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Van de redactie
De vakantie is afgelopen, de meeste mensen zijn weer ‘te-
rug van weggeweest’, het thema van deze Vreelandbode. 
Veel gebeurtenissen keren gelukkig jaarlijks terug, zoals 
het huttenbouwen, Open Monumentendag of de pad-
denstoelen die in de herfst weer groeien. Koos van Nes 
vertelt vol passie over vlas, een oud gewas dat helemaal 
duurzaam en ‘in’ is, en dus zeker terug van weggeweest. 
En ook ‘terug van weggeweest’ is Vera Jilesen, die nu les 
geeft op de CSV, waar zij als leerling alle klassen doorliep. 
Helaas niet terug van weggeweest maar gewoon ‘weg’ is 
onze kernwethouder Jeroen Willem Klomps. De Dorps-
raad bedankt hem terecht voor zijn actieve inzet op ve-
lerlei gebied. Helemaal nieuw zijn de nieuwe buren Fre-
derique en Jordy, die ontzettend er veel zin hebben om 
iets voor Vreeland te betekenen. Net zo nieuw gaan de 
parkeerplaatsen worden op het Sperwerveld, iets waar 
toch wel ruim tien jaar over gepraat is en wat nu eindelijk 
gerealiseerd gaat worden. En er valt het nodige te felici-
teren deze maand: Kees van der Lee met zijn prijskoeien 
van 100.000 liter en DOS freeruntrainer Jaap Oosterom, 
die 11de werd bij de wereldkampioenschappen freerun: 
van harte. Ook leest u alles waar u de komende maan-
den weer aan mee kan doen, van bingo tot bijbeltafel, van 
klaverjassen tot yoga, van koorzingen tot koersbal. We 
kunnen weer vooruit, en dat is dan ook meteen het thema 
van volgende maand. Stuurt u ook uw passende foto in 
voor de fotowedstrijd? Vooruit! Gewoon doen!

Veel leesplezier! De redactie.
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Lindengracht, Karel Kammeijer

In oktober zullen er 15 parkeerplaatsen worden 
aangelegd op het Sperwerveld. Voor de verdere 
aanpassing van het Sperwerveld wordt er in het 
najaar een besluit genomen door de gemeente. 
Vervolgens moet het bestemmingsplan nog wor-
den aangepast voordat de werkzaamheden kun-
nen worden uitgevoerd. Omdat dit traject dus nog 
wel even duurt en we nu al heel erg lang wachten, 
heeft de gemeente besloten om wel alvast parkeer-
plaatsen aan te leggen. De rest van de inrichting 
van het Sperwerveld volgt dan naar verwachting 
volgend jaar.  

Chauffeurs en leden gezocht voor 
Buurtbusvereniging 522
In recente Vreelandbodes heeft u 
kunnen lezen dat we bezig zijn om te 
zorgen dat er een directe busverbin-
ding tussen Vreeland en Loenen Dorp komt. Er 
is inmiddels goed contact met de vervoerder die 
daar uiteindelijk over gaat, Syntus. De gesprekken 
zijn positief en we hebben goede hoop dat we te-
gen het einde van het jaar afspraken hebben over 
een betere busverbinding voor Vreeland. Maar 
daar hebben we nog wel wat hulp bij nodig. 
De lobby voor de aanpassing van de route doen 
we in samenspraak met de vrijwilligers die op 
Buurtbus 522 tussen Weesp, Nigtevecht en Vree-
land rijden. Het aantal chauffeurs uit Vreeland is 

daarbij helaas nog ondervertegenwoordigd. Om 
te zorgen dat de bus kan rijden en om Vreeland te 
vertegenwoordigen in gesprekken over de routes, 
zijn nieuwe Vreelandse chauffeurs wel hard no-
dig. 
De aanpassing van routes verloopt normaal ge-
sproken via een ‘Buurtbusvereniging’. Zo’n 
vereniging komt op voor de belangen van de 
inwoners en heeft overleg met de vervoerder. 
Chauffeurs vormen samen met belanghebbenden 
het bestuur van een Buurtbusvereniging. Een ver-

eniging is cruciaal voor het slagen van 
ons plan om de route aan te passen, 
daarom heeft de Dorpsraad het ini-
tiatief genomen voor de oprichting 
van Buurtbusvereniging 522. En daar-
voor zijn we niet alleen op zoek naar 
chauffeurs, maar ook naar mensen die 

zitting willen nemen in het bestuur van die ver-
eniging en gezamenlijk opkomen voor de busbe-
langen van ons dorp. 

De Buurtbusvereniging is dus een belangrijke stap 
in het definitief realiseren van goed openbaar ver-
voer waar zoveel behoefte aan is in ons dorp. Dus 
meld je aan! Voor meer informatie of aanmeldin-
gen als chauffeur of bestuurslid, mail naar info@
dorpsraadvreeland.nl of herman.oggel@gmail.com.

 Lees verder op pagina 3

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Buurtbus direct naar Loenen? 

Terug van weggeweest!

Alle kinderen waren terug van weggeweest, van vakantie dus, en hoe leuk dat de groepen weer naar 
het huttenbouwkamp konden! De Griezelbus en de Ghostbustershut kwam goed uit tegen de mooie 
zonsondergang. De winnende foto in de fotowedstrijd is gemaakt door Wietske Tammes.
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Colofon

Agenda
26 sept.   Concert Esther Groenenberg, 
 De Dillewijn, 15.30 uur
7 okt. Ophaaldag GFT afval
9 okt.  Open dag kerkje Kortenhoef
12 okt. Ophaaldag PMD afval
16 okt. Ophaaldag papier en karton
21 okt. Ophaaldag GFT afval
29 okt. Filmavond in Filmhuis Loenen
Elke dinsdag en donderdag 10.30-12.00 uur koffie 
in het Dorpshuis bij de Buurtkamer en de markt. 

26 sept. Ds. Casper van Dorp
3 okt. Fred Flantua
10 okt. Ds. Rineke van Ginkel
17 okt.  Ds. G.H. Arnoldus
24 okt.  Inger van Nes
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
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.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 
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

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
(RHCVV) zoekt een vrijwilliger voor het beschrij-
ven van het digitaal corona-archiefmateriaal (± 20 
dagen). Over 10, 50 of 100 jaar willen onderzoekers 
zich verdiepen in deze bijzondere periode. De beel-
den die je gaat beschrijven kunnen zomaar gebruikt 
worden voor een tentoonstelling in 2121. Neem 
contact op via www.rhcvechtenvenen.nl.

Vechtzooitje

Beste Vreelanders, op zaterdag 9 oktober laat ik 
weer een vrachtwagen haardhout laten komen voor 
het dorp. Geef je bestelling zo snel mogelijk door, 
zodat je er warm bij zit deze winter. De prijs is € 
80 per bigbag (los gestort). Het hout wordt voor de 
deur afgeleverd. Groet Ewald van den Hout
06-10885675/edvdhout@hotmail.com

Vreelands gezin zoekt strijkhulp voor 2 uur per 
week à € 7,50 per uur. Reageren naar 06-52036639.
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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

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

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!

Het huis met de twee bezems
Een rode en een gele straatbezem omlijsten het 
raam aan de voorzijde van het woonhuis aan de 
H. van Woerdenstraat. Is dit nou moderne kunst 
of hebben de bewoners deze opgehangen uit meer 
praktische overweging? Nieuwsgierig bellen we 
aan en treffen oer-Vreelandse Vera Jilesen (25). 
Zelf heeft ze geen idee waarom die bezems hier 
al jarenlang hangen. “Het was me eigenlijk nooit 
zo opgevallen haha!” Haar moeder Nelly staat 
met vader Frans in de startblokken om er even 
samen een weekendje op uit te gaan. Ze heeft nog 
net even tijd voor het verhaal achter de bezems. 
“Kunst? Nee hoor, ben je mal!” Nelly, opgeruimd 
als ze is -zoals we haar nog kennen uit haar jaren 
in het Dorpshuis-, vertelt dat ze deze praktische 
gewoonte al sinds de jaren negentig heeft over-
genomen van de voormalige buurvrouw. “Geert 
veegde regelmatig haar eigen voortuin schoon 
en nam dan vaak meteen de hele straat mee.” La-

chend zwaaien we de vrolijke Nelly en Frans bui-
ten uit. Hiermee stopt het verhaal met de bezems 
maar binnen begint een nieuw verhaal…

Terug van weggeweest
Aan de keukentafel, achter het raam met de be-
zems, schenkt Vera een kop koffie in. Ze is dolge-
lukkig want ze werkt sinds 1 september op CSV 
Ridderhof als onderwijsassistente op groep 1&2. 
“Ik vind het zo bijzonder dat ik hier weer terug 
ben!” Ze heeft hier immers zelf haar lagere school-
tijd doorgebracht, weliswaar nog op de oude loca-
tie maar het voelt meteen heel erg thuis. “De sfeer 
hier is heel vrij en open en bovendien werken er 
nog altijd teamleden van vroeger toen ik hier op 
school zat.” Vera heeft de afgelopen jaren, na het 
behalen van haar diploma als onderwijsassistente, 
onder andere gewerkt bij de kinderopvang en de 
BSO in Loenen. “Ik heb ontdekt dat ik liever in 
een omgeving met ‘leerlijnen’ werk en dit is dus 
een schot in de roos!”  Vera woont nog altijd in 
haar ouderlijk huis maar hoopt binnenkort op 
zichzelf te kunnen gaan wonen. De koffie is op en 
ze gaat zo op de fiets naar de sportschool in Hil-
versum. We wensen Vera veel geluk in haar nieu-
we baan op de ‘oude’ school en verlaten het huis 
via de keurig gebezemde voortuin. 

P.v.d.H.

Het verhaal achter de façade
Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Vervolg van pagina 1 
Vertrek wethouder Klomps
De Dorpsraad is zeer teleurgesteld over het plot-
selinge vertrek van onze gebiedswethouder, Je-
roen Willem Klomps. Hij heeft onlangs aange-
geven wegens privéredenen zijn functie neer te 
leggen. We hebben in de afgelopen drieënhalf 
jaar zeer prettig en constructief samengewerkt. 
Klomps was een erg betrokken wethouder, altijd 
bereikbaar en meedenkend en niet onbelang-
rijk, iemand die van doorpakken en oplossin-
gen houdt en zich daar effectief voor inzet. We 
vinden het ontzettend jammer dat we die goe-
de samenwerking nu niet voort kunnen zetten. 
We hopen dat zijn opvolger net zo sterk opkomt 
voor de belangen van Vreeland en wensen Jeroen 
Willem Klomps veel sterkte en succes voor de 
toekomst. 

De eerste kennismaking met Vreeland en 
wethouder Klomps was tijdens Koningsdag 2018, 

waar hij de dag opende tijdens het dorpsontbijt. 
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Freeruntrainer, Jaap Oosterom, is afgelopen 
weekend 11e geworden bij de World Cup Free-
run Parkour in Bulgarije! Wat een ontzettende 
knappe prestatie. Het is zo gaaf om hem van muur 
naar rek en salto’s op en af te zien maken. Echt 
super trots zijn wij als DOS Vreeland om zo’n po-
wer trainer in de gymzaal te mogen hebben. Jaap 
traint elke vrijdagmiddag met twee verschillende 
groepen Freerunners, echte durf ‘devils'. Meld je 
aan bij  info@dosvreeland.nl  en doe een proefles 
mee! Het bestuur is trouwens ook nog op zoek 
naar nieuwe enthousiaste instroom. Het huidige 
bestuur heeft al een tijdje geen kinderen meer bij 
de vereniging sporten. En wij zijn dan ook drin-
gend op zoek naar een compleet nieuw bestuur. 
Wil je je ook inzetten voor het dorp (en kernen 
om Vreeland heen), de vereniging en de zorg om 

de jeugd een plek te blijven geven om te kunnen 
sporten in het dorp?  Meld je dan aan!

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

DOS Super trots!

Het weekend van 11 en 12 september stond de 
Nicolaaskerk dubbel in de belangstelling. Op za-
terdag was het open monumentendag, en vonden 
vele bezoekers hun weg naar de kerk. Op zondag 
vond Startzondag plaats, de jaarlijkse viering van 
de start van het kerkelijk jaar met een informele 
dienst die buiten in de kerktuin werd gehouden. 
Buurtbewoners waren uitgenodigd en het thema 
was ‘samen bouwen’: er werd naar de toekomst ge-
keken met vragen als hoe gaan we verder als kerk, 
hoe kunnen we de kerk openhouden. Een van de 
plannen die de kerkgemeenschap wil vormgeven 
is een open podium voor muziek, theater en poë-

zie. Daarnaast wil de kerk graag een plek zijn voor 
iedereen, wat zich onder meer vertaalt in de open 
kerk op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
en van mei t/m september ook op zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Startzondag werd vrolijk afgesloten met heerlijk 
Indonesisch eten dat was verzorgd door Adelinda 
Boelhouwer ter ondersteuning van de stichting 
World Harvest. Wie benieuwd is naar de activi-
teiten van de kerk is van harte welkom in de Ni-
colaaskerk waar een folder ligt met alle plannen. 
Of kijk eens op de website www.pkn-vreeland.nl. 

Feestelijk weekend in Nicolaaskerk

Met palliatieve zorg wordt de zorg bedoeld die 
naasten, artsen en verpleegkundigen kunnen 
bieden om het laatste deel van het leven naar het 
overlijden toe te verzachten. Het is een breed be-
grip en omvat aandacht voor het lichamelijke en 
het geestelijke lijden dat er kan zijn in die belang-
rijke periode van het leven. Er is steeds meer be-
kend over de behoeften aan zorg en de zorg die 

kan worden geleverd. En er wordt ook meer over 
gesproken, er rust steeds minder een taboe op. 
Om hieraan nog meer bekendheid te geven is er 
landelijk een week van de palliatieve zorg. 
Van 9-16 oktober zijn er open dagen, films, lezin-
gen, wandelingen en een podcast. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.palliatievezorggooi.nl. 

Week van de palliatieve zorg 9-16 oktober

Op de terugweg ‘van weggeweest’ reed redactielid 
Connie Lohuis toevallig langs dit enorme kasteel in 
de Luxemburgse dorpje Vianden, aan de rivier de 
Oer. Het bleek de zetel te zijn van de graven van 
Vianden waar Hendrik van Vianden opgroeide, 
die van 1249 tot 1267 bisschop van Utrecht was en 
rond 1250 kasteel Vredelant stichtte. Hij was ook 
de bisschop die de nederzetting bij het 
kasteel in 1265 stadsrechten gaf en een 
stadswapen, waarover de Vroeger en Nu 
van deze maand gaat. En er is een straat 
in Vreeland naar hem vernoemd. Zo zie je 
maar, ook in het buitenland zijn er altijd 
wel weer linken met Vreeland te vinden!

Terug van weggeweest… 
het kasteel van Hendrik van Vianden
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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

Hart & Ziel
Koos van Nes

Zeer voldaan fietste ik die vrijdagavond, na het 
gesprek met Koos, weer terug naar huis. Zoveel 
passie straalde hij uit, zoveel enthousiasme, wat 
is dat prachtig om te zien en te horen! Koos heeft 
honderduit verteld over vlas, hoe het groeit, hoe 
het bewerkt wordt en welke producten er al eeu-
wen mee gemaakt worden, welke moderne toe-
passingen er zijn en dat het zo goed is voor het 
milieu. Hij heeft de plant laten zien, de vezels en 
het lijnzaad. Aanschouwelijk onderwijs van een 
bevlogen docent!

Koos werd in 1950 als tweede zoon geboren in een 
gezin van vijf kinderen, in Rijsoord vlakbij Rid-
derkerk. Zijn vader had een bedrijf waar vlas ver-
werkt werd; dit familiebedrijf bestond sinds 1861. 
De kinderen werkten alle schoolvakanties mee. Zo 
leerde Koos alle stappen in de vlasverwerking. Van 
het oogsten, het roten, het hekelen, het verwerken 
van de lange vezels tot linnen en de korte vezels 
(lokken) tot touw, tot het dorsen zodat het lijnzaad 
vrij kwam. Koos vertelt: “Alles van de plant wordt 
gebruikt, er wordt niets weggegooid. Zelfs het kaf 
dat vrijkomt bij het dorsen wordt verwerkt tot vee-
koeken. En omdat het groeit zonder kunstmest, én 
het veel CO2 opneemt, én er bij de verwerking geen 
chemicaliën nodig zijn is het een heel milieuvrien-
delijk product!”

Na de middelbare school studeerde Koos aan de 
HTS chemische textiel techniek. Inmiddels, in 
1970, was het familiebedrijf gestopt. Het handwerk 
was erg ongezond voor de werknemers, maar de 
alternatieven leverden een kleinere hoeveelheid 
linnen van de hoogste kwaliteit. Koos is gaan wer-
ken bij wolbedrijven in Hulst, en later in Dokkum, 
maar de textielindustrie stortte eind jaren ‘70 in. 
In 1982 zag hij een vacature voor een docent op de 
Meester Koetsier, de HTS confectie in Amsterdam. 
“Het was wel een vreemde stap omdat ik totaal 
geen ervaring had, maar wat een geweldige baan 
was dat! Ik heb dat dertig jaar gedaan met zeer veel 
plezier. Het was heerlijk om te werken met die jon-
ge creatieve mensen. We gingen ook op reis naar 
verschillende textielbedrijven, om ze te laten zien 

hoe het eraan toe gaat in andere landen. Ik ben veel 
bezig geweest met kleding fysiologie, waarbij je on-
derzoekt welke soort kleding het best bij bepaalde 
omstandigheden past. Een brandweeruniform, 
legerkleding, sportkleding, het moet passen bij je 

beweegpatroon, de vochtigheid, temperatuur etc. 
Heel interessant!”
Koos is hij nog steeds razend enthousiast over vlas 
en de eindproducten ervan. “Er zijn zoveel innova-
ties, dat is prachtig! Er wordt nu bijvoorbeeld iso-
latiemateriaal (ISO-vlas) voor huizen gemaakt van 
de lokken, de korte vezels. Zeer duurzaam, en om-
dat het CO2 zo goed vasthoudt, ook helemaal niet 
belastend voor het milieu. Dat ligt al bij de bouw-
markten en aannemer Bon uit Loenen gebruikt het 
ook! En natuurlijk wordt er nog veel kleding van 
linnen gemaakt, maar ook gordijnen, droogdoeken 
(voor glaswerk is linnen het best!) enzovoorts. Lin-
nen is gewoon veel beter dan katoen: duurzamer, 
prettiger te dragen, minder pluizig. Er is veel min-
der water nodig tijdens de groei, en minder che-
micaliën voor de verwerking.” Het is duidelijk: vlas 
heeft nog steeds de toekomst!

M.S.

“Alles van de plant wordt gebruikt, 
er wordt niets weggegooid”

Het Dorpshuis weer lekker actief 
Met een nieuwe uitbaatster, een nieuw bestuur 
en een nieuw interieur en natuurlijk versoepelde 
maatregelen is het Dorpshuis er helemaal klaar 
voor om iedereen weer veilig te ontvangen. Na-
tuurlijk is er elke dinsdag- en donderdagochtend 
inloop voor een goede kop koffie en een gezellig 
gesprek bij de Buurtkamer en tijdens de markt. 
Maar ook verenigingen kunnen weer activiteiten 

organiseren. Oude bekenden, zoals de bridge of 
bingo, maar ook nieuwe huurders vinden de weg 
naar het multifunctionele Dorpshuis. 
Zo is onlangs gecertificeerd docente Hatha en 
Yinyoga Marieke te Wierik van YogaM gestart 
met haar wekelijkse yogalessen op maandagavond 
en woensdagochtend. 
Een open huis voor alle Vreelanders!

“Isolatiemateriaal van vlas is een zeer 
innovatief product”

Vlas, terug van weggeweest
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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 

Waar kom ik vandaan? Wilden jullie dat ik werd 
geboren? Waarom ben ik er? Waarom ben ik er 
niet niet? Dit zijn alle vragen waarop de Bijbel, Is-
raëls verhalenboek, antwoord zoekt maar dan niet 
alleen als vragen van een kind maar vooral als vra-
gen van Israël: “Wie wilde dat wij werden geboren? 
En waartoe? Ons volk lijkt anders dan alle andere 
volkeren, wat zou dat zijn? Wat verbindt ons met 
de anderen en wat scheidt ons van hen?”

In seizoen 2021/ 2022 wil ik de bijbeltafel weer op-
pakken door met de deelnemers verhalen uit het 
bijbelboek Genesis te gaan lezen. Verhalen uit dat 
bijbelboek leveren antwoorden op bovengestelde 
vragen. Wij gaan Genesis lezen aan de hand van het 
boekje van K. Bouhuijs/ K.A. Deurloo, Dichter bij 
Genesis. Helaas is dit boekje niet meer verkrijgbaar 
in de boekwinkel. Daarom zal ik voor de belang-
stellenden een kopie van dit boekje maken. In onze 
eerste bijeenkomst zal ik inventariseren wie dit 
boekje wil hebben en vervolgens voor hen zorgen 
voor een kopie. 
Evenals vorige jaren hanteer ik bij het lezen de 
benadering van een literaire lezing van de Bijbel 
waarbij via de schijnbare omweg van het ‘hoe’, 
de vorm, de vraag naar het ´wat´, de inhoud, be-

antwoord kan worden. Als smaakmaker voor het 
seizoen vindt een bijeenkomst plaats op 14 oktober 
2021 in de Til. Deze bijeenkomst wil ik gebruiken 
voor een korte, geconcentreerde bijbelbasics: de 
structuur van de Bijbel, hoe de Bijbel te lezen, het 
centrale thema van de Bijbel. Van deze onderwer-
pen wordt alleen de essentie vanuit bovengenoem-
de benadering besproken. De nadruk zal liggen 
op de manier van lezen van de bijbel die wij in de 
praktijk brengen aan de hand van een bekend Ne-
derlands gedicht. 
De eigenlijke bijbeltafelserie begint op donderdag 
28 oktober 2021. De volgende bijeenkomsten vin-
den steeds plaats op de donderdag van de 4e week 
van de maand (behalve in mei vanwege Hemel-
vaartsdag): 25 november, 27 januari, 24 februari, 24 
maart, 28 april en 19 mei 2022. De bijeenkomsten 
vinden plaats in de Til en beginnen om 20.00 uur.     
Wie aan de bijeenkomst van 14 oktober 2021 wil 
deelnemen, dient zich aan te melden, met e-mail 
adres, vóór 7 oktober 2021 opdat ik een document 
ter voorbereiding kan  toesturen.    
Voor meer informatie of aanmelding: 06-22151897 
of joost.gerretsen@kpnmail.nl.  

Met vriendelijke groet,
Joost Gerretsen

Lezers schrijven: Een felicitatie 
aan tweemaal een 100.000 kg 
(liter) melk koe.

Bijbeltafel seizoen 2021/ 2022

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!

Een honderdtonner koe, een generatie geleden 
was dit een gebeurtenis waar het halve dorp voor 
uitliep. Nu koestert Cees van der Lee aan de Loe-
nenseweg - en elke andere veehouder- nog steeds 
zo`n koe die een geweldige melkplas levert. Hon-
derdduizend liter melk uit één koe! En maar liefst 
twee van deze koeien in bezit hebben… Een groot 
feest zoals vroeger werd het niet, maar toch wilde 
Cees deze 100.000ste liter melk (keer twee) niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Voor vrienden, 
familie en boeren uit de omgeving, het Fokkerij 
advies en Coöperatieve veevoeder advies werd er 
een huldiging verzorgd voor Mia 51 en Lottie 109.  
Peter Koppelaar mocht deze, als afgevaardigde 
van het Fokkerijconcept, uitvoeren. 
Hij memoreerde deze prestatie, die niet alleen van 
de koeien zelf is, maar vooral ook mogelijk is door 
de goede verzorging door Cees. Dit is een com-
pliment en felicitatie waard. Worden melkkoeien 
gemiddeld zo’n zes jaar oud, Mia (roodbont) en 
Lottie (zwartbont) zijn inmiddels al meer dan het 
dubbele: bijna 13 jaar! 
In de media en door bepaalde politieke partijen 
en groeperingen wordt gesuggereerd dat dieren 
binnen de melkvee industrie niet goed verzorgd 

zouden worden, deze twee koeien bewijzen het 
tegendeel. Op de meeste bedrijven worden kos-
ten nog moeite gespaard, de koeien kunnen on-
beperkt eten en drinken, worden door een robot 
gemolken wanneer ze maar willen, kunnen kiezen 
voor een heerlijk strobed in de stal of lekker loslo-
pen in de wei, kunnen lopen naar een roterende 
borstel voor een heerlijke massage en kunnen zelfs 
een pedicure behandeling krijgen.
De koeien van Cees zijn geboren via de drieweg 
kruising d.m.v. ‘gesekst sperma’. Hiermee kan 
het geslacht van het kalfje bepaald worden.  In dit 
geval leverde de bevruchting de gewenste vaars-
kalfjes op, die worden gemakkelijker geboren dan 
stierkalfjes. Daarnaast is deze methode goed tegen 
inteelt en goed voor de melkproductie die zij mak-
kelijk aankunnen en deze koeien kunnen redelijk 
oud worden. 
De immer trotse en enthousiaste Cees, die naast 
boer eigenlijk een afgestudeerde (HBO Dronten) 
melkveehoudermanager is, vertelde tenslotte: 
“Zijn ze niet prachtig mijn meissies? Ze zijn sterk, 
hebben goede benen en geven mooie gehalten qua 
melkproductie, vet en eiwit. Dit zijn koeien waar 
we boer mee blijven.”                              Jan Niessen

Kees van de Lee (r) en Sander Niessen bij de twee prijskoeien.
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Donderdag 2 september jl. genoot een grote groep 
bewoners van ’t Kampje van een vaartocht met 
lunch op de Vecht. Na anderhalf jaar alle perike-
len van de Covid-pandemie aan den lijve te heb-
ben meegemaakt, was het tijd om de zinnen te 
verzetten en een dag uit te gaan.

Met een grote schare aan verzorgend personeel 
en een aantal vrijwilligers, werden de bewoners in 
een touringcar en enkele rolstoelbussen vervoerd 
naar de jachthaven Mijnden om in te schepen in 
de Bommelervaart. Van de Mijndense sluis ging 
de tocht naar Nijenrode, waar gekeerd werd. Ge-
durende de boottocht was er muzikale omlijsting 
en werden er vooral liedjes van vroeger gespeeld, 
die uit volle borst werden meegezongen. Deze 
geslaagde tocht is georganiseerd in samenspraak 
met de Cliëntenraad van ’t Kampje en gerealiseerd 
met financiële ondersteuning van de Stichting 
Vrienden van ’t Kampje.

Vrijwilligers gezocht!
Navraag bij de opvarenden gaf een unaniem beeld 
dat de bewoners ontzettend genoten hebben van 
dit uitje. Er werd geopperd om wat vaker dit soort 
evenementen te organiseren.
Dit is natuurlijk mogelijk maar praktische onuit-
voerbaar door het grote tekort aan vrijwilligers.
St. Zorggroep de Vechtstreek afdeling ’t Kampje is 
dan ook dringend op zoek maar vrijwilligers.
Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan dan verzoeken wij u een mail te 
sturen aan de coördinator vrijwilligers Sanne van 
Eck. Mailadres: s.vaneck@szdv.nl.

Bewoners van ’t Kampje 
een dagje uit op de Vecht

Tijdens de coronaperiode heeft heel Nederland 
het wandelen ontdekt. Ook het Vredelandse 
Klompenpad was een enorm populaire route. Om 
het pad, de hekken en bruggetjes in goede conditie 
te houden, zijn er de afgelopen tijd diverse werk-
zaamheden uitgevoerd, op basis van de bevindin-
gen van de vrijwilligers die het pad maandelijks 
controleren. Coördinator Rogier Sluijter heeft alle 
opmerkingen verzameld en overgebracht naar 
de beheerder van de Utrechtse Klompenpaden, 
Landschap Erfgoed Utrecht. Als eerste is het hele 
betonpad bij De Willigen opgehoogd. Dit stond 
bij regen altijd onder water, waardoor het Klom-
penpad eerder een Laarzenpad werd. Maar liefst 
zestig betonwagens waren er nodig om het pad 15 
centimeter op te hogen. “Je kunt nu bijna op je 
pumps de wandeling maken”, aldus Rogier. 

Aannemer Gert Jan Ester heeft de twee overstap-
pen bij het ‘bos’ aan het eind van het betonpad en 
de daarachterliggende overstappen bij de slootjes 
vernieuwd en bij de twee dammen over de sloot-

jes overstapplanken met armleuning gemaakt. Ie-
dereen kan zo veilig en gezond genieten van onze 
mooie omgeving. 

Het Klompenpad is gemarkeerd met blauwe stic-
kers. De route begint bij het Dorpshuis, daar staat 
het informatiebord. Dan loopt de route eerst via 
het oude dorp en dan via de Nigtevechtseweg 
naar kaasboerderij De Willigen. Hier slaat het 
pad linksaf de weilanden in om bij het Amster-
dam-Rijnkanaal uit te komen. Via het kanaal en 
het Spoorlaantje komt de route terug in het dorp. 
Er zijn tientallen mooie Klompenpaden in de 
buurt. Ontdek ze op www.klompenpaden.nl. 

Vredelandse Klompenpad weer op orde
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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

Tahnee en Phie
Tahnee (7) en Phie (5) in de cockpit van een Boeing 747. 

Niene
Niene (groep 4) heeft haar eigen knikkerbaan gemaakt. 

Niene en Guusje
Niene groep 4 en Guusje groep 2 in Sardinië.  

Wandelen in Frankrijk
Willem, Kees, Doris en Pom hebben een stoere berg-
wandeling gemaakt in Frankrijk deze zomer. 

Logeren in Maastricht
Anna en Julie gingen logeren bij 
opa en oma in Maastricht.

Bakfietsfeest
Lekker samen snacken in de bakfiets na een rondje 
dagwinkel op de zaterdagochtend :) (Wolfert, 3 jaar en 
Reynard, 1 jaar).

Surfen
Dit zijn mika en niene. Zij gingen een week lang surfen 
en lieten zich meevoeren door de golven van de zee! 
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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

"Voor het beste 
kapsel in uw 
eigen dorp"

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

Golfsurfen
Jet heeft een paar golfsurf lessen gehad in de branding 
van de Noordzee op Schiermonnikoog.

Snoepwinkel
Krijn en Rob (groep 8) hebben op Schiermonnikoog, in 
het lekkerste winkeltje van Nederland, een zak snoep 
gekocht! 

Kamp
Wessel, Robin, James en Diek op Ajax kamp.

IJsjes
Mila (6) en Elin (4) hebben genoeg ijsjes gegeten deze 
zomervakantie.

Hiken in Italië 
Babette en Harm hebben een flinke hike gemaakt in de 
Dolomieten in Italië.

Zeester
Thijs Kok (groep 2a, 5 jaar) heeft deze zeester gevon-
den in Bretagne onder een steen. En ook een heleboel 
krabbetjes, die waren te snel weg om een foto van te 
maken.

Legoland
Daan en Thom waren in Denemarken waar ze een 
bezoek brachten aan Legoland en LEGO House.
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Gelukkig kunnen we na een lange tijd de activi-
teiten van Welzijn Stichtse Vecht weer opstarten. 
Heb je zin om nieuwe mensen te ontmoeten in het 
Dorpshuis van Vreeland? Dan ben je van harte 
welkom! Verschillende groepen zijn op zoek naar 
nieuwe leden (55+). Elke woensdag tussen 14.00 
en 17.00 uur wordt er Amsterdams Klaverjas ge-
speeld. Mocht klaverjas niets voor je zijn? Dat geeft 
niet, want we gaan starten met een gezellige spel-
lenmiddag. Je kan spellen van thuis meenemen 
zoals Rummikub, Scrabble, dammen of schaken en 
er zijn ook enkele spellen aanwezig. Mocht je nog 

vragen hebben? Dan kan je bellen naar An van Ek-
ris, telefoonnummer 06-20660484.
Daarnaast wordt er ook iedere donderdag vanaf 
14.00 uur koersbal gespeeld. Koersbal lijkt op jeu-
de-boules, alleen de ballen zijn iets groter en rollen 
met een afwijking naar rechts of links. Het wordt 
gespeeld op een mat en in teams van 2 personen. 
Voor meer informatie kan je bellen naar Mw. 
Severrien 0294-233034 of Mw. van ’t Loo 0294-
234023. Kom vrijblijvend kennis maken en mee-
spelen. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.welzijnstichtsevecht.nl.

Heb je zin in klaverjas, koersbal of een ander 
bordspel in Vreeland?

Tot 25 september kan iedereen zijn/haar vrijwil-
liger van het jaar voordragen voor de Vrijwilli-
gersprijs Stichtse Vecht 2021.

Hiermee wil de gemeente haar waardering uitspre-
ken voor de honderden mensen, vaak ook jonge-
ren, die zich belangeloos inzetten voor de buren, 
sportclubs, verenigingen, die activiteiten in de 
buurt of op school organiseren, wekelijks wande-
len met iemand die die niet meer zo goed ter been 
is enzovoorts. Om in aanmerking te komen voor 

de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of 
oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere pres-
tatie hebben geleverd of een lange staat van dienst 
hebben. Op 26 november tijdens het door de Vrij-
willigerscentrale georganiseerde Vrijwilligersfeest 
wordt bekend gemaakt wie de Vrijwilligersprijs 
2021 heeft gewonnen. Op de website van de Vrij-
willigerscentrale vind je meer informatie en een 
formulier om een voordracht te doen: 
www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/voordrachtsfor-
mulier-vrijwilligersverkiezing-2021.

Terug van weggeweest

De hei bloeit weer! Terug van een jaartje weggeweest... 

Draag je vrijwilliger van het jaar voor

Op zaterdag 9 oktober is er een open dag van de 
OSG in Kortenhoef. De OSG deelt het mooie oude 
kerkje op de Kortenhoefsedijk al 40 jaar met de 
Hervormde gemeente van Kortenhoef. Kom een 
praatje maken of snuffel op de kunst-, curiosa- en 
brocantekraam en de boekenmarkt. Om 10.00 uur 
en om 11.30 uur zullen er gratis rondleidingen 
zijn, dan kunt u meer horen over de geschiedenis 
van deze oude kerk. Zie www.osg-kortenhoef.nl. 

Al 13 jaar zingt projectkoor De Poldermodellen ‘de 
sterren van de hemel’ tijdens de repetities en diver-
se, druk bezochte concerten. De Poldermodellen 
is in haar bestaan altijd een heel actief en levendig 
koor gebleven. Het koor telde door de jaren heen 
gemiddeld ruim 60 leden, uit Loenen aan de Vecht 
en de omliggende dorpen Breukelen, Vreeland, 
Loenersloot, Maarssen Kockengen en Wilnis. Er 
was weinig verloop en  wij konden jaarlijks nieu-
we leden verwelkomen. Het koor bestond vóór de 
Corona-uitbraak uit 23 alten, 10 bassen, 20 sopra-
nen, 9 tenoren. Echter, op dit moment is o.a. door 
het gevolg van Covid en 1,5 jaar niet mogen zingen 
het ledenaantal drastisch teruggelopen. Omdat wij 
enthousiast ons repertoire ten gehore willen bren-
gen aan onze vaste 200 bezoekers en hen een muzi-
kale mix van “prachtig klassiek tot melodieuze pop; 
van fijne luisterliedjes tot ritmische songs” willen 
geven, zoeken wij enthousiaste dames en heren die 
ons koor komen versterken in alle toonaarden van 
sopraan, alt, tenor tot bas.

Bent u dat enthousiaste nieuwe koorlid die wij zoe-
ken, kom dan gerust eens naar één van onze repe-
titie-donderdagavonden om 20.00 uur in ’t Web in 
Loenen a/d Vecht. Bij uw bezoek aan een repetitie 
kunt u ervaren wat het is om te zingen in een en-
thousiaste koor-groep. Naar het oordeel van het pu-
bliek groeien wij jaar na jaar in kwaliteit. Wij hou-
den dus vast aan ons motto: “Samen muziek maken 
geeft plezier en ontspanning”.

Koor De Poldermodellen zoekt zangers en 
zangeressen in alle toonaarden

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland organiseert 
op woensdag 29 september weer Aan Tafel: een 
maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur voor alleengaan-
den uit Loenen aan de Vecht, Vreeland, Loener-
sloot, Nieuwersluis en Nigtevecht in Studio Idee. 

Aan Tafel weer van start
U kunt zich tot zaterdag 25 september opgeven bij 
coördinator Maaike van Schaik: 0294-233385. De 
kosten zijn € 10,- en we houden rekening met uw 
dieetwensen. Zo nodig kunt u opgehaald worden. 
Wij gaan er wel vanuit dat u gevaccineerd of ge-
test bent.

Tel: 0630426776 • info@sunnysidesup.nl

Open dag OSG Kortenhoef 
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Uittips
Terugblik Open Monumentendag

Frederike Kielman en Jordy Segerius
“We willen graag wat betekenen voor het dorp”
Op 6 januari dit jaar kregen Frederike en Jordy de 
sleutel van hun huis aan de Nigtevechtseweg. Kort 
daarna meldden ze zich al aan bij de club die het 
Dorpsfeest organiseert. Frederike: “We hadden 
de oproep in de Vreelandbode gelezen. Het leek 
ons een goede manier om in te burgeren en meer 
Vreelanders te leren kennen. Helaas is het feest 
niet doorgegaan.”

We interviewen Frederike en Jordy op 5 septem-
ber. De dag dat Max Verstappen op pole position 
staat én de verjaardag van Frederike. Het stel leer-
de elkaar kennen in een studentencafé in Amster-
dam. Frederike studeerde bedrijfskunde aan de 
VU en Jordy ging na de middelbare school wer-
ken als stagemanager bij onder andere Joop van 
den Ende en Hans Klok. Daarnaast was hij een 
steengoede basketballer, waar hij vast verder mee 
was gekomen als hij geen last van zijn knieën had 
gekregen. 

Trouwen voor de lol
Frederike: “Een gemeenschappelijke vriendin had 
de date in het café geregeld. Het werd helemaal 
niks, maar anderhalf jaar later kreeg ik opeens een 
berichtje van Jordy. We spraken weer af en gin-
gen naar een festival waar we voor de gein trouw-
den. Tja en toen kregen we verkering.” Jordy: “Ik 
woonde in Amsterdam-Noord waar ik ook van-
daan kom en Frederike had een huis in de Pijp. 

Later zijn we gaan samenwonen.” Frederike vult 
aan: “We zagen steeds meer vrienden die naar 
de rand van de stad verhuisden. Ik wilde eigen-
lijk ook graag een huis met een tuin en een hond. 
We besloten dus op Funda te gaan kijken en eens 
rond te rijden richting Utrecht. Kockengen, Breu-
kelen, Vinkeveen: we hebben het allemaal gezien. 
Het huis in Vreeland bleef maar steeds te koop 
staan op Funda. We besloten eens te gaan kijken 
en toen we de Singel opreden waren we eigenlijk 
gelijk verkocht. Lekker landelijk en toch dicht bij 
Amsterdam!”

Suppen en voetbal kijken
Jordy werkt inmiddels als accountbeheerder bij 
P.A. Van Rooijen Top Movers in Mijdrecht en 
Frederike is delivery manager bij Sogeti in Via-
nen.  Frederike werkt nog steeds vooral thuis. En 
dat bevalt goed. “Ik kan in de vrije uurtjes lekker 
met mijn hond wandelen, maar ook suppen, ten-
nissen, skeeleren en ik doe aan bootcamp.” Jordy 
kijkt vooral naar sport. Hij is een Ajacied in hart 
en nieren. Ze hebben inmiddels hun draai in het 
dorp gevonden. Frederike: “Ik vind op donderdag 
de markt erg leuk. Verder hebben we goed contact 
met de buren en ik haal regelmatig lekkere Vega 
maaltijden bij buurvrouw Carry Meihuizen.” Jor-
dy en Frederike hopen dat volgend jaar het dorps-
feest wél doorgaat. Zij zijn er in ieder geval klaar 
voor!

Dit jaar stond Vreeland centraal in de gemeente 
Stichtse vecht bij de jaarlijkse Open Monumentendag. 
Er was van alles te doen in ons dorp. Op Buitenplaats 
Vreedenhorst vonden rondleidingen plaats door het 
huis en in de tuin. De Exempel voer een aantal keer 
heen en weer naar kaas- en ijsboerderij De Willigen, 
waar de mensen van een rondleiding konden genieten. 
En van een ijsje natuurlijk. 

De kerktoren kon beklommen worden, de Historische 
Kring Loenen had een kraam met informatie, kinde-
ren konden geschminkt worden en met oudhollands 
speelgoed spelen en er werden heerlijke jammen en 
taarten verkocht voor het goede doel. De sfeer in en 
om de kerk werd extra speciaal tijdens de repetitie van 
Koperensemble GoedKoper voor de openlucht kerk-
dienst van de dag erna. 

Korenmolen de Ruiter ontving vele gasten die een 
rondleiding door de molen kregen en het was een ge-
zellige drukte met fietsers en bezoekers.

Nieuwe Buren

Bert van Wijk en Jan Corstjens hebben op zondag 
22 augustus met twee vrienden uit het Limburgse 

Thorn op een bootje prachtige blaasmuziek ge-
speeld.

Terug van Weggeweest: muziek op de Vecht!
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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

Terug van (nooit) weggeweest 
Als iemand terug is van weg-
geweest, betekent het meest-
al dat diegene weer van de 
partij is na een periode van 
afwezigheid. Na vakantie bij-
voorbeeld, wat voor veel van 
ons geldt op dit moment. 
Weer helemaal present in het 

gewone leven en lekker aan de slag. 

Met íets dat terug is van weggeweest, wordt vaak iets 
bedoeld dat – voor even, of voor langere tijd – geen 
onderdeel uitmaakte van het dagelijks leven. Het was 
er niet, we dachten er niet aan. Zo kan je bijvoorbeeld 
in het nieuws lezen dat lange onderbroeken (?) weer 
in de mode zijn en daarmee terug van weggeweest 
(ik verzin het niet, al was het nieuwsbericht al wel van 
even geleden – misschien is deze mode inmiddels al 
weer weg van terug geweest…?). 
Van religie wordt tegenwoordig wel gezegd dat het te-
rug is van nóóit weggeweest. Daar zit wat in, als je het 
mij vraagt. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
begon de secularisering in Nederland, en er werd voor-
speld dat religie binnen enkele decennia helemaal zou 
zijn verdwenen uit de samenleving. Niets bleek min-
der waar. Kerkbezoek daalde wel degelijk (drastisch), 

tenminste in West-Europa. Maar religiositeit en spiri-
tualiteit, zoeken naar zin, geloven in méér dan onze 
waarneembare werkelijkheid... Dat is eerder toe- dan 
afgenomen.   
De mate van religiositeit van een samenleving wordt 
vaak gemeten aan het aantal mensen dat zich aan een 
instituut verbindt, maar dat blijkt een steeds minder 
realistische meting. Geloven is meer en meer iets per-
soonlijks geworden, waar een instituut als kerk in elk 
geval niet meer dezelfde rol als vroeger in heeft. Of het 
kerkbezoek ooit weer terug zal keren naar grote aan-
tallen - ik waag het te betwijfelen. 

Wél denk ik dat de kerk blijft bestaan, en dat die voor 
een mooie uitdaging staat: In hoeverre zijn kerken in 
staat mee te bewegen met de veranderingen en met 
mensen op te lopen in hun zoektocht, zonder con-
cessies te doen aan inhoud? In hoeverre kan de kerk 
juist in een individualistische samenleving iets aan-
wakkeren van het belang van gemeenschapsgevoel 
en gezamenlijkheid? Als de kerken nog steeds even 
vol zouden zitten als zestig jaar geleden, zou iedereen 
waarschijnlijk doorgaan met ‘business as usual’ – nu is 
er werk aan de winkel.
Ik wil maar zeggen: verandering kan goed zijn, omdat 
het je dwingt na te denken, opnieuw positie in te ne-
men. Soms is het beter wanneer iets niet terugkomt.

Vaak ben je te bang
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Terug van weggeweest

Alweer gesignaleerd: de eerste paddenstoelen. De herfst komt 
eraan, terug van weggeweest....

Nog even en dan start het 
schaatsseizoen weer. Op 
16 oktober opent de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam 
haar deuren. Om in vorm te 
komen – én om alvast te ge-
nieten van het schaatsplezier 
– zijn vanaf begin september 
de skeeler- en bostrainingen 
van schaatsvereniging De 
Vijf Dorpen (Kortenhoef, 
’s-Graveland, Nederhorst 
den Berg, Vreeland en 
Ankeveen) weer gestart.

De jeugd traint samen met 
de schaatsjeugd van Stg 
VIKING uit Weesp op don-
derdagavond op de skeeler-
baan in Baambrugge. Martijn de Hen verzorgt deze 
skeelertraining voor kinderen vanaf 8 jaar. Voor 
wie verder nog aan zijn of haar (schaats)conditie 
wil werken, kan ook op dinsdagavond meedoen 
aan de bostraining voor de jeugd. Dit gebeurt op 
landgoed Boekesteyn in s’-Graveland onder leiding 
van Ralph Valkonet. 

Nieuwe leden welkom!
Er is bij De Vijf Dorpen nog plaats voor nieuwe 
leden! Op zaterdag 16 oktober gaan de wekelijkse 
schaatslessen voor jeugdleden (6-12 jaar) op de Jaap 
Edenbaan weer van start. De lessen zijn van 16.55 
tot 17.55 uur en worden gegeven door enthousiaste 
en deskundige vrijwilligers van de schaatsclub. De 
indeling van de groepen gebeurt zoveel mogelijk op 
niveau en leeftijd. Samen met ongeveer 15 andere 
kinderen doe je oefeningen, spelletjes en schaats 
je rondjes op de grote baan. Er worden ook aller-
lei activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de 

Elfstedentocht en de Jagermeester. Aan het einde 
van het seizoen kun je een proef afleggen, waarna je 
een KNSB-schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.

Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk 
om mee te doen? Kijk dan op onze site www.de-
5dorpen.nl. Daar vind je onder andere informatie 
over de kosten, de exacte lestijden en hoe je je kunt 
aanmelden. Wil je een proefles volgen, mail dan 
naar jeugdcommissie@de5dorpen.nl. Ook volwas-
senen zijn van harte welkom bij de club. Er wordt 
op verschillende uren en dagen getraind op de Jaap 
Edenbaan. En net als de jeugd zijn de volwassen le-
den inmiddels begonnen met de bostraining om in 
vorm te komen. Nieuwe leden kunnen aansluiten 
op maandagavond. Wie meer informatie wil, kan 
een mail sturen naar secretariaat@de5dorpen.nl.
We hopen je op de Jaap Edenbaan te zien!

Bestuur en Jeugdcommissie, Schaats- en 
Hardrijdersvereniging De Vijf Dorpen

Kom in vorm
De Vijf Dorpen traint voor het komende schaatsseizoen
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kijken, vergelijken en vooruit proberen te kijken 
maar dat is soms lastig want de prijzen blijven 
vooralsnog flink stijgen, waardoor huizen regel-
matig ver boven de vraagprijs worden verkocht. 
En dan zegt de consument wel heel makkelijk dat 
de makelaar zijn werk niet goed heeft gedaan.” 
Toch trekt Paul zich daar niet veel van aan. “Mijn 
specialiteit is ‘goed doen voor mensen’ en dat geldt 
altijd, ongeacht de gekte op de huizenmarkt.” 

In antwoord op de vraag hoe hij aan zijn klanten 
komt, vertelt Paul dat daarin ook wel het een en an-
der veranderd is de afgelopen jaren. Vroeger was 
het veel adverteren in bijvoorbeeld De Telegraaf of 
geschreven media, nu gaat veel online, digitaal en 
via sociale media. Maar mond-tot-mond reclame 
en een goed netwerk blijven toch ook heel belang-
rijk. “Je wil op een bepaalde manier bekend staan 
en dat moet je waarmaken” vindt Paul, “je moet 
gewoon geen fouten maken, altijd scherp zijn en 
natuurlijk eerlijk en oprecht.”
Over de toekomst zegt de makelaar: “Ik vind wer-

ken leuk, dus ik blijf nog wel even doorgaan”.  
Daarop vult hij nog aan: “De materie is leuk, het 
aan- en verkopen is leuk, het hele proces daarom-
heen is leuk, maar vooral ook het contact met aller-
lei verschillende mensen. Het is eigenlijk die hele 
combinatie die maakt dat ik het nog steeds zo goed 
naar mijn zin heb.”    

 A.F.

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

“Van Scherpenzeel Makelaars is al sinds 1965 een 
begrip in Utrecht, Maarssen, Loenen aan de Vecht 
en omstreken! Wij helpen je inmiddels al 50 jaar 
graag bij het kopen, verkopen of taxeren van jouw 
woning. Wij werken samen om jouw woonwensen 
te vervullen.” Zo is te lezen op de website van de 
makelaardij van Paul Baas. Maar waar het hem 
echt om gaat, is het persoonlijke contact, want een 
huis kopen of verkopen is niet niks. Professionele 
hulp en grondige marktkennis zijn daarbij dan 
ook essentieel.

In de jaren ’90 gebeurde er veel op de huizenmarkt 
en het was precies in die periode dat Paul Baas, toen 
nog werkzaam als Beheerder Onroerend Goed bij 
een bank, een opleiding volgde voor makelaar en 
taxateur. Nadat hij was beëdigd trad Paul al gauw in 
dienst bij makelaardij Verzuu en Van Nieuwpoort 
in Utrecht, waar hij later ook partner werd. Na de 
Van Nieuwpoort periode ging Paul zelfstandig ver-
der onder de naam Paul Makelaars en nam hij in 
2007 de kantoren van Van Scherpenzeel Makelaars 
in Utrecht en Maarssen over. 

In Loenen aan de Vecht, waar hij al in de Brugstraat 
opereerde onder de naam Paul Makelaars, werd 
recent de naam ook veranderd in van Schepenzeel 
Makelaars. Hun dienstverlening omvat verder nog 
een actieve verzekeringstak en een drietal hypo-
theekshops in Utrecht, Maarssen en Hilversum. In 
totaal werken er 18 goed opgeleide en gespeciali-
seerde medewerkers. 

Bij Van Scherpenzeel Makelaars kan je dus te-
recht voor vrijwel alles wat er komt kijken bij de 
aan- en verkoop van een huis. Daarbij zitten zij 

Paul Baas

“Wat is een huis nu echt waard? 
Dat wordt steeds subjectiever”

Bedrijvigheid – 
Van Scherpenzeel Makelaars 
 

Voor iedereen die van klaverjassen houdt: Kla-
verjasclub LOEVRE speelt vanaf september weer 
elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.40 uur in Cul-
tureel Centrum het Web, Spinnerie 15 in Loenen 
a/d Vecht. Kosten zijn € 3,00 per avond incl. koffie 
of thee. Natuurlijk geheel corona-proof: het Web 

heeft een goedgekeurde luchtventilatie-installa-
tie en er staan op de tafels plexiglazen schermen. 
Nieuwe leden en oproepbare  reservespelers zijn 
welkom.
Wilt u meer informatie? Bel Joke de Jong 
0615310846 of Freddy Vervoort 0612830511.

Klaverjassen begint weer

niet per se in een bepaald 
segment, maar bedienen ze 
juist een brede doelgroep. 
Paul zegt daarover: “Je wordt 
gevormd naar de situatie of 
regio waar je zit en het type 
huizen daar. In Utrecht en 
Maarssen vind je meer ap-
partementen, beneden- en 
bovenwoningen in het laag- 
en middensegment en in 
Loenen en omstreken vind 
je minder appartementen en 
meer huizen in een wat ho-
ger segment. Wij hebben een 
brede ervaring binnen al die 
segmenten.”

Inmiddels is de huizenmarkt 
oververhit en stijgen de 
prijzen van koopwoningen 
sterker dan ooit. Het imago 
van makelaars komt daar-
bij, volgens een onderzoek 
van Radar, ook onder druk 
te staan. Ook Paul vindt dit 
een uitdagende en span-
nende tijd. “Wat is een huis 
nu echt waard? Dat wordt 
steeds subjectiever”, vertelt 
hij. “Als makelaar moet je 

“Mijn specialiteit is ‘goed doen voor 
mensen’ en dat geldt altijd, ongeacht 

de gekte op de huizenmarkt.” 

“De combinatie van aan- en verkopen 
maar vooral het contact met de mensen 

maakt dit werk zo leuk”

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20
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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

Wanneer je aan een sterrenwacht denkt, dan zie 
je een gebouw met een koepel voor je, met daarin 
een stevige telescoop. Of misschien denk je aan een 
grote draaibare schijf die verloren in het landschap 
staat en signalen probeert op te vangen uit het heel-
al. Het is onwaarschijnlijk dat je aan LOFAR denkt, 
de Low Frequency Array. Deze radio-telescoop 
bestaat uit een netwerk van meer dan 70-duizend 
kleine antennes, verspreid over negen Europe-
se landen. Daarmee is LOFAR de grootste radio-
telescoop ter wereld. Het centrum staat in Exloo, 
Drenthe, een dorpje kleiner dan Vreeland. Twee 
uurtjes rijden en je bent er. 

Het LOFAR-netwerk ‘ziet’ licht op FM-radiofre-
quenties. Dit licht bestaat uit lange golflengtes 
waardoor de antennes door wolken heen kunnen 
kijken (je kunt ook radio luisteren wanneer het re-
gent) en dat is zeker geen overbodige luxe wanneer 
je vanuit Nederland astronomisch waarneemwerk 
wilt verrichten. Gebieden in de ruimte die voor 
onze ogen donker lijken, kunnen totaal helder zijn 
op radiogolflengten. Met LOFAR zie je dus andere 
verschijnselen aan de hemel dan met een ‘normale’ 
sterrenkijker. Zo kunnen astronomen met LOFAR 
kijken in het inwendige van gebieden waar nieuwe 
sterren ontstaan of in de kern van Sterrenstelsels. 
LOFAR is ook bijzonder geschikt om terug te kij-
ken in de tijd, naar ‘de dark ages’, een periode niet 
al te lang na het ontstaan van ons heelal.
De LOFAR-antennes staan verspreid over een 

groot deel van Europa (Nederland, Duitsland, Zwe-
den, Engeland, Ierland, Polen, Letland, Frankrijk 
en Italië). Alle antennes zijn gekoppeld via duizen-
den kilometers glasvezelkabel aan een supercom-
puter in Groningen die de data van alle antennes 
combineert. Bij normaal gebruik worden alleen de 
signalen van antennes die zich in Nederland bevin-
den gebruikt, en ontstaat er een telescoop met een 
middellijn van 120 kilometer. Door alle antennes in 
het Europese netwerk te gebruiken, kan de diame-
ter tot 2000 kilometer worden opgevoerd. De an-
tennes zijn vrij klein (een boer op een tractor rijdt 
er zo over heen), dus heel veel meer signaal vang je 
met die uitbreiding niet op, maar je kunt wel veel 
preciezer kijken; hoe groter de ‘baseline’, des te ho-
ger de resolutie. En daarom kan LOFAR bv. kijken 
naar superzware zwarte gaten in Sterrenstelsels 
die miljoenen lichtjaren van ons verwijderd staan. 
Wanneer zo’n zwart gat materie opslokt kunnen 
straalstromen vrijkomen. Deze kun je met het oog 
niet zien, maar ze stralen veel licht uit op radiogolf-
lengten. Daarnaast kijkt LOFAR ook dichterbij, 
voor onderzoek aan zonnevlammen. Er wordt ook 
onderzoek gedaan aan onweer.
Interesse om eens te gaan kijken? Er is geen be-
zoekerscentrum, maar het centrum van LOFAR 
ligt wel in een mooi gebied om te gaan wandelen. 
Informatie bij de lokale VVV. En mocht je gaan, 
wil je dan niet mobiel bellen? Het zou vervelend 
zijn, wanneer je i-phone wordt aangezien voor een 
zwart gat.

Hemel boven Vreeland

Zoiets kleins en simpels als buitenspelen heeft een 
grote rol in het leven van kinderen. Door te spelen 
krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben. 
Het is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. 
Buitenspelen is voor kinderen magisch. Er bestaat 
immers niets leukers dan samen met vriendjes 
buiten de wereld te ontdekken. Vooral op een van 
de favoriete speelplekken: het schoolplein. Zowel 
tijdens als na schooltijd. Bovendien heeft buiten-
spelen een positief effect op de leerprestaties en het 
concentratievermogen. Toch spelen drie op de tien 
kinderen niet of slechts één keer per week buiten. 
Buitenspelen is belangrijk, maar zeker niet altijd 
vanzelfsprekend. Daar doet Jantje Beton iets aan. 
Met De Kleine Jantje Beton Loterij. Zo’n 60.000 ba-
sisschoolleerlingen gaan op pad om lootjes te ver-
kopen. 50% van de opbrengst is voor de school zelf. 
Voor bijvoorbeeld het geven van buitenlessen, een 
groen schoolplein of speelmaterialen. En 50% gaat 
naar projecten van Jantje Beton. Met speciale aan-

dacht voor kinde-
ren in kwetsbare 
speelposities. Zo-
als kinderen met 
een beperking.
Zonder onze 
vrijwilligers is dit niet mogelijk. We zijn alle leer-
lingen die ieder jaar in actie komen voor Jantje 
Beton enorm dankbaar. En zeker ook sponsoren 
en bedrijven zoals Greif Nederland, die voor alle 
loten verkopende leerlingen belangeloos 60.000 
stoepkrijtsetjes opslaat. Namens alle deelnemende 
leerlingen: bedankt Greif 
Nederland!
Van 15 t/m 29 september 
komen leerlingen van ba-
sisscholen in actie. Help je 
mee? Koop een lootje.
Scan hier
www.jantjebeton.nl/lootje

Bedankt Greif Nederland 

Terug van weggeweest

‘De grote orgelmis’ van J.S. Bach in de Sijpekerk te 
Nieuw-Loosdrecht op 1 oktober a.s. om 20.00 uur
Na (te) lange tijd mogen en kunnen wij de reeks 
prachtige COM-missieconcerten in de historische 
Sijpekerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te 
Nieuw-Loosdrecht weer voortzetten. Daar zijn wij 
heel dankbaar voor.
De eerste concertavond is een zeer bijzondere: de 
Grote Orgelmis van J.S. Bach zal worden uitge-
voerd door Cappella Campen o.l.v. Ab Weegenaar 
en organist Sander van den Houten Twee konink-
lijke composities voor orgel omsluiten een geheel 

van koralen die beurtelings 
gezongen en als koraalim-
provisatie gespeeld worden.
Cappella Campen bestaat 
uit ongeveer 30 enthousiaste 
leden (bassen, tenoren, alten 
en sopranen) die graag be-
zig zijn met koormuziek op 
hoog niveau. Daarbij worden koorwerken uit alle 
stijlen van de klassieke muziekgeschiedenis beoe-
fend. In de afgelopen jaren heeft het koor vele con-
certen gegeven in binnen- en buitenland.

COM-missieconcert in de Sypekerk
Grote Orgelmis - J.S. Bach

m.m.v. Cappella Campen
Ab Weegenaar, dirigent

Sander van den Houten, orgel

Vrijdag 
1 oktober 2021
Sijpekerk 

Nieuw-Loosdrecht

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Toegang vrij
Info op www.sijpekerk.nl

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met

het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.

Geschapen

Terug van weggeweest: een volle concertzaal bij De Familie-
band van Helge Slikker in De Dillewijn in Ankeveen.
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Terug van vakantie, dus: terug van weggeweest, het 
thema van deze Vreelandbode. Op vakantie kan ik 
geen kerk overslaan, geen romaans kerkje of goti-
sche kathedraal ontsnapt aan mijn spiedende blik 
en er worden heel wat kilometers omgereden om 
net dat éne bijzondere kerkje nog te zien. Op weg 
uit Laon, met haar unieke kathedraal, moesten we 
opeens vol op de rem want hé, in de buitenwijk 
lag ook een kerk, dus even uitstappen natuurlijk. 
En hoe leuk, deze kerk bleek gewijd te zijn aan Sint 
Maarten: boven de entree zat een enorm medaillon 
met de beeltenis van Sint Maarten die zijn mantel 
doormidden snijdt om een verkleumde bedelaar 
wat warmte te geven. Precies dezelfde afbeelding 
als in het wapen van Vreeland….  Dit wapen is on-
der andere te vinden op het voormalige gemeente-
huis van Vreeland, aan de Raadhuislaan. Wie was 
deze Sint Maarten, dat hij kennelijk zo belangrijk 
was dat er kerken aan hem gewijd zijn en dat hij 
voorkomt in stadswapens? En hoe komt hij op het 
wapen van Vreeland terecht? 

Een armbot als relikwie 
Martinus van Tours werd in 316 na Chr. geboren 
in Hongarije. Op zijn 15de werd hij soldaat, maar 
dat harde soldatenleven was niets voor hem, liever 
hielp hij mensen in nood en gaf hij arme mensen 
een deel van zijn bezittingen. En toen hij zelf niets 
meer had en een van de kou rillende bedelaar zag, 
sneed hij zijn enige bezit, zijn mantel, doormidden 
en gaf de helft aan de arme man. Hij besloot zijn le-
ven aan Christus te wijden en preekte op meerdere 
plaatsen in Europa. Hij bracht het zelfs tot bisschop 

van Tours en werd, mede door de vele wonderen 
die hij verrichtte, zeer populair. Die populariteit 
nam na zijn dood nog toe. Zijn skelet werd in de-
len verkocht als relikwie. Zo kwam een armbot in 
de Dom van Utrecht terecht, waarna deze kerk aan 
Sint Maarten gewijd werd. Zo werd Sint Maarten 
niet alleen beschermheilige van Utrecht, maar ook 
van vele andere Europese steden. 

Wereldlijke en geestelijke macht in één wapen
In 1265 kreeg het kleine Vredelant, de nederzetting 
die zich bij het gelijknamige kasteel was ontwik-
keld, stadsrechten toegekend door de bisschop van 
Utrecht. Bij de stadsrechten hoorde een stadswa-
pen. Dit werd een weergave – eigenlijk een vorm 
van propaganda - waarin de wereldlijke en geeste-
lijke macht van de bisschop gecombineerd werden: 
aan de linkerzijde is een kerktoren afgebeeld en aan 
de rechterzijde een kasteeltoren, de twee stenen ge-
bouwen van de stad die op initiatief van bisschop 
Hendrik van Vianden waren gebouwd. Bovenin is 
een schildje met kruis van het Sticht te zien en op 
de voorgrond Sint Maarten te paard, die zijn man-
tel deelt met een verkleumde bedelaar. 
Toen in een nieuw gemeentehuis gebouwd werd, 
kreeg het stadswapen natuurlijk een prominen-
te plek op de voorgevel. Je moet maar net weten 
dat hier de heilige met het grote hart in te zien is. 
Want de meeste mensen zullen Sint Maarten alleen 
kennen van zijn naamdag op 11 november: “Sinte 
sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meis-
jes hebben rokjes aan, daar komt sinte Maarten 
aan….”

Open: woe. t/m vrijdag 
van 16.00 uur tot sluit. 

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Sint Maarten in het stadswapen

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker
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De Vreelandse fietsclub Omawefiledo (Oud, maar 
we fietsen lekker door) is weer van start gegaan, in 
een geheel nieuw tenue. 
De basis voor de kleding is een abstract schilderij 

van teamgenoot Maarten Vlam. Bijzonder is dat de 
kopman al 83 jaar oud is en nog 500 kilometer per 
week fietst. Op een gewone racefiets, zonder onder-
steuning. 

  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld Oud maar toch doorfietsen

September is van oudsher de maand waarin appels 
geplukt worden. De meeste mensen die van hun 
eigen appels sap willen maken, plukken de ap-
pels als ze nog groen zijn. Kees Beelaerts heeft een 
grote appelboomgaard bij zijn buitenplaats Vree-
denhorst, waar bijzondere historische appelrassen 
groeien. Hij kiest voor meer smaak, en plukt zijn 
appels pas als ze echt rijp zijn. “Dat betekent wel dat 
er al veel op de grond zijn gevallen en niet bruik-
baar zijn, maar ik vind de smaak het belangrijkst”. 
Door de mix van vele soorten appelrassen heeft het 
Vreedenhorst-appelsap een volle smaak. Sinds kort 
wordt er ook cider gemaakt van de buitenplaatsap-
pels, door brouwerij Elegast. Zij plukken hun fruit 
in bijzondere oude boomgaarden en creëren op 
ambachtelijke wijze door wilde spontane gisting 
een cider met een rijke smaak. Zowel het sap als de 
cider zijn te koop in de Dagwinkel. Een mooi on-
derdeel van het assortiment lokale producten dat 
hier te koop is,  zoals meel van de molen, Vreeland-
se honing en lokale boeken.

Nu ook cider van buitenplaats Vreedenhorst

Traditiegetrouw vond aan het einde van de va-
kantie weer het huttenbouwen plaats. Dit jaar was 
het thema ‘Spoken’ en er werden weer fantasti-
sche spookhutten gebouwd. Van de ghostbusters  
tot de griezelbus en een heksenhut, de weilanden 

van boer Van der Pauw waren omgetoverd tot 
een sp(r)ookjesachtig geheel. Bijna 70 kinderen 
en minstens even zoveel vrijwillige ouders genoten 
van een onvergetelijk evenement. Veel dank aan de 
organisatoren! 

Huttenbouwen was weer groot succes

In navolging van het grote succes van de Vreelandbode 
heeft, 14 jaar later, Loenen ook een eigen dorpskrant: Loe-
nens nieuws. De redactie van de Vreelandbode feliciteert 
de nieuwe redactie met dit resultaat. Fijn dat ook Loenen 
nu zo’n verbindend medium heeft! 

Loenen heeft nu ook een 
eigen maandkrant


