen we ook naar het badhuis, in het bad-
huis droeg je geen kleding dat was heel normaal en er 
was geen warm water je kon daar ook nog een massa-
ge krijgen  en ander haar kon je  krijgen , daarna gingen 
we speer werpen en daar was de meerderheid niet zo 
goed in op het einde gingen we naar een gladiatoren-
gevecht kijken wat ook eeuwen duurde toen het klaar 
was gingen we naar huis.

OUD GOUD INKOOP
VEILIG EN VERTROUWD

www.oud-goud-inkoop.nl/taxatie-dagen
reparatie  taxatie  sieraden  horloges  zilverwerk  munten

Dorpshuis Vreeland  
woensdag 25 augustus  - 13.00 uur tot 17.00 uur  

’t Web 
donderdag 25 augustus  - 12.00 uur tot 16.00 uur

Ook gratis taxatie aan huis 

maak een afspraak via  

06 - 111 32 999 of  

sander@oud-goud-inkoop.nl

 

Nacht van 8 
We werden welkom geheten en moesten in de gymzaal 
onze spullen leggen toen gingen we onze bedden op-
maken en wat drinken en verstoppertje spelen , daarna 
gingen een paar kinderen in de modderplas zwemmen 
en een paar voetballen, daarna gingen we overleggen 
en uiteindelijk mochten we zwemmen na het zwem-
men gingen we omkleden en de quiz doen na de quiz 
gingen we weerwolven en daarna film kijken maar nie-
mand ging meer kijken dus we moesten!! slapen het 
was 23:30 u. Maar we gingen niet slapen……

Laurens, Julius, Gijs

Kidsredactie
Groep 8 van CSV Ridderhof heeft hun basisschool tijd 
afgesloten. Na de zomervakantie stappen ze op hun 
fiets en gaan ze nieuwe vrienden maken op hun nieu-
we scholen. In deze kidsredactie lezen jullie de verha-
len over hun laatste jaar op de CSV.

Groep 8 
Het jaar begon op kamp in het Archeon. Het was heel 
leuk om daar rond te lopen, en alle activiteiten te doen. 
Toen we uiteindelijk weer terug op school kwamen de-
den we op maandag de Jeruzalema tijdens de weeko-
pening. We hebben veel weken geleerd,gewerkt en 
gevoetbald. Er waren een paar kinderen uit de klas 
die meededen aan de kerstmusical! De liedjes vonden 
wij erg leuk om te luisteren. We konden helaas niet de 
musical uitvoeren doordat we voor kerst in lockdown 
zaten. We hebben elke dag gebeld met ze alle en over-
legd wat we die dag gingen doen, en soms ook wat 
spellen gespeeld. We hebben ook wel eens samenge-
werkt via meet voor de LOS presentatie. En uiteinde-
lijk mochten we weer naar school op 8 februari maar 
dat werd toch de negende door de sneeuw en konden 
we met z'n alle een sneeuwballengevecht houden! In 
maart kregen we onze musical binnen en begonnen 
we gelijk alle liedjes te zingen. Begin april waren de 
rollen verdeeld en was iedereen blij. 
En we begonnen meteen met oefenen. Daarna gingen 
we oefenen voor de eindtoets en een week later be-
gonnen we op maandag. Toen we klaar waren gingen 
we op koningsdag de citos posten en wandelen door 
het dorp. Toen we die dag terug kwamen gingen we 
meteen koningsdag spellen spelen! En rond die tijd 
gingen we steeds meer de musical uit ons hoofd le-
ren en kwamen er ook ouders helpen met het decor. 
Toen nederland begon met het EK hebben we meteen 
de klas versierd. Daarna hadden we de nacht van acht! 
Het was leuk om met z'n alle spelletjes te spelen en film 
te kijken. En toen kwamen alle spullen voor de musi-
cal binnen en gingen we met kleding aan oefenen. Nu 
hebben we nog twee weken voor de uitvoering en het 
gala, en we hebben er zin in!!

Milou, Recella

Woordzoeker                             Marie, Yara

kamp musical  nacht van acht 
gala werken expeditie beachclub
brugklas eindtoets bonte-avond
voetbal gym weekopening
los verkeer archeon
afscheid  schoolfoto jeugdjournaal
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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 maan-

dag 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

"Wij wensen 
iedereen een 

fijne vakantie !"

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

Interview 
Wat vind jij van groep 8 nu?
Recella/Milou: Het is wel leuk!
Daphne: Leuk! maar wel jammer dat dit de laatste paar 
weken zijn. best raar
Wat is het leukste aan groep 8 (het jaar niet de klas)?
Recella/Milou: De musical
Daphne: Musical, Kamp en het gala maar dat komt nog!
Welk kamp zou jij graag opnieuw willen meemaken? 
Recella/Milou: Het Archeon
Daphne: Archeon
Wat viel tegen in groep 8?
Recella/Milou: De nacht van 8
Daphne: De nacht van 8
Is er iets wat je heel erg gaat missen op csv ridderhof?
Recella/Milou: De juffen 
Daphne: Dat we nu nog gewoon in 1 klas zitten en niet 
telkens hoeven te wisselen (zoals bij de middelbare)
Wat ga je missen aan de groep 8?
Recella/Milou: De gezelligheid/grappen
Kijk je er erg naar uit om naar de middelbare te gaan?
Recella/Milou: Ja!
Daphne: Ja best wel heb er wel zin in. Dan kan ik wat 
meer zelfstandig zijn 

Interview juf Andrea 
Wat vind jij van groep 8 nu?
Ik vind groep 8 een hele leuke gezellige klas, echt een 
cadeautje!
Welk kamp zou jij graag opnieuw willen meemaken? 
Survivalkamp jammer dat het niet kon!
Wat ga je missen aan de groep 8?
Jullie harde zelfstandige werkhouding en   alle grap-
pen/gekheid
Als je groep 8 niet les kon geven welke groep had je 
dan gedaan?
Groep 7 dan kan ik die meenemen naar groep 8
Welk vak vind je het leukst om les te geven?
Taal , Spelling en woordenschat

Jet, Isabelle

Strip
Marie, Lotte

Musical
De eindmusical, het ding waar iedere groep achter naar 
uitkijkt. We volgen het verhaal van Esmee de Graaf en 
Daphne van Mazijk. 
Laten we bij het begin beginnen, het was de dag dat 
wij met de klas naar verschillende trailers van musicals 
gingen kijken, om te zien welke we het leukste vonden. 
We konden kiezen uit: Jungle Beat, Over de kop, De 
feestplaneet, De geheime Gympies, Verboden te voe-
ren en Expeditie beachclub. We kwamen er vrij snel uit 
welke musical het ging worden: Expeditie beachclub! 
Binnen een paar weken had de schoolleider de musical 
gekocht toen begon het feest, toen het maart was had-
den we de musical scripts binnen gekregen. We kregen 
het script en gingen een top drie rollen kiezen. Bijna 
iedereen kreeg een rol uit hun top drie. Toen gingen 
we soms in de klas oefenen. Sommige kinderen moch-
ten ook dansjes maken op de liedjes van de musical. 
Na een tijdje gingen we in de kleutergymzaal oefenen. 
Daarna gingen we allemaal props meenemen zoals 
een parasol, strand stoeltjes enz. voor jezelf of iemand 
anders. Tot nu, nu zijn 2 weken verwijdert van de op-
voering iedereen heeft er veel zin in. In de aula moet 
het gebeuren de musical van groep 8!

Daphne, Esmee de G

Eindfeest
Het thema van het eindfeest was: IBIZA
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Juf Sandra Boogert laat van zich horen
“Ik wil een grote Vreelandse dorpsreünie”

Op 1 augustus staat ze 25 jaar voor de klas, waarvan 
20 jaar in Vreeland. Reden om eens even te vragen 
hoe het met juf Sandra Boogert gaat. Zij verhuis-
de  vijf jaar geleden uit Vreeland, maar waar is ze 
eigenlijk gebleven? Sandra vertelt: “In 1996 begon 
ik als net afgestudeerde juf op de CSV in Vreeland. 
Ik kan me mijn sollicitatie nog als de dag van giste-
ren herinneren. Op het arbeidsbureau in Breukelen 
hing een vacature voor een kleuterjuf in Vreeland. 
Als student woonde ik destijds op de boerderij Sans 
Souci van de familie Van der Lee, dus trok ik de 
stoute schoenen aan en fietste naar de school (toen 
nog op de Floraweg). Daar aangekomen hoorde ik 
dat ik nèt te laat was. De sollicitatieprocedure was 
al in volle gang. Teleurgesteld fietste ik weer terug 
naar de boerderij op de Loenenseweg. Een paar da-
gen later kreeg ik tot mijn verrassing via mijn huis-
baas een telefoontje. Meester Frits had me, samen 
met juf Anja, via via opgespoord en vroeg me of ik 
toch op gesprek wilde komen.” 

Twintig jaar heb ik vol overgave en met veel plezier 
in Vreeland gewerkt en gewoond. Lief en leed heb 
ik gedeeld met het team en ik heb genoten van de 
kinderen én hun ouders. Ik heb lesgegeven aan bijna 
alle groepen en ben ook bijna een jaar waarnemend 
directeur geweest in de tijd dat meester Gert ziek 
was. Daarnaast was ik ook actief in het dorp als me-
dewerker van de Vreelandbode, met m’n knutsel-
clubje de Toverkikker en, samen met Siwanthi, met 
mijn theaterschool Kleine Kunst. Eén van de jaar-
lijkse hoogtepunten was voor mij het Countryfeest 
op de boerderij van boer Johan. In samenwerking 
met Vincent Stapper en Karin van Dis heb ik eve-
nementen als de Kerstmarkt, het Dorpsfeest en de 
Grote Dorpsreunie op de Vreelandse kaart gezet.”

Ja dat is Peter 
Bij een concert van Normaal, waar Sandra al jaren 

grote fan van was, ontmoette zij haar huidige liefde 
Peter en na een latrelatie van ongeveer 15 jaar (zó 
moeilijk was het om uit Vreeland weg te gaan) zijn 
ze samen via een bovenwoning in de binnenstad 
van Zutphen in Warnsveld terecht gekomen. San-
dra: “We hebben een huis midden in de gezellige 
dorpskern tegenover een kneuterig handwerkwin-
keltje. En ik ben nog steeds juf! Al 25 jaar sta ik in-
middels voor de klas. Ik werk weer bij de kleuters 
op een school die zich onderscheidt door extra aan-
dacht voor kunst- en cultuuronderwijs. Ik heb re-
cent mijn diploma cultuurcoördinator gehaald en 
ben voor onze scholenstichting coördinator voor 
het Taalachterstandenbeleid. Net als in Vreeland 
ben ik ook binnen mijn nieuwe dorp actief in het 
verenigingsleven als secretaris van de Oranjever-
eniging en lid van de werkgroep 1000 jaar Marti-
nuskerk Warnsveld. Ook geef ik in de avonduren 
toneellessen. Om af en toe ook even tot rust te ko-
men hebben we in december een vakantiehuisje 
gekocht op een camping in Harfsen en hebben we 
een leuke retrocaravan waarmee we dankzij Age 
(die in Vreeland vorig jaar een trekhaak op mijn 
Fiat 500 monteerde) weer verschillende festivals af 
zullen gaan.”

De Vreelandbode in Warnsveld 
Toen Sandra net weg was uit Vreeland miste ze het 
dorp verschrikkelijk. “Ik pluisde de Vreelandbode 
uit om van alle nieuwtjes op de hoogte te blijven 
en ging regelmatig even op bezoek bij vrienden en 
bekenden. @Vincent Stapper: Is het niet weer eens 
tijd voor een Grote Vreelandse Dorpsreunie? Nu 
ben ik gewend aan mijn nieuwe omgeving en ben 
ik helemaal ondergedompeld in het dorpse leven 
hier. Soms wil ik wel eens iets anders gaan doen. 
Maar een paar jaar geleden kreeg ik een mailtje van 
een oud-leerling van CSV, die bedankte me voor 
alles wat ik voor haar als juf had betekend. Dat mo-
tiveerde me weer om toch nog even juf te blijven!”

Vrij!

Honderden gekleurde opblaasballen hangen vrij te wapperen 
boven deze Franse straat. Ideetje voor de Breedstraat? 

Foto: Juliette Jonker

“Ik pluisde de Vreelandbode uit om van 
alle nieuwtjes op de hoogte te blijven.”

Weer wordt het Vredesweek, jammer eigenlijk dat 
het nog steeds nodig blijft. Er is zoveel onvrede en 
strijd laait steeds op, in het groot en in het klein, 
huiveringwekkend. ‘Inclusief samenleven’ is dit 
keer het thema. Dat zijn grote woorden rond we-
zenlijke vragen: leven we mèt elkaar of langs elkaar 
heen? Mogen we zijn zoals we zijn, jij, u, ik? Of 
plakken we snel een etiketje? Sluiten we bij elkaar 
aan of sluiten we ons af? Sluiten we buiten wie ‘an-
ders’ is? Met andere woorden, zijn we ‘exclusief’? 

Op zondag 19 september is er een gezamenlij-
ke vredesdienst, om 16.00 uur in de boomgaard 
van de familie de Kruijff, Rijksstraatweg 183. We 
hopen vanuit de Schriften een -extra- impuls te 
krijgen tot ‘inclusief samenleven’. Of, wat meer 
in gewone taal: ‘Wat doe jij, doe ik, doen wij in 
vredesnaam?’ Bij te slechte weersomstandigheden 
mogen we schuilen in het dichtstbijzijnde kerkge-
bouw: De Ludgeruskerk. Alle vijf de voorgangers 
van de kerken in Loenen en Vreeland leveren een 
bijdrage. We sluiten niemand buiten. Welkom!

Jos van Os

Inclusief samenleven

“Eén van de jaarlijkse hoogtepunten 
was voor mij het Countryfeest op 

de boerderij van boer Johan.”
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Uittips
Musea in de buurt

Nieuwe buren Willemijn en Melita
Het was liefde op het eerste gezicht! 

Zowel tussen Willemijn en Melita, als toen zij 
het huis aan de Vredelantstraat bezichtigden.
Willemijn Wesselink (28) en Melita Kasanrokyat 
(36) woonden nog maar een jaar in centrum 
Utrecht toen ze naar een huis aan de Vredelant-
straat gingen kijken. Buiten raakten ze met de 
buurvrouw in gesprek en zij vertelde dat ook 
haar huis te koop zou komen. Nadat ze het buur-
huis hadden bezichtigd ging het snel, het was 
liefde op het eerste gezicht, en binnen een week 
hadden Melita en Willemijn het huis gekocht.

Melita had al langer de wens om in een klein dorp, 
dichterbij bij familie, te wonen. Willemijn, die 
Vreeland nog niet zo heel lang geleden had ver-
laten om in Haarlem te gaan studeren, wilde eerst 
nog wel even wachten met deze grote stap. Haar 
liefde voor Melita, haar fijne jeugd in Vreeland en 
het heerlijke huis aan de Vredelantstraat maakten 
dat ook Willemijn met veel plezier en zin in de 
toekomst terugkeerde naar haar geboortedorp.

Willemijn vertrok na de middelbare school naar 
Amsterdam om in Haarlem Media en Entertain-
ment Management te studeren en werkt nu als 
productiemanager bij DR Barefoot, een produ-
cent van creatieve en commerciële content. In 
de avonden en weekenden werkt Willemijn aan 
haar praktijk als voedings- en suppletieadviseur 
waar zij mensen begeleidt met het aanpakken van 
klachten door middel van voeding, supplementen 
en coachingsgesprekken. 
Melita heeft een Javaans-Surinaamse achtergrond 
en groeide vanaf haar derde op in het Friese dorp 

Lemmer in een groot gezin met vier broers en een 
zus. Het kon hard knetteren thuis, maar het was 
er altijd gezellig. Na het overlijden van haar zus en 
haar vader werd de band tussen de familie alleen 
maar sterker. Ze verruilde het dorpse leven voor 
een leven in de stad en woonde onder andere in 
Zwolle, Amsterdam en Haarlem. In Amsterdam 
werkt zij al geruime tijd in de internationale re-
tailbranche, zij runt twee kledingzaken van het 
merk Samsøe Samsøe.
Via gemeenschappelijke vrienden, die al hadden 
bedacht dat ze een klik zouden hebben, werden 
Melita en Willemijn aan elkaar voorgesteld. Tij-
dens de tweede ontmoeting op het terras zei Me-
lita tegen Willemijn: “jij bent het!” Willemijn was 
in eerste instantie overdonderd en in de war van 
deze nieuwe gevoelens maar heel gelukkig dat ze 
aan elkaar waren voorgesteld. Melita werd ontzet-
tend warm en fijn opgenomen in de grote familie 
van Willemijn en na het overlijden van haar vader 
begin dit jaar, nam de wens om bij familie in de 
buurt te wonen alleen maar toe. 

Sinds 1 juni wonen ze in Vreeland en beide vin-
den het een verademing dat ze niet meer in een 
druk centrum wonen, altijd naar buiten kunnen 
en wakker worden van vogels in plaats van van 
het uitgaansleven! Melita: “Je weet pas wat je hebt 
gemist als je voor het eerst in een dorp wakker 
wordt!” Ze genieten ervan dat niet alleen kleine 
neefjes en nichtjes in de buurt wonen, maar ook 
ouders, ooms en tantes. Hier, in Vreeland, ligt ook 
hún toekomst.

W.T.

Stap eeuwen terug in de tijd in Slot Zuylen in Oud Zui-
len. Kon je vroeger alleen met een gids door het muse-
um, tegenwoordig kun je op je eigen gelegenheid met 
een audiotour door de schitterend ingerichte zalen 
dwalen. Vanaf 26 augustus is hier de tentoonstelling 
‘Slot Zuylen en slavernij’ te zien, met aandacht voor het 
koloniale verleden van het kasteel. Dit is in 1752 tot de 
huidige staat verbouwd met vermogen dat de groot-
ouders van slotbewoonster Belle van Zuylen verdiend 
hadden met aandelen in de West-Indische Compagnie. 
Hoe verhield de vrijzinnige Belle zich hiertoe? 
www.slotzuylen.nl.

Bekijk de gevarieerde tentoonstelling ‘Zij maakten het’ 
het Vechtstreekmuseum in Maarssen. Hierin worden 
tientallen mensen belicht die door de eeuwen heen met 
hun schilderijen, verhalen, boeken of andere inspan-
ningen de Vechtstreek hebben belicht en mede gemaakt 
tot wat het nu is. Er zijn ook een paar Vreelanders te be-
wonderen…. Kijk op www.vechtstreekmuseum.nl voor 
de openingstijden. 

Om het boerenleven van 100 jaar geleden te ervaren, 
bezoek je museum Vredegoed in Oud Maarsseveen/
Tienhoven. Hier beleef je hoe men vroeger kaas maakte 
of de was deed, bewonder je een oud winkeltje of woon-
kamertje en leer je hoe de turfstekers aan het werk gin-
gen. De vele beesten daar aaien kan ook, net als de twee 
wandelpaden lopen, die vanaf hier beginnen en door 
het schitterende veenlandschap voeren. Meer info op 
www.vredegoed.nl. 

In het weekend van 18 en 19 september vindt de 
25ste Kunstronde Vecht en Plassen plaats. Dit 
vijfde lustrum wordt extra luister bijgezet door 
een buitenexpositie die al een aantal maanden 
rondreist langs de drie forten in onze gemeente. 

Maar liefst 24 professionele kunstenaars en twee 
galeries stellen hun atelier of bijzondere ten-
toonstellingsruimte open, waar iedereen die da-
gen welkom is. Een mooie fietsroute verbindt de 
plekken. Kijk voor alle kunstenaars en locaties op 
www.kunstronde.nl.

Kunstronde Vecht & 
Plassen viert 25ste 
verjaardag
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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
Qualified in financial 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 financiële chaos?

Voor vakkundig en professioneel financieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl 
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

E-mail klopperaannemers@planet.nl    Telefoon 0346 - 251639

De Kleizuwe is een heerlijke plek om je hond uit 
te laten. En het lijkt ook of je in de berm het ge-
bodene niet hoeft op te ruimen. Want je ziet im-
mers vaak niet waar je hond zijn of haar behoefte 
heeft gedaan omdat de berm zo weelderig bloeit.
Het is alleen zo vervelend als je auto zodanig ge-
parkeerd staat dat je aan de stuurkant moet in- of 
uitstappen en dan nietsvermoedend in een hon-
dendrol trapt. En was het nu maar een paarden-
vijg die zich wat makkelijker laat verwijderen en 
lang niet zo ruikt. Een hondendrol aan je schoen 
verschaft je veel werk en ongemak: automat vies, 
deurmat vies .... en te laat voor je afspraak.
Lieve Vreelanders, willen jullie ook in het bui-
tengebied de uitwerpselen oprapen?
We zijn u erg erkentelijk!

Lezers schrijven: Kleizuwe

Een bonte verzameling van tuinen en bijbehoren-
de optredens vormt het prachtige programme-
ringsboeket van Gluren bij de Buren 2021. Meer 
dan 15 enthousiaste deelnemers uit gemeente 
Stichtse Vecht slaan zondag 5 september de tuin-
hekken open en toveren hun buitenruimte om tot 

podium, geheel coronaproof. Bandjes, rappers, 
theatermakers en andere muzikale podiumkun-
stenaars stelen de show met hun voeten in het 
gras. In elke buitenruimte treedt een act drie keer 
op tussen 12:00 uur en 17:00 uur. Alle optredens 
hebben “pay what you can”-entree. Benieuwd wat 
er speelt in jouw buurt, bekijk www.glurenbijde-
buren.nl voor het complete programma.

Gluren bij de buren

Vrij!

Vrij! Staren over een schitterend leeg meer. 

In de eerste week van september vindt altijd de 
collecte voor de KWF Kankerbestrijding plaats 
om geld in te zamelen voor hoognodig extra on-
derzoek. “Helaas merk ik als coördinator dat het 
collecteren elk jaar moeizamer gaat. 
Collectanten zijn moeilijker te vinden, klein geld 
verdwijnt uit de huizen en we horen vaker nee 
aan de deur - als deze al open gaat. Daardoor zal 
dit jaar de collecte digitaal plaatsvinden via de 

Facebooksite van Vreeland door middel van een 
QR-code. Ook gaan collectanten geld ophalen via 
WhatsApp. Via een appje met een donatielink 
nodigen zij hun contacten uit om te geven voor 
kankeronderzoek. 
Ik hoop op deze manier toch uw steun aan de KWF 
te kunnen ontvangen”, aldus Marijke Hulsman, 
KWF-coördinator Vreeland. De collecte loopt van 
5 tot en met 12 september.

De KWFcollecte gaat digitaal

Maar liefst 70 concerten worden door bekende 
musici en bevlogen jong talent gegeven in o.a. de 
Forten Nigtevecht, Nieuwersluis en Uitermeer, 
de buitenplaatsen in ’s-Graveland of Kasteel De 
Haar. De mooiste cultuurhistorische locaties van 
Natuurmonumenten openen hun deuren op 8, 
9 en 10 oktober voor het Kamermuziekfestival. 
Voor of na de concerten zijn er rondleidingen 
door de locaties en excursies door de parken. Het 
Kamermuziekfestival wordt voor de derde keer 
georganiseerd, en weer in samenwerking met het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Meer info: 
www.natuurmonumenten.nl/kamermuziekfestival.

Kamermuziek in unieke locaties
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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

Of het nu gaat om een compleet nieuwe fundering 
of het herstellen van een bestaande onderlaag, 
voor grote of kleinere bouwprojecten, eenvoudig 
of complex, Heibedrijf De Poel legt de perfecte 
basis. Het heibedrijf is vooral gespecialiseerd in 
miniheiwerk en richt zich met hun trillingsarme 
techniek op het heien van stalen buispalen in klei-
ne ruimtes of op moeilijk bereikbare plaatsen. Zij 
doen dit niet alleen in opdracht van aannemers, 
maar ook voor particulieren.

De Poel Heiwerken werd in 2002 opgericht en toen 
Tijmen Zeldenrijk daar in 2005 kwam werken zat 
er maar weinig omzet in. “De machinisten stonden 
de vloer te vegen omdat ze niets beters te doen had-
den”, herinnert Tijmen zich nog van die tijd. Het 
bedrijf was echt op sterven na dood, dus werd hij 
aangenomen om nieuwe klanten te werven, iets 
wat de toenmalige eigenaar er maar een beetje bij 
deed en eigenlijk helemaal geen tijd voor had. “Ik 
zag dat wel zitten”, zegt Tijmen “klanten bezoeken 
en flink de boer op. Ik had ervaring als bedrijfs-
leider bij een biologische vleeshandel (De Groene 
Weg) en of ik nou een kilo vlees moest verkopen of 
een meter paal, dat maakte mij niet zo veel uit.” En 
hij bleek al gauw succesvol want de eerste bouwvak 
nadat Tijmen in dienst was gekomen moest er al 
doorgewerkt worden om al het werk af te krijgen. 

Kort daarna kwam er een tweede machine bij en 
begon het bedrijf te floreren. Totdat De Poel in 
2014 opnieuw in zwaar weer terecht kwam van-
wege de financiële crisis. Tijmen en de twee ma-
chinisten zouden ontslagen worden. Tijmen: “Ik 
zei tegen die twee mannen: ‘dat is toch zonde? Die 
machines gaan de schuur in, de klantenkring loopt 

weg en jullie kennis ook.’ Dus stelde ik voor om het 
samen te gaan doen.” En zo geschiedde, uiteinde-
lijk hebben de drie mannen het bedrijf overgeno-
men. Inmiddels zijn ze nog met zijn tweën (Tijmen 
en Jeroen Schalij) omdat de derde collega helaas 
ziek werd.

Inmiddels heeft De Poel Heiwerken een flinke vas-
te klantenkring opgebouwd en onderscheiden ze 
zich van andere heiers door hun nette en rustige 
manier van werken. Zelf heeft Tijmen, die dus ei-
genlijk slager is, niets met heimachines. Hij is dan 
ook geen machinist. Daarvoor werken ze met vier 
inhuurkrachten en Tijmen regelt ‘alles eromheen’ 
zoals het binnenhalen van nieuwe opdrachten. 
Het gaat dan vooral om inpandig en kleinschalig 
heiwerk. Van oude pandjes in de binnenstad van 
Amsterdam tot nieuwbouwhuizen door heel Ne-
derland. 
Maar ze doen ook wel eens wat in het buitenland. 
Tijmen vertelt: “In 2015 werd ik gebeld door ie-
mand van Heineken voor werk in Haïti. Ik dacht 
dat het een geintje was, dus zei laconiek ‘ja hoor, 
mail me maar.’ ” En een kwartier later werd hij in-
derdaad gemaild en in 2017 gingen ze uiteindelijk 
met zeven zeecontainers vol materiaal die kant uit. 
Zijn vakgenoten verklaarden hem voor gek omdat 
dit een onmogelijke klus zou zijn, maar uiteindelijk 
hebben ze het met succes weten af te ronden.

Inmiddels is De Poel Heiwerken een nieuwe tak ge-
start: trillingsvrij boren tot wel tirnmeter diep. En 
ook dat levert natuurlijk weer een uitbreiding van 
hun klantenkring op. “We hebben inmiddels zo 
vreselijk veel werk dat het iedere dag weer een uit-
daging is. We werken daarom ook veel samen met 
een aantal concurrenten”, vertelt Tijmen. Ook ten 
tijde van Corona hebben ze een heel goed jaar ge-
had. Ondanks dat hij het slagersvak echt wel mist, 
gaat Tijmen dan ook elke dag met heel veel plezier 
naar zijn werk.                                     A.F.

Tijmen Zeldenrijk: “We gaan de problemen 
niet uit de weg, maar lossen ze op” Tijmen Zeldenrijk (l) en Jeroen Schalij (r)

“De machinisten stonden de vloer te vegen 
omdat ze niets beters te doen hadden”

“Ik zei tegen die twee mannen: ‘dat is 
toch zonde? Die machines gaan de 

schuur in, de klantenkring loopt weg 
en jullie kennis ook.’ Dus stelde ik voor 

om het samen te gaan doen.”

“In 2015 werd ik gebeld door iemand 
van Heineken voor werk in Haïti. 

Ik dacht dat het een geintje was, dus zei 
laconiek ‘ja hoor, mail me maar..’ ”

Bedrijvigheid – De Poel Heiwerken 



14  Augustus 2021 De Vreelandbode

Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60

5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 
Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4
Nederhorst den Berg

Wist u dat…
Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.
De dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.
Dat de dagwinkel veel service aanbiedt?

Zoals: Geldservice, Postpakketten ophalen 
of retourneren, Foteservice.
Maar ook Stomerijseevice.

Via Hendrikse Stomerijen uit Baambrugge
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 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Stenen eten’- Koen Caris

Waarschijnlijk was Ben als alles anders was gelo-
pen ook niet een populaire jongen op school ge-
weest. Maar nadat zijn wel populaire zusje vlak na 
haar eindexamen zelfmoord had gepleegd, werd 
hij echt gemeden door de andere scholieren, be-
halve door zijn beste vrienden Hettie en Tom. 
Op moeilijke momenten krijgt hij steun van Herr 
Steinmann, de interviewer buiten beeld van zijn 
lievelingsdocumentaire Navy Seals. Die verschijnt 
dan plotsklaps in zijn hoofd met reacties op wat 
gebeurt, die Ben enorm helpen.  Zijn ouders zijn 
nooit over de dood van Kim heen gekomen, ze zijn 
uit elkaar gegaan en Ben woont nu alleen bij zijn 
moeder. Zij heeft tot Bens afschuw het huis volge-
hangen met foto’s van Kim, maar over haar praten, 
ho maar. Die hete zomer dat hij zelf eindexamen 
doet, brengt een grote omslag te weeg. Voor het 
examen begint, geeft Emma Vreeland, de aan-
voerster van de meest populaire meisjes een feest 
bij haar thuis als haar ouders op reis zijn. Tom, die 
tot de wat populairdere leerlingen hoort, weet Ben 
en Hettie mee te krijgen. Emma en haar vriendin-
nen, door de anderen de “parkmeisjes” genoemd, 
klitten samen, onder gegiechel en zacht geroddel, 
maar later in de avond ziet Emma kans om Ben 
aan te spreken, notabene over zijn zusje Kim. Ze 
blijkt foto’s van haar te hebben en er ontwikkelt 
zich een ietwat wezenloos gesprek. Enkele dagen 
later horen de leerlingen op school dat Emma zich 
van het leven beroofd heeft door op het spoor te 

gaan liggen, net als Kim. 
En nog een paar scho-
lieren volgen het voor-
beeld. Een golf van rare 
achterklap en vreemde 
roddels overspoelt het 
dorp, eigenaardige ritu-
elen ontwikkelen zich. 
Ben kan hier helemaal 
niets mee, hij wil niets 
liever dan de herinnerin-
gen aan de laatste avond 
dat Kim nog leefde ver-
dringen, net als de wetenschap dat hij seksueel an-
ders in elkaar zit dan het dorp welgevallig is. De 
verschrikkelijke tragedie daar valt samen met Bens 
innerlijke strijd, die de schrijver op laconieke toon 
aan ons beschrijft. Of beschrijft… dat doet Koen 
Caris niet, heel helder schetst hij wat Ben voelt of 
denkt. Over Tom bijvoorbeeld: ‘Tom loopt veel te 
rechtop voor iemand die een geheim meezeult’. Je 
begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Ben vertelt 
ons het verhaal, op de eerste bladzijdes na, waar 
het verhaal van Kim uit de doeken gedaan wordt. 
Ben doet dat heel efficiënt, als de puber die hij is. 
Het is een knap gecomponeerde roman, de span-
ning wordt opgestuwd naar het eind, dat ontroe-
rend en troostend is. Dit debuut van Koen Caris 
laat je nog lang na zinderen en doet hopen op een 
spoedig tweede boek. Prachtig.

Open vanaf Juli.
Sup to go mogelijk vanaf mei. 

Vreeland
Tel: 0630426776

info@sunnysidesup.nl

Op vrijdag 27 augustus en vrijdag 3 september a.s. 
zamelt Kledingbank Stichtse Vecht samen met de 
Sportspullenbank najaarskleding en sportspullen 
in ten behoeve van de Kledingbank, voor vaste 
klanten van de Voedselbank. Tussen 10 en 14 uur 
kunt u uw (sport)kleding, (sport)schoenen, bed-

dengoed, bad- en keukentextiel - mits schoon en 
heel - en bv. hockeysticks, rackets en ballen, af-
geven bij de ingang van het Bonifatiushuis, Kerk-
plein 18 te Breukelen (naast de Pieterskerk en 
achter de Wereldwinkel).

Inzameling najaarskleding Kledingbank

Op 29 augustus vindt het eerste Midzomer Mu-
ziekfestival plaats. Een uniek concept met drie 
concerten op drie bijzondere locaties aan de 
Vecht, waarbij het publiek van de ene naar de 
andere plek fietst en onderweg kan genieten van 
lekker eten en drinken. 

Het festival start in Vreeland met klassieke mu-
ziek, piano en altviool door Ursula Dütschler en 
Bernadette Verhagen uit Loenen. Dan fietst u zes 
kilometer zuidwaarts naar Nieuwersluis om in het 
Fort te luisteren naar de prachtige americana pop-
zangeres Pieternel Osinga en de Vreelander Tim 
Klaase op gitaar. Het laatste concert is in Loenen 
waar de dag wordt afgesloten met geweldige jazz 
door het Bart Wirtz Quartet.

Meer informatie op www.midzomermuziekfesti-
valaandevecht.nl/nl/welkom/
Tickets: passe partout € 40,- en per concert € 15,-
www.ticketkantoor.nl/shop/Midzomermuziek.

Tijden: 
12.30 en 13.45 uur Vreeland.
14.15 en 15.30 uur Fort Nieuwersluis

Midzomermuziekfestival aan de Vecht

Waar Vecht en Drecht tezamen vloeien daar voelen wij ons thuis 
het komen en gaan van boten geeft reuring in de dorstige sluis, 
schippers met een glimlach, vrouwen in de stress, 
hier zijn sluiswachters van stavast bijzonder op hun best!
Geroezemoes op terras en koeien op het grasland de meeuwen in de lucht 
aalscholvers op de remming, loom zomerse geluiden, de herfst nog een gerucht.

Peter Hugo van der Vlist

Lezers schrijven: Ode aan de stroom
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Vreelanders hebben vaak een drang naar vrijheid 
en zelfbestuur gehad. Mooi passend in het thema 
van deze maand: Vrij! Tot 1964 was Vreeland een 
zelfstandige gemeente. Dat was best bijzonder, 
want al vanaf het einde van de 18de eeuw - sinds 
de invoering van het kadaster door de Fransen - 
was in Nederland een proces van schaalvergrotin-
gen gestart, waarin veel kleine gemeentes fuseer-
den tot grotere ambtelijke gehelen. Door grotere 
gemeentes te vormen wilde men een betere be-
stuurskracht realiseren. 

Vreeland ontsprong meerdere keren de dans. 
Eerst bij de nieuwe Grondwet van 1848, vervol-
gens in 1849 toen een fusie dreigde met Loenen, 
Loenersloot-Oukoop-ter Aa, Loenersloot, Vree-
land en Ruwiel. Door verzet van de Vreelanders 
mislukte dit plan. Een volgend voorstel in 1851 om 
Vreeland en Nigtevecht samen te voegen mislukte 
om dezelfde reden. Een vorm van ambtelijke sa-
menwerking kwam toen wel tot stand: Vanaf 1852 
deelden beide dorpen dezelfde burgemeester. 

Niet bij Loenen!
In 1958 stelde de Provincie voor om Vreeland en 
Nigtevecht bij Loenen te voegen. 
De Vreelandse bevolking was hier mordicus te-
gen. Op 16 januari 1961 sprak Jhr J.P. Beelaerts 
van Blokland, sinds vier jaar wonend op de buiten-
plaats Vreedenhorst, op verzoek van de Vreelandse 
gemeenteraad in bij Gedeputeerde Staten. In een 
vlammend en emotioneel betoog pleitte hij voor 
de zelfstandigheid van Vreeland. “U vordert, mij-
ne heren, de executie van onze hechte en levende 
gemeenschap. (..) Onze communist, en onze staat-
kundig gereformeerden, onze PvdA-ers en onze 
christelijk historischen, onze K.V.P.-ers en onze 

anti-revolutionairen, de gereformeerden, de her-
vormden, de katholieken, de humanisten, allen 
zonder uitzondering kwamen in verzet, ja, zelfs 
onze politieke delinquenten. Een dergelijke een-
dracht is er in onze vaderlandse samenleving nog 
nooit vertoond. (…) Op 9 november 1960 zei onze 
Minister van Binnenlandse zaken in de Tweede 
Kamer: ‘Er is natuurlijk geen gemeente in Neder-
land - ik heb er nog nooit een meegemaakt - die 
zegt, dat zij niet wil groeien. De meeste gemeen-
ten - zeker in het westen des lands - willen toch 
wel iets.’ Nu, mijne heren, hier is dan zulk een ge-
meente en nog wel in het westen des lands. Vree-
land wil helemaal niets. Het is volkomen tevreden 
met wat het heeft en wat het al zeven eeuwen is.”

Burgemeester Sprenger was ook tegen de samen-
voeging met Loenen. Hij had dan nog liever dat 
álle kleine gemeentes in de Vechtstreek zouden fu-
seren, maar juist niet alleen Loenen en Vreeland. 
“Dat is een hele slechte combinatie, omdat de be-
volking van beide plaatsen elkaar totaal niet ligt”, 
stond vermeld in de Trouw van 5 november 1963. 
“Vreeland Vrij!” stond zelfs geschilderd op de 
tuinmuur in de bocht van de Voorstraat en de Rui-
terstraat. Op de recente foto is de tekst weg, maar 
de Y-vormige barst zit nog steeds in de muur!
Het heftige verzet bleek zonder resultaat: per 1 
april 1964 werden Vreeland en Loenersloot bij 
Loenen gevoegd en verloor Vreeland zijn status als 
zelfstandige gemeente. 
De uitgave van de Vreelandpost, het krantje dat 
drukker Hans Aalderink in 1963 had opgericht als 
spreekbuis voor de opstandige Vreelanders, stopte 
na diens overlijden in 2007. Een nieuwe redactie 
maakte een ‘doorstart’: de Vreelandbode, die u nu 
al ruim 13 jaar gratis in de bus krijgt.                

Woensdag t/m vrijdag 
afhalen overheerlijke 

Indonesische gerechten

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Vreeland Vrij!

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker
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Dit jaar staat Vreeland op 11 en 12 september a.s.
centraal tijdens Open Monumentendag in onze 
gemeente. Ondanks dat Vreeland al eeuwenlang in 
het bezit is van stadsrechten vindt de lokale orga-
nisatie van Open Monumentendag dat het plaatsje 
meer dan voldoende aan de voorwaarden voldoet 
om een vermelding te krijgen als een van mooiste 
dorpjes van Nederland. 

Er vinden hier diverse activiteiten voor jong en oud 
plaats:
•  Vaartocht met de paviloentjalk Exempel naar IJs- 

en Kaasboerderij de Willigen voor een rondlei-
ding door de kaasmakerij. 

•  In en rond de Sint Nicolaas Kerk: speurtocht, 
Oudhollandse kinderspelen, Geo-caching en be-
klimming van de toren met een spectaculair uit-
zicht als beloning (zie foto). 

•  Bezoek aan Buitenplaats Vreedenhorst, Bergseweg 
18, geopend op zaterdag en zondag 11.00-16.00 
uur (alleen toegang met reservering: aanmelden 
vanaf 2 september via www.openmonumenten-
dag.nl/vreeland/).

•  Rondleidingen in korenmolen De Ruiter, 
Nigtevechtseweg 24.

Ook  in de dorpen in de buurt is van alles te doen: 
Nieuwersluis:  
•  Hofstede Sterreschans: Rijksstraatweg 7, geopend 

op zaterdag 11.00-16.00 uur
•  Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7b, geopend op 

zondag 11.00-17.00 uur.

Loenen aan de Vecht: 
•  Grote Kerk, Dorpsstraat 49, geopend op zaterdag 

11.00-16.00 uur.
•  Molen de Hoop, Dorpsstraat 106, geopend op za-

terdag en zondag 10.00-17.00 uur.
•  Loenderveense Poldermolen, Oud Over 104, geo-

pend op zaterdag en zondag 11.00-16.00 uur.

Vreeland: 
•  Sint Nicolaas Kerk, Kerkplein 1, geopend op zater-

dag 11.00-17.00 uur.
•  Korenmolen de Ruiter, Nigtevechtseweg 24, geo-

pend op zaterdag 10.00-17.00 uur.
•  Buitenplaats Vreedenhorst, Bergseweg 18, geo-

pend op zaterdag en zondag 11.00-16.00 uur. 
(alleen toegang met reservering: aanmelden vanaf 2 sep-
tember via www.openmonumentendag.nl/vreeland/ )

Kijk voor het volledige programma op 
www.openmonumentendag.nl.
Bij de VAR van donderdag 2 september 2021 wordt 
een los OMD-Magazine bijgevoegd waarin alles 
over de monumenten en activiteiten vermeld staat.

  Inschrijven voor de koop 
van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Geweldig dat de Bergseweg weer is VRIJgegeven voor 
fietsers en wandelaars. Er wordt deze zomer dagelijks veel 
gebruikt gemaakt van de brug! 

foto: Tanja Huizenga

Bergseweg open

Vreeland centraal bij Open Monumentendag 

Woning (ver)kopen? 
Bel voor een gratis
waardebepaling: 
tel. 0294-238080

 
Brugstraat 1

Loenen aan de Vecht
 

vanscherpenzeel.nl

Geniet op zaterdag 11 september op kasteel Loe-
nersloot van een bijzondere middag met allerlei 
aantrekkelijke activiteiten. Elk uur is er een film 
van en met de laatste kleurrijke bewoonster, ba-
rones Van Nagell-Martini Buys, in haar dagelijk-
se leven in 1988. Ook wordt een video vertoond 
over de oorlogsjaren in en rond Kasteel Loener-
sloot. In het slot staan fraaie prenten van o.a. het 
vroegere kasteel. Een professionele pianofor-
te-bespeelster, Kaoru Iwamura, geeft elk uur op 
de geheel gerestaureerde Broadwood tafelpiano 
uit 1829 een miniconcert met werken van be-
kende componisten. Kinderen kunnen zich op 
de oprijlaan laten schminken en daar blikgooien, 
steltlopen, sjoelen e.d.  

Het slot is op eigen gelegenheid te bezichti-
gen. Bezoekers zijn om 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 of 16.00 uur van harte welkom. Om 12.30, 

13.45 en 16.00 uur zijn er ook parkrondlei-
dingen. Die zijn gratis, maar reserveert u ook 
a.u.b. De inschrijving is ook hier ingeperkt!                                                                                                                                       
U kunt met het gezin in het park een speurtocht 
volgen. Deze is op te halen bij de kassa. 
Toegangsprijs: € 2,50 voor beschermers (leden) 
van Utrechts Landschap en € 5,00 voor niet-be-
schermers. Voor kinderen t/m 12 jaar is de toe-
gang gratis. Reserveren kan via 
www.utrechtslandschap.nl/activiteiten. 

Een zaterdagmiddag vol muziek en activiteiten 
op kasteel Loenersloot


