
Oktober 2021  1 De Vreelandbode

Van de redactie
‘VOORUIT!’
De klok wordt op de laatste dag van deze oktobermaand 
weliswaar een uurtje achteruitgezet maar of we nu willen 
of niet, de tijd tikt gewoon door. We gaan dus hoe dan 
ook vooruit. En vul zelf maar in, want of we nou vooruit 
‘met de pret’, ‘met die geit’ of slechts ‘dan maar’ gaan, 
we zullen en moeten toch verder. In haar column deelt 
onze Dominee haar eigen en wijze filosofie dat je door af 
en toe meer stil te staan bij zaken vaak juist beter voor-
uit kunt. De Dorpsraad heeft dat ook gedaan maar heeft 
zeker niet stilgezéten. Lees in deze gevarieerde Vreeland-
bode het resultaat daarvan in de vele berichten waar we 
als dorp weer samen fijn mee vooruit kunnen. En wat 
zijn we trots op ‘onze’ jonge talentvolle Lizz Veen die met 
haar prijswinnende monoloog vooral anderen wil stimu-
leren om vooruit te komen. Bijzonder is ook het speciale 
interview met Micha Hamel, dit keer als voorzitter van 
Cultuurfonds Stichtse Vecht. Maar uiteraard ook de vele 
andere interessante rubrieken, interviews met nieuwe 
en oudere dorpsgenoten. Zoals het hartverwarmende 
afscheidsinterview met Juf Fennie die welverdiend met 
pensioen gaat. Bovendien weer vele fijne vooruitzichten 
en eropuit tips om deze en de komende maand mee door 
te komen.  Volgende maand, november, moeten we mis-
schien de voor-ruit van de auto alweer krabben. Maar of 
het nu gaat vriezen of dooien, we gaan ook naar de peri-
ode van warmte, gezelligheid en feesten, dus het thema 
van volgende maand wordt: vieren! 
Veel leesplezier! De redactie.
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Brugwachterswoning Voorstraat, Karel Kammeijer

Geen vaarverbinding
Na jarenlang onderzoek, verzet en grote zorgen van 
omwonenden is de vaarverbinding tussen de Loos-
drechtse plassen en het Hilversums kanaal, waarbij 
de A. Lambertzkade doorbroken zou worden, defi-
nitief van de baan. In onderzoeken werd vorig jaar 
al geconcludeerd dat het een onrealistisch, duur en 
natuuronvriendelijk plan is, maar de voorstanders 
bleven er desondanks aan vasthouden. Na vervolg-
onderzoek waarin ook gesprekken met alle partijen 
zijn gevoerd, is iedereen het er nu over eens dat we 
het idee van de zogenoemde sloepenroute moeten 
laten varen. 
De actiegroep die zich jarenlang heeft verzet te-
gen de vaarverbinding is enorm opgelucht. “Door 
volharding, doorzettingsvermogen, 
saamhorigheid, kritische vragen  stel-
len, luisteren naar elkaar, soms afstand 
nemen en veel  samenwerken  is  het 
project vaarverbinding eindelijk afge-
sloten. Het bestuur van de Vereniging 
Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer ver-
heugd om dit nieuws met jullie te delen. We zijn 
ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk 
en al onze leden  en donateurs.” De stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen die moet besluiten over de 
invulling van het gebied gaat zich nu concentreren 
op alternatieve projecten ten behoeve van de wa-
tersportsector.

En ook geen windmolens 
Er komen toch geen windmolens langs het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Nadat de gemeentes Stichtse 
Vecht en Wijdemeren zich al eerder expliciet tegen 
het plaatsen van windmolens op hun grondgebied 

hebben uitgesproken, heeft de gemeente Ronde 
Venen dat nu ook gedaan. Windturbines worden 
in een nieuw besluit van de gemeenteraad uitgeslo-
ten van mogelijkheden om energie op te wekken. 
Dat is een grote opluchting voor de inwoners en 
actiegroepen en ook voor veel Vreelanders, want 
windmolens langs het kanaal hadden ook van grote 
invloed op onze leefomgeving kunnen zijn. De ge-
meente Ronde Venen richt zich nu, net als Stichtse 
Vecht, op de mogelijkheden van zonnevelden om 
duurzame energie op te wekken.

N201
Sinds half augustus is de provincie Utrecht bezig 
met een verlengde studie naar welke maatregelen 

mogelijk, wenselijk en haalbaar zijn 
voor de aanpak van de N201. Provin-
ciale Staten heeft afgelopen jaar op-
dracht gegeven voor die studie omdat 
ze de plannen die er lagen na de vorige 
studies te groot en vooral te duur vindt. 

Met deze studie moet er een kleiner en kostenef-
fectiever pakket aan maatregelen komen met een 
nadrukkelijke focus op leefbaarheid, verkeersvei-
ligheid en bereikbaarheid.
Net als tijdens de vorige studiefase wil de Provincie 
de bewoners graag betrekken bij de plannen, daar-
om zullen er wederom informatieberichten en bij-
eenkomsten komen waarop bewoners kunnen re-
ageren. Begin 2022 wordt er ook in Vreeland weer 
een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar 
presenteert de provincie de plannen en is er ruimte 
voor vragen en reacties. 
Alle informatie en de voortgang is te vinden op: 
www.toekomstN201.nl.        Lees verder op pagina 4

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Goed nieuws voor ons landschap: wind-
molens en vaarverbinding van de baan

Lizz Veen wint Kunstbende 2021 op het onderdeel theater! Lees verder op pagina 10.
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Colofon

Agenda
24 okt. Jeugdvoorstelling (v.a. 6 jaar), Jasper Smit, 
 De Dillewijn, 15.00 uur
26 okt. Schrijfworkshop ‘Ieder zijn vak’, RHCVV, 19.00
26 okt. Lezing en netwerkborrel Bedrijfsvereniging 26 
okt.  Lezing over heraldiek, slot Loenersloot, 20.00 uur
30 okt. Cabaret Andries Tunru, De Dillewijn Ankeveen
31 okt. Brugborrel, Van Leerbrug, 17.00 uur
31 okt. Wintertijd, de klok een uur achteruit
2 nov. Buurtkamerpraatje: Joke Stapper, 
 11.00 uur, Dorpshuis
2 nov. Allerzielen, 17.30-20.00 uur, 
 Grote kerk en begraafplaats
4 nov. Lezing Drususgrachten, Studio Idee, 20.00
6 nov. Rommelmarkt OrVeO, 10.00-14.00 uur, ’t Web
8 nov. De Vreelander creëert: lezing Juliette   
 Jonker, 20.00 uur, Dorpshuis
13 nov.  Familieconcert, Kerkje Kortenhoef, 15.00 uur
19 nov. Bordspellenavond, 20.00 uur, Dorpshuis
20 nov. Sinterklaasintocht, Van Leerbrug
20 nov. Concert Fauré, KNOV, Dominicuskerk,   
 14.00 en 16.00 uur

24 okt.   Inger van Nes
31 okt. Ds. Jan Rinzema (wintertijd)
7 nov.  Ds. Rineke van Ginkel
14 nov.   Ds. Casper van Dorp
21 nov. Ds. Rineke van Ginkel 
De diensten beginnen om 10.00 uur en zijn ook 
te volgen via ww.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 Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12, 
3633AH, 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
Tel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

 

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

Door onze drukke werkzaamheden overdag zoeken 
wij de dinsdag t/m donderdag iemand die het leuk 
vindt om ‘s middags rond 13.00 uur een flink stuk 
met onze erg makkelijke en lieve labradoodle Juul te 
gaan lopen. Wij hebben alle uitlaatservice bedrijven 
al geprobeerd maar helaas zitten die allemaal vol. 
Bert Tervoert, 06- 612041704.

Vechtzooitje
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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 

Juf Fennie gaat met vervroegd pensioen en op 1 
oktober jl. nam zij afscheid van CSV Ridderhof en 
‘haar’ kinderen. Samen met haar man Lein, alle 
schoolkinderen en collega’s blikte zij, aan de hand 
van foto’s,  terug op haar tijd bij CSV. Ze kreeg 
volop cadeaus, maar deelde ook uit. In alle klassen 
trakteerde de juf op oliebollen. Geheel in lijn met 
het door haar bedachte thema voor haar afscheid: 
Oud & Nieuw. Zo werd op symbolische wijze de 
oude periode met juf Fennie op school afgesloten 
en start er een nieuwe periode zonder juf Fennie.

Als ik een week later bij Fennie aanschuif voor een 
lunch en interview is ze nog steeds aan het nage-
nieten. Zowel van het afscheid van de kinderen op 
school als van het afscheidsdinertje met haar col-
lega’s. Op mijn vraag of ze niet ook een beetje ver-
drietig is, antwoordt ze “Nee, ik word er niet ver-
drietig van. De herinnering is daar, warm in mijn 
hart. Mijn tijd is geweest en nu is het aan de vol-
gende generatie”. Al vond ze het toch wel een beetje 
pijnlijk om uit de groepsapp met haar collega’s te 
stappen. “Ik zal de grappen van Michiel (te Velde) 
wel missen”, zegt ze lachend.

“Ruim 30 jaar ervaring, 
van invalkracht tot kleuterjuf”
Fennie Wisse-Smit komt van origine uit Breuke-
len, uit een gezin met drie broers en één zus. “Mijn 
twee broers zitten ook in het onderwijs en mijn 
schoonvader was directeur van de Mavo in Breu-
kelen, dus dat onderwijs zit er wel in bij ons”. Na 
de HAVO op het Rehoboth in Utrecht ging Fennie 
naar de Pedagogische Academie. In 1980 begon ze 
haar carrière in de Betuwe, in Kesteren. Waar ze 
5,5 jaar lesgaf aan de klassen 3, 4 en 5. Toen haar 
kinderen in 1986 (zoon Jurjen) en 1990 (dochter 

Stefanie) geboren werden, is ze er een paar jaar tus-
senuit geweest. Totdat ze in maart 1993 schooldi-
recteur Frits (Overbeek) ontmoette op een feestje 
bij jeugdvriendin juf Anja (Schouten). Hij vroeg 
haar of ze wilde invallen op CSV. Dat wilde ze wel 
en vervolgens is ze nooit meer weggegaan. Toen ze 
in vaste dienst kwam, gaf ze in eerste instantie les 
aan groep 4 en vanaf 2002 werd ze kleuterjuf, zoals 
de meesten onder ons haar wel kennen. 

“Wat een bof dat ik met zulke mensen 
werken mocht”
Als ik haar vraag naar de hoogtepunten, zijn dat 
toch wel de schoolkampen, de gezamenlijke 
weekopeningen en projectweken. Ook het 100-ja-
rig bestaan met die circustent vond ze geweldig. 
“Maar ik was vooral blij met het team! Zo verschil-
lend, maar altijd liefdevol. Zo fijn! Wat een bof dat 
ik met zulke mensen werken mocht.” zegt Fennie 
stralend. Als leerkracht probeerde zij altijd te zoe-
ken naar het fijne in een relatie, ook bij moeilijke 
kinderen of ouders. “Ik ging voor de relaties, ver-
trouwen geven aan ouders, altijd maar weer con-
tact zoeken, ook als het moeilijk was”. En dat heeft 
zich terugverdiend want Fennie werd bij haar af-
scheid overweldigd door de vele hartverwarmende 
reacties van ouders en kinderen.

Het mag duidelijk zijn, voor juf Fennie stond 
school altijd op 1. Zij heeft een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel en bruist altijd van de ideeën 
voor werkstukjes, weekopeningen en projecten. 
“Misschien had het ook wel een tandje minder 
gekund, want ik had niet veel tijd over voor mijn 
man” knipoogt ze, “maar ik deed het zo graag. Na 
de vakanties stond ik altijd te popelen om weer te 
beginnen!” Maar nu is het dan eindelijk tijd voor 
haarzelf en haar man en kijkt ze terug op een hele 
mooie tijd. En haar leerlingen ook, want Juf Fennie 
zal enorm gemist worden.                                   A.F.

Juf Fennie Wisse-Smit 
“…de herinnering is daar, warm in mijn hart…”

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

‘Met Hart en Ziel’‘Met Hart en Ziel’

Team in 1999-2000
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

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

Nu ons Dorpshuis voorzien is van een nieuwe in-
richting en nieuwe kleuren was het ook de hoog-
ste tijd voor een nieuwe website en een logo. Er 
is een supermooie nieuwe website gebouwd door 
Wietske Tammes en een prachtig logo ontworpen 
door Anouk Pruim.

De vraag was om een website en logo voor het 
Dorpshuis te ontwikkelen met een uitstraling die 
uitnodigt om langs te komen, die laat zien dat het 
Dorpshuis een open plek is voor ons allemaal, be-
woners van in en om Vreeland, jong en oud. Een 
heerlijke plek om elkaar te ontmoeten. Het lande-
lijke karakter van onze mooie omgeving was ook 
een van de inspiratiebronnen.

Wij zijn super trots op het resultaat! De website 
is mooi, duidelijk en heel gebruiksvriendelijk en 
gemakkelijk te navigeren. Het design van het logo 
past er perfect bij in kleuren en uitstraling. Met 
de pay-off: We zien elkaar! Hou de website en de 
agenda in de gaten voor komende activiteiten.
Neem zelf een kijkje! www.dorpshuisvreeland.nl.

Nieuwe uitstraling Dorpshuis

Lezers schrijven: 
Oliebollenactie 2021 niet in Vreeland
Ieder jaar is er de oliebollenactie, waarbij vele 
vrijwilligers in Loenen oliebollen bakken die 
huis-aan-huis verkocht worden en waarvan de 
opbrengst is bestemd voor een dagje uit voor de 
senioren uit Loenen en Vreeland. Vanwege de 
onzekerheid rondom de coronamaatregelen werd 
dit jaar pas op het laatst besloten de actie door te 
laten gaan, waardoor de vrijwilligers uit Vreeland 
verstek moesten laten gaan. Er zijn dan ook dit 
jaar in Vreeland geen oliebollen verkocht, en dat 
vinden wij erg jammer. We hopen dat er volgend 
jaar weer zoals vanouds ook in Vreeland weer veel 
mensen kunnen smullen van de verse en met lief-
de gebakken olliebollen! En dat de senioren uit 
onze dorpen dus weer een leuk dagje uit kunnen. 

Vervolg van pagina 1

Bezoek burgemeester
De Dorpsraad heeft eindelijk kennis kunnen ma-
ken met burgemeester Ap Reijnders. Nadat een 
officieel kennismakings- en Vreelandintroductie-
bezoek steeds moest worden uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen, konden we afgelopen maand 
samen door het dorp lopen en daarna koffie drin-
ken in het Dorpshuis. We hebben uitgebreid ge-
sproken over de kansen en knelpunten in Vreeland 
en hoe we als Dorpsraad en gemeente nog meer 
kunnen samenwerken en in verbinding blijven 
staan. Een aantal dossiers hebben we meer in detail 
besproken, zoals de vernieuwing van het Dorpshuis 
en de gymzaal, de busverbinding, voorzieningen in 
Vreeland, levensbestendig wonen, het Sperwerveld 
en de soap rond de brug in de Bergseweg. Het was 
een zeer positief gesprek dat hopelijk snel een ver-
volg zal krijgen. 

Chauffeurs voor busverbinding 
Vreeland-Loenen
In de vorige Vreelandbode deden we een oproep 
voor buurtbus-chauffeurs, want als we onze wens 
voor een directe busverbinding tussen Vreeland 
en Loenen willen realiseren hebben we vrijwillige 
chauffeurs nodig. Op de oproep is al een aantal re-
acties gekomen, maar we merken dat er behoefte 

is aan meer informatie over deze vrijwillige func-
tie. Vandaar bij deze nogmaals onze oproep en wat 
meer achtergrondinformatie.

Iedereen met een rijbewijs B kan zich aanmelden 
en alle chauffeurs worden eerst medisch gekeurd. 
De route van Buurtbus 522 loopt van Weesp via 
Nigtevecht en (vooralsnog) Loenen Kerklaan naar 
Vreeland en vice versa. Bij de eerste ritten krijgt 
elke nieuwe chauffeur een collega mee om ver-
trouwd te raken met de route en alle communicatie 
en betaalsystemen in de bus.
De diensten zijn verdeeld in blokken van drie uur. 
De eerste dienst start om 06.45 uur en de laatste rit 
eindigt om ongeveer 18.30 uur. Op zaterdagen is er 
een afwijkende dienstregeling en op zon- en feest-
dagen rijdt de buurtbus niet. Je kunt kiezen voor 
vaste blokken op vaste dagen, maar er kan, als er 
ruimte voor is, ook worden gekozen voor wisselen-
de tijden. De meeste vrijwilligers rijden gemiddeld 
vier uur per week en zien het als een leuke hobby.
Een buurtbus mag maximaal acht personen ver-
voeren en er is een lezer voor de ov-chipkaart en 
een pinautomaat voor het kopen van papieren toe-
gangsbewijzen aanwezig. 
Voor alle vacatures: 
www.syntusutrecht.nl/nl-nl/vacatures
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? 
Mail ons: info@dorpsraadvreeland.nl.

Bericht van de Dorpsraad - Vervolg

Twee Vreelandse oliebollenbakkers.
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Dorpsdiner!
Woensdag 1 december ben je van harte welkom aan 
te schuiven bij de Nederlanden. Leer elkaar kennen 

en geniet van de culinaire hotspot in eigen dorp!
Je bent welkom vanaf 18.00 uur en wij leggen je deze 
avond helemaal in de watten voor € 99.- per persoon.

Reserveer nu een plekje via info@nederlanden.nl 
o.v.v. dorpsdiner woensdag 1 december 2021.

Je kunt geen eigen tafel reserveren, we plaatsen grote 
tafels waardoor je aanschuift bij elkaar. We doen een tafel-

wissel zodat je meerdere mensen kunt ontmoeten.

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

“Bij een cultuurfonds denken 
veel mensen al snel aan een mu-
seum, een jeugdorkest, of een 
kasteel, en dat mag, maar cultuur 
is veel breder. Ik zeg wel eens te-
gen mijn zoons: ‘Alles wat jullie 
leuk vinden - de afgemixte track 
van je favoriete artiest, de helm 
van je scooter en je sneakers zijn 
allemaal gemaakt of ontworpen 
door iemand die op de kunstaca-
demie heeft gezeten.’ Cultuur is 
de grote verscheidenheid aan vormen van men-
selijke expressie. Voor een gezonde samenleving 
is het belangrijk dat het geheel van menselijke 
expressieve vormen tot uitdrukking komt. Als 
mensen zich als individu of als groep niet kunnen 
uiten, dan loopt het vast.” Aan het woord is Vreel-
ander Micha Hamel: componist, dichter en voor-
zitter van Cultuurfonds Stichtse Vecht. 

Tot eind 2020 was dit fonds nog onderdeel van het 
veel grotere Prins Bernhard Cultuurfonds, maar 
vanaf 1 januari 2021 is het Cultuurfonds Sticht-
se Vecht een nieuw, zelfstandig fonds binnen de 
gemeente. Micha Hamel vertelt dat hij door se-
cretaris Juliette Jonker-Duynstee werd gebeld met 
de vraag of hij nog mensen wist die zij kon bena-
deren voor het bestuur. “Toen zei ik: ‘ja, ik zelf!’ 
Ik had er zin in, vooral ook omdat het een nieuw 
fonds was. Als je in een bestaande structuur komt, 
dan weet iedereen al hoe het zit, dan word je het 
ene puzzelstukje dat het andere puzzelstukje op-
volgt. Het leek mij juist uitdagend om iets nieuws 
op te zetten en aan het roer te staan.”

Hamels eigen professionele achtergrond als kun-
stenaar en als voorzitter of lid van verschillende 
besturen en commissies sluit goed aan bij zijn 
rol als voorzitter. “Ik heb zowel artistieke- als 
bestuurlijke kennis. In de culturele sector is dat 
schaars. Bovendien zet ik mij al jaren in voor 
het belang van cultuur om saamhorigheid in de 
leefomgeving te stimuleren. Als je kijkt wat er in 
Amsterdam en Rotterdam allemaal wordt geor-
ganiseerd aan culturele activiteiten, van rollende 
keukens tot een Surinaams cultureel festival, dat 
moet hier toch ook kunnen?”
Als voorbeeld van een mooi project dat in de 
voorbije maanden werd gerealiseerd noemt Mi-
cha Hamel de historische fietstocht ‘Breukelen – 
Brooklyn 375 jaar’ waarin plekken langs de Vecht 

worden aangedaan die de cultuurhistorische ver-
binding tussen Nederland en Amerika belichten. 
“Dat is historisch gezien hartstikke interessant, 
maar zo’n fietstocht is ook echt leuk om te doen 
voor iedereen.” Een ander project dat werd on-
dersteund door Cultuurfonds Stichtse Vecht is 
het Kindersymfonieorkest met jonge violisten 
dat in het voorjaar een concerttour maakte langs 
opa’s en oma’s die door corona aan huis gekluis-
terd zaten. 
Hamel: “Een project dat wij ondersteunen kan 
echt van alles zijn: een heavy metal band die op 
een plein wil spelen, een masterclass van je favo-
riete rapper in het dorpshuis, een proeverij van 
lokale bieren, of een optreden van drie dichters in 
je achtertuin. Als het maar openbaar is, en als het 
maar bijdraagt aan het mooier, rijker en beteke-
nisvoller maken van het leven in je straat of dorp.”
Het fondsbestuur behandelt vier keer per jaar 
aanvragen voor culturele evenementen. In het 
eerste kwartaal zagen Hamel en zijn medebe-
stuursleden een grote verscheidenheid aan idee-
en langskomen. Misschien had het enthousiasme 
te maken met het nieuwe elan dat gepaard ging 
met de recente oprichting van het fonds. Door de 
coronacrisis is het aantal aanvragen momenteel 
wat teruggelopen. Hamel: “We moeten nu juist 
gas geven. We gaan toch niet met z’n allen uit het 
raam zitten kijken en wachten tot ons leven voor-
bij is? We weten zeker dat er veel wensen leven ten 
aanzien van de omgeving, van de lol in het leven. 
Daarom willen we dat mensen gewoon brandend 
van verlangen cultuurprojecten gaan verzinnen.”

C.W.

Kijk op www.cultuurfondsstichtsevecht.nl voor 
de voorwaarden en wijze van indienen van een 
aanvraag. De sluitingsdatum voor de komende 
aanvraagtermijn is 15 november. Donateur wor-
den? Kijk daarvoor ook op de website.

Interview met Micha Hamel, voorzitter 
van Cultuurfonds Stichtse Vecht
Cultuur is meer dan kasteeltjes langs de rivier
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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 

Informatie via Aloys Hageman: tel 0294-231514, 
email Dagwinkelhageman@live.nl.

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voor-
straat.

Dagwinkel zoekt medewerker voor de zaterdag

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!

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!

De Kikker en de Bieb
Donkere wolken pakken zich dreigend samen 
wanneer we stilstaan bij dit tafereeltje aan de Sin-
gel. Feit is dat Vreeland weldra weer getrakteerd 
zal worden op een oktoberse stortbui en wij daar 
allerminst op zijn voorbereid. Maar staat die breed 
grijnzende kikker in de voortuin ons nou uit te 
lachen vanonder zijn parapluutje? Een beetje kif-
terig negeren we deze kleine slimmerd en schen-
ken al onze aandacht aan de dappere witgelakte 
kast ernaast. Zíj trotseert immers weer en wind 
en biedt geheel onbaatzuchtig de boeken die bij 
haar ‘logeren’ een veilig en droog onderdak. Zelf 
zijn we iets minder dapper en haasten ons bij het 
vallen van de eerste druppels naar de voordeur… 

Greetings from Rotterdam

Na een korte druk op de bel en verwondering over 
de sticker naast de brievenbus zwaait de voordeur 
al open. “Vooruit, kom maar snel binnen.” Erna 

Slagt komt net terug van een wandeling met res-
cue dog Blacky die braaf in de mand ligt. Vandaag 
is Erna’s vrije dag, dochter Kees (15) is naar school 
in Hilversum en man Henk is ook niet thuis. Eerst 
maar het verhaal achter die sticker besluiten we. 
“Ik ben dan wel in Rotterdam geboren maar die 
heb ik er echt niet opgeplakt hoor.” Erna kwam er 
pas later achter dat ‘jongens’ van een Rotterdams 
zonnepanelenbedrijf deze voor de grap hadden 
achtergelaten. “Ik ga eigenlijk altijd achterom en 
had het dus niet direct gezien.” Meneertje kikker 
was evenmin het idee van Erna maar komt nog uit 
de tijd dat man Henk zijn winkel in tweedehands 
spullen had. “Ik zei, zet die maar in de voortuin 
want dan zie ik hem tenminste niet als ik thuis-
kom haha!” Erna is overigens wél erg van het her-
gebruiken en opknappen van spullen. Als vierde 
telg uit het Rotterdamse gezin kreeg zij als kind 
soms de afdankertjes en ontwikkelde er plezier in 
daar weer iets van te maken. 

Erna speelde al langer met het idee over een mi-
nibieb. Twee jaar geleden kwam het gezin vanuit 
Schoonhoven in Vreeland wonen. “Ik dacht zo 
meteen hier wat mensen te leren kennen en dat 
werkte als een tierelier.” Het kastje is door Erna 
extra behandeld om de winter door te komen en 
ze overweegt er zelfs een dakje op te maken. Met 
een knipoog over de schouder naar de kikker ne-
men we dankbaar afscheid van Erna. Een paar 
huizen verderop zien we twee kunstige ‘voeten’ 
die de ingang van een voortuin sieren. Misschien 
gaan we hier binnenkort ook eens langs om ver-
haal te halen?                            P.v.d.H.

“Wij houden er niet van dingen 
zomaar weg te gooien” 

Het verhaal achter de façade  

Brugborrel zondag 31 oktober
De zomer loopt ten einde, en het brugseizoen 
ook. De brug gaat vanaf 1 november alleen nog op 
aanvraag open. Om het einde van het brugseizoen 
te markeren, is er weer een brugborrel voor alle 
Vreelanders! Vanaf een uur of half vijf, op de dijk 
tussen de Boterweg en de brug. Hetzelfde con-
cept als eerdere jaren: neem je eigen hapjes, chips, 
wijn, fris en bier mee, de bewoners van Duinker-
ken zorgen voor lampjes en vuurkorven. Iedereen 
is van harte welkom!
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Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV
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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.NLdb

Op 20 november is het weer zover: Sinterklaas 
komt naar Vreeland! Of de festiviteiten net zo 
worden als van een paar jaar geleden is nog niet 
bekend, maar hou die middag in ieder geval 
vrij. Achter de schermen wordt hard gewerkt 

aan een geweldige, feestelijke, gezellige intocht 
van de Goedheiligman. 
Precies zoals Vreeland al tientallen jaren ge-
wend is! Meer nieuws in de volgende Vreeland-
bode en via onze Facebookpagina.

Sinterklaasintocht 20 november

Bent u een bewoner met ideeën voor uw buurt? 
En wilt u daar werk van maken? Dan is het tijd 
voor actie. Meld uw idee voor 1 november aan 
bij Kern met Pit en ontvang hulp om uw idee 
binnen een jaar te realiseren. Als realisatie bin-
nen een jaar lukt, wordt het project ook nog eens 
ondersteund met 1.000 euro.

Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin of een pluk-
tuin in uw buurt aanleggen, of meer groen in de 
straat? Kern met Pit, een initiatief van de Pro-

vincie Utrecht, helpt u graag bij de realisatie van 
uw plan door advies te geven, uw netwerk uit te 
breiden of de expertise van deskundigen in te 
zetten. Daarnaast kunt u gratis meedoen aan in-
teressante workshops. En lukt het u om uw idee 
samen met uw buurtgenoten binnen een jaar 
werkelijkheid te laten worden? Dan ontvangt u 
het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor 
het project. Ook maakt u kans op de Gouden Pit 
ter waarde van 3.000 euro. Aanmelden kan tot 1 
november via www.kernmetpit.nl. 

Vraag subsidie aan voor leuke buurtideeën!

Na de lange lock-down kunnen we gelukkig weer 
Sterrenactiviteiten organiseren. We hebben er weer 
zin in! De oproep om ons team te versterken heeft 
drie reacties opgeleverd. We zijn erg blij met The-
cla van der Maat, Kees Verwoerd en Frederike 
Kielman. Thecla richt zich op de Buurtkamer e.d., 
Kees op de administratie en Kerstmarkt en Frede-
rike gaat zich bezighouden met PR. Ook wil ze een 
spellenavond gaan organiseren. (zie onder!)
Thecla heeft op 14 september al een vaartochtje 
op de Vecht georganiseerd in samenwerking met 
Reinko Abels, eigenaar van de Exempel. Met twaalf 
deelnemers aan boord en schitterend weer hadden 
ze een fantastische middag. 
 
De Buurtkamer
De Buurtkamer is weer open op dinsdag van 10 
tot 12 uur. Het experiment om tijdens de markt 
op donderdag de buurtkamer open te doen lever-
de geen bezoekers op. Daarom hebben we beslo-
ten voorlopig te stoppen. Mocht er (bv in de win-
termaanden) meer belangstelling zijn dan kunnen 
we opnieuw besluiten ook op donderdagochtend 
open te gaan.
De Buurtkamerpraatjes op de eerste dinsdag-
ochtend van de maand gaan weer van start. 
Als eerste komt Joke Stapper iets vertellen 
over haar werk als gespreksbegeleider van ou-
deren. Ze maakt daarbij gebruik verschillen-
de werkvormen o.a. een spel waarbij verhalen 
worden verteld. Ze komt op dinsdagochtend 
2 november om 11 uur. Op 7 december om 
11 uur komt Marjolein Lausberg vertellen 
over haar biologische groentekwekerij Veld-
lof aan de Nigtevechtseweg in Vreeland.

 Bordspellenavond
Frederike gaat een bordspellenavond 
organiseren op vrijdagavond 19 novem-
ber in het Dorpshuis (vanaf 20.00 uur). Dus kun 
jij geen genoeg krijgen van spelletjes zoals Schot-
land Yard, Beverbende, en Keer op Keer? Wij 
zullen er zijn met een stapel spellen, een drankje 
en een hapje. Heb je zelf nog een leuk bordspel, 
neem het vooral mee ...
 We hopen weer op veel belangstelling van gezelli-
ge Vreelanders!!
Alles is te lezen op www.sterrenvanvreeland.nl.

Lezingen en presentaties
Voor de corona hebben we lezingen georganiseerd 
onder de naam "De Vreelander creëert". Ons stre-
ven is om  dit  elke tweede maandagavond van de 
maand  te organiseren. Op maandagavond 8 no-
vember om 20.00 uur komt Juliette Jonker vertellen 
over haar boek "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" 
waarin zij in zo’n 100 oude prentbriefkaarten ver-
telt over het leven in de Vechtstreek tussen 1900 en 
1925. De toegang is gratis. 

Nieuws van de Sterren van Vreeland

Elk jaar op 2 november gedenken we onze dier-
baren die zijn overleden. Met ‘Allerzielen in het 
Licht’ wil de organisatie iedereen de gelegenheid 
bieden om op eigen wijze, ondersteund door 
familie, bekenden en lotgenoten een overleden 
dierbare te herdenken, passend in een moderne 
samenleving van gelovige en niet-gelovige men-
sen.
In de kerk is gelegenheid om stil te zitten, te luis-
teren naar muziek en teksten of een kaarsje aan te 
steken. U bent van harte welkom op deze avond 
in de Grote Kerk. Ook bent u van harte welkom 
op de verlichte begraafplaats aan de Nigtevecht-
seweg. U kunt daar bijvoorbeeld een zelf mee-

genomen lichtje bij het graf zetten. De kerk en 
begraafplaats zijn open van 17.30 tot 20.00 uur.

Allerzielen in het Licht 2021
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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

Groep 1
De kinderen uit groep 1 hebben geknipt, gekleurd en geplakt. 
Allemaal verschillende voertuigen die je kan besturen. Zou je dat een leuk beroep vinden? 
Helaas konden we ze niet allemaal plaatsen, vind je ze ook zo leuk?

Groep 4
Dat de kinderen uit groep 4 al goed weten wat ze later willen wor-
den, kan je wel aan deze prachtige kunstwerken zien. Kunnen jullie 
ontdekken welk beroep ze uitbeelden? Een kunstenaar, piloot, 
boswachter, voetballer, kok, politieagent, astronaut

Groep 2
In groep 2 hadden de jongens en de meisjes 2 beroepen gekozen. Kan jij zien welke beroepen dat zijn? 
Verpleegster en politiegent natuurlijk! En wat denk jij, kunnen jongens en meisjes beide beroepen doen?

Kidsredactie
Begin oktober was in heel Nederland weer de jaarlijkse 
Kinderboekenweek! Dat is een periode van 10 dagen 
waarin er veel aandacht is voor het Nederlandse kin-
derboek. En dan bestaat al heeeeel lang, al sinds 1955. 
Dus jouw ouders en misschien zelfs wel je opa en oma 
hadden een Kinderboekenweek. Ieder jaar is er een 
thema en dit jaar is dat “worden wat je wil”. En dat dat 
een leuk thema is, kan je wel zien in deze kidsredactie! 

Noud

Elin 

Jack

Lynne

Weekopening
De meesters en juffen van CSV Ridderhof hebben tijdens de weekopening 
een beroep uitgebeeld. Kan jij zien welke beroepen dit zijn?

Alexander

Carmen

Sam

Groep 7
De Kinderboekenweek werd met een tweedehandsboekenmarkt afgesloten. 
Heb jij ook een leuk boek gekocht?
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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

De beste en 
gezelligste kapper 

in uw dorp!

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

Groep 4
Dat de kinderen uit groep 4 al goed weten wat ze later willen wor-
den, kan je wel aan deze prachtige kunstwerken zien. Kunnen jullie 
ontdekken welk beroep ze uitbeelden? Een kunstenaar, piloot, 
boswachter, voetballer, kok, politieagent, astronaut

Groep 2
In groep 2 hadden de jongens en de meisjes 2 beroepen gekozen. Kan jij zien welke beroepen dat zijn? 
Verpleegster en politiegent natuurlijk! En wat denk jij, kunnen jongens en meisjes beide beroepen doen?

Niene

Tahnee

Felix

Pom

Doris

Noa

Alexander

LuukKenzieHiddeCarmen

ZoëThijsVeerleSam

Steijn
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De Vreelandse Lizz Veen (18 jaar) behaalde niet 
alleen de grote finale van ‘Kunstbende’ maar werd 
ook nog eens op 2 oktober in Amsterdam als bes-
te beoordeeld op het onderdeel Theater waarvan 
niemand minder dan cabaretier Stefano Keizers 
de juryvoorzitter was. Kunstbende is een landelijk 
platform voor jong talent waar grote namen zoals 
Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix en Claudia de 
Breij uit zijn voortgekomen. We spreken Lizz in 
het weekend na deze fantastische prestatie waarin 
ze nog ‘gewoon’ bij Mevr. Daalder heeft gewerkt…

Onder deze titel hield Lizz haar winnende mono-
loog over angststoornissen dat zij eerder dit jaar ‘s 
nachts in een opwelling schreef. “Ik kon niet slapen 
en kreeg opeens inspiratie om hierover te schrijven 
en het uit de taboesfeer te krijgen.” Hoewel Lizz zelf 
al langer hiermee kampt heeft het haar nooit be-
lemmerd het podium op te zoeken. Al vanaf haar 
zesde jaar volgde ze theaterlessen in, en later ook 
buiten Vreeland. Inmiddels studeert ze op de Thea-
terschool in Rotterdam. “Sinds ik meer bewust ben 
geworden van mijn angsten kan ik er beter over 

praten. Maar theater zelf is voor mij geen therapie 
ofzo hoor. Mijn doel met deze monoloog is dan ook 
eerder om het meer bespreekbaar te maken omdat 
er immers heel veel jongeren zijn die hier last van 
hebben en het vaak moeilijk vinden daarover met 
anderen te praten.” Lizz woont nog altijd in Vree-
land maar nu ze in het tweede jaar zit overweegt ze 
volgend jaar naar Rotterdam te verhuizen. 

Lizz moedigt alle kinderen uit Vreeland aan om 
zich aan te melden bij het platform van Kunstben-
de. “Hier ontmoet je echte professionals die je ver-
der kunnen helpen met jouw talenten op het vlak 
van muziek, dans, theater en nog veel meer.” Lizz 
wordt binnenkort ambassadeur van Kunstbende 
en als prijs krijgt zij niet alleen een persoonlijke 
coach maar gaat zij ook volgende zomer op het 
Oerol festival optreden. “Meld je aan of kijk in 
ieder geval eens op de site van Kunstbende. Deel-
name is overigens ook nog eens gratis!” En zoals 
Stefano Keizers ook zegt: “Bij twijfel altijd doen!” 
www.kunstbende.nl.              P.v.d.H.

Lizz Veen wint finale ‘Kunstbende’ 2021

Twee volle jaren heeft de KCOV Amsterdam, het 
koor van de Vreelanders Connie Lohuis en Gerd-
jan Rapati niet mogen optreden. Maar nu het 
weer kan gaan ze het ook doen! Zaterdagmiddag 
20 november geven ze in de Dominicuskerk aan 
de Amsterdamse Spuistraat twee korte concertjes 
van een uur, met een mooi programma rond de 
Franse componist Gabriel Fauré. Je kunt kiezen 

voor het concert van 14.00 uur of dat van 16.00 
uur. Kaarten kosten € 20, maar Vreelanders heb-
ben een streepje voor: bestel je via gerdjan@strak-
blauw, dan betaal je maar € 17,50. 
Vanaf volgend voorjaar zingen ze weer avondvul-
lend in hun vertrouwde Grote Zaal van het Con-
certgebouw. Maar daarover lees je te zijner tijd 
meer in de Vreelandbode.

Op zaterdag 30 oktober is het podium van Theater 
De Dillewijn voor Andries Tunru.
In zijn tweede programma haalt Andries Tunru 
zijn psychologiediploma onder het stof vandaan. 
Met zichzelf als welwillend onderzoeksobject 
neemt hij het mens-zijn stevig onder de loep. 
Met slimme grappen, een aanstekelijke energie 
en vlijmscherpe improvisaties ontleedt hij opge-
wekt zijn -en daarmee onze- binnenwereld. Want 
waarom is half-vijf-in-de-kroeg-Andries zo an-
ders dan kerst-bij-de-schoonouders-Andries? Is 
het wel zo onlogisch om racistisch te zijn? En wat 
doet het mentaal met je als je, om maar wat te noe-
men, de finale van De Slimste Mens verliest van 
Snollebollekes?
Van verliefd zijn tot verlegen, van hunnie tot wij: 
wie weet wat we tegenkomen! In ieder geval de in-
grediënten die je van Andries gewend bent: snelle 

stand-up, vette verhalen en prachtige liedjes.
Aanvang 20.15 uur. 
Tickets € 17,- via www.dedillewijn.nl.

Vlijmscherp cabaret in Theater De Dillewijn

Tel: 0630426776 • info@sunnysidesup.nl

Requiem Fauré op zaterdag 20 november 

“Kunstbende is zo’n toffe en 
professionele organisatie”

“1 dag zonder angst”
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Buitenjaloezieën 
een verrijking 
voor jouw woning

En ontdek de voordelen
in onze showroom.

Kom langs

Zonwering         Buitenjaloezieën          GaragedeurenZonwering         Buitenjaloezieën          GarageZonwering         Buitenjaloezieën          Garage

Waterveste 6, Houten
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Uittips
Schrijfworkshop en cursus 
Paleografie bij het RHCVV

Herman Poos (61) en Marie-Francoise van Heck 
(59) wonen pas drie weken op de Voorstraat als 
we elkaar spreken, maar ze weten het zeker: Vree-
land is een fantastische plek om te wonen!
Marie-Francoise: “Al de eerste avond was er een 
diner georganiseerd, aan een lange tafel op straat, 
met alle buren! Wat een warm bad was dat, we 
voelden ons direct helemaal thuis!”
Ze komen uit de Bollenstreek - Hillegom en Lisse - 
en waren op middelbare school al goede vrienden. 
Allebei getrouwd en kinderen gekregen, en helaas 
allebei hun partner verloren. Uiteindelijk zijn ze 
samen verder gegaan. “Het voelde heel vertrouwd, 
ook voor de kinderen die min of meer samen zijn 
opgegroeid.” Voor hun werk woonden ze in De-
venter, maar om dichter bij hun vijf kinderen te 
kunnen zijn hadden ze ook een boot in Amster-
dam. Op een keer voeren ze naar Loenen waar ze 
in B&B De Witte Reiger overnachtten. Dat was 
zo’n succes dat hun dochter daar ook heen ging, 
en in Loenen ging wonen. En zo kwamen ze vaker 
in de Vechtstreek. Toen het huis op de Voorstraat 
te koop kwam hoefden ze niet lang na te denken. 
Marie-Francoise is docente Frans en blijft dat 
voorlopig nog doen op een middelbare school 

in Deventer. Herman is journalist geweest bij 
Leidsch Dagblad en het AD. De laatste jaren 
houdt hij zich bezig met voeding en gezondheid. 
“Ik heb als coach gewerkt voor de oprichter en 
eigenaar van Koppert Cress. Een tuinbouwbe-
drijf dat wereldwijd microgroente verkoopt aan 
de gastronomie. Gezond leven is echt mijn passie 
geworden. Inmiddels hebben we een stichting op-
gericht, ‘Felice per la Vita’, levenslang gelukkig. In 
het Groene Paviljoen in Baarn is Broccori&Kohl 
gestart. Dat is een centrum waar veel activitei-
ten op het gebied van gezond leven plaatsvinden. 
Daarnaast leg ik de laatste hand aan het boek ‘Van 
welvaart naar welzijn’. Hierin beschrijven we de 
belangrijkste trends in 2030 voor verschillende 
sectoren, zoals veiligheid, woningmarkt, energie-
transitie, gezondheidszorg en voeding. Vreeland 
past helemaal in mijn beeld van een omgeving 
waar je gezond en gelukkig oud kan worden: de 
mensen zijn sociaal en vriendelijk, er mag alleen 
wel wat meer bewogen worden!”
Herman schrijft een wekelijkse blog, te vinden op 
tevreeland.wordpress.com en op de facebookpa-
gina van Vreeland. 

M.S.

Het streekarchief RHCVV is erg actief bezig. Naast 
de boeiende tentoonstelling ‘Met een koffer vol naar 
Brooklyn’, die elke dag gratis te bezichtigen is, organi-
seert het archief twee leerzame activiteiten: een schrijf-
workshop op 26 oktober en een cursus Paleografie voor 
beginners van 4 nov. t/m 2 dec. Op dinsdagavond 26 
oktober is de gratis schrijfworkshop ‘Ieder zijn vak’. 
Hierin leer je onder leiding van docent Eunice Bom het 
verhaal te schrijven over jouw werkende leven of dat 
van je ouders. Dit alles binnen het thema van de Maand 
van de Geschiedenis ‘Aan het werk!’ Het RHCVV moe-
digt het schrijven van ‘levensverhalen’ aan, die veel in-
formatie voor het nageslacht kunnen bevatten. Ze zijn 
namelijk een waardevolle aanvulling op het archief. 
Daarnaast is het ook ontzettend leuk om je eigen le-
vensverhaal op papier te zetten, bijvoorbeeld voor je 
eigen familiearchief. Deelname is gratis. 
www.rhcvechtenvenen.nl.
De beginnerscursus Paleografie duurt vijf donderdag-
avonden van 19.30 – 21.00 uur. Paleografie is het lezen 
en ontcijferen van oude handschriften. Na een inleiding 
over de ontwikkeling van het schrift leer je over de be-
langrijkste afkortingstekens en andere symbolen. 

Er wordt weer noestig gewerkt door de VTV-le-
den in de volkstuinen aan de Singel. Op deze 
mooie zondag in oktober is het extra druk en ge-
zellig maar eigenlijk is er altijd wel wat te doen 
hier. Ook zin en tijd om regelmatig de handen uit 
de mouwen en de spade in de grond te steken? Er 

is een wachtlijst voor nieuwe leden maar mogelijk 
komen er binnenkort nog enkele van de schaarse 
percelen vrij. 
Vreelanders die interesse hebben kunnen con-
tact opnemen met secretaris Annet Heslenfeld, 
tel. 06-49917568.

“Vooruit met die schoffel”

Nieuwe Buren op de Voorstraat, 
“waar vriendelijkheid  nog besmettelijk is”
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Foto-expositie ’t Nieuwe Kampje

In woonzorgcentrum ’t Nieuwe Kampje in Loenen is 
momenteel een tentoonstelling te zien van foto’s van 
Gerard Teitink. Tijdens zijn vele reizen naar nog niet 
al te toeristische landen, van Colombia tot Cambodja 
en van Mali tot Mongolië fotografeerde hij naast land-
schappen, gebouwen en cultuuruitingen graag mensen, 
speciaal kinderen. Uit die verzameling heeft hij nu een 
selectie gemaakt onder de titel ‘Wereldkinderen’.
Gerard maakt sinds vorig jaar deel uit van het bestuur 
van ’t Kampje-Plus, dat exposities initieert en o.a. ook 
de maandelijkse Happy Ouwers organiseert, waarbij 
bewoners en anderen onder het genot van een drankje 
en een hapje b.v. luisteren naar muziek, naar een lezing, 
naar verhalen en gedichten, kijken naar een presentatie 
of gewoon gezellig met elkaar kunnen kletsen. Dit ‘bor-
reluur’ vindt plaats elke derde zaterdag van de maand 
van 15.30 tot 17.00 uur en is gelukkig nu weer van start 
gegaan. Ieder die wil kan de foto’s tot half december in ’t 
Nieuwe Kampje bekijken. U kunt overdag gewoon bin-
nenlopen; de toegang is gratis. Welkom!
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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 

Het dagelijks leven is volop in 
beweging voor de meesten 
van ons. We zitten alweer in 
het laatste kwartaal van 2021. 
Richting winter, en daarmee 
ook richting sinterklaas en 
kerst, is er meer dan genoeg te 
doen aan activiteiten (en zo nu 
en dan aan verplichtingen). En 

gelukkig maar, na meer dan een jaar waarin veel niet 
kon en mocht. 
In principe wordt ‘in beweging zijn’ geassocieerd met 
positieve ontwikkeling, met vooruitgang – vooruit-
gang in de zin van ontplooiing, groei en ontwikkeling. 
In het verlengde daarvan is stilstand achteruitgang, 
oftewel het tegenovergestelde van groei. 
In veel opzichten is het zeker waar dat beweging posi-
tief is, en dat vooruitgang ontwikkeling betekent. Toch 
kan juist ook stilstand ontplooiing en groei betekenen. 
Het leven vraagt veel van ons, tenminste zo ervaar ik 
het. Hard werken is de norm, en zelfs in een tijd waarin 
veel niet mocht en kon lag er druk op de meesten van 
ons om optimaal te blijven functioneren en presteren. 
Het lijkt voor veel mensen lastig te zijn om af en toe 
stil te staan. 
We zijn continu bezig met de toekomst, met wat nog 

moet, met wat beter kan. Continu bezig ook om ons-
zelf te verbeteren, om prestaties te leveren. En on-
dertussen blijft er vaak een knagend gevoel van ‘er 
nooit helemaal zijn’, een ontevredenheid. – Dat laatste 
is misschien onderdeel van het zogenaamde derti-
gers-dilemma, maar ik geloof toch dat het ook breder 
wordt gedeeld. 
Nu kan een ontevreden gevoel enerzijds motiverend 
werken, maar alsmaar doorgaan kan net zo goed ver-
oorzaken dat je jezelf overvraagt en burn-out raakt. 
Het ís ook behoorlijk moeilijk om stil te staan in een sa-
menleving die continu doorgaat. Terwijl juist stilstaan 
heel vruchtbaar kan zijn – dan ontstaat er ruimte, komt 
het harde werken in perspectief te staan, wordt soms 
zomaar duidelijk wat er echt toe doet in het leven. Je 
merkt dat vaak pas als je gedwongen stil wordt gezet, 
en dat is eigenlijk jammer. 
Daarom bij deze de uitdaging van de maand: sta eens 
wat vaker bewust stil, leer luisteren naar jezelf en wat 
je nodig heb. Durf soms niet te produceren en preste-
ren, zeg ‘nee’ tegen doorgaan en ‘ja’ tegen stilstaan. 
Het klinkt misschien zweverig en lijkt misschien zonde 
van kostbare tijd, maar ik kan je verzekeren: het is geen 
verloren tijd. Als stilstaan onderdeel van het dagelijks 
leven wordt, ga je misschien wel meer vooruit dan je 
denkt.

Stilstand is vooruitgang
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

De eerste bijeenkomst van Bedrijfsvereniging On-
dernemend Vreeland onder leiding van de nieu-
we voorzitter Sven Fremijer was een groot succes. 
Zo’n 25 leden ontmoetten elkaar in de lounge van 
De Nederlanden en luisterden geboeid naar een le-
zing door businesscoach Lisette Brattinga over ‘De 
negen sleutels om meer klanten te trekken’. De ko-
mende bijeenkomst is 26 oktober in Mw. Daalder. 
Martijn Holtes spreekt over het ter zake doende 
onderwerp: ‘Slim omgaan met Linkedin, hoe doe je 
dat eigenlijk?’ Meer informatie over de bedrijfsver-
eniging? Kijk op www.ondernemendvreeland.nl.

Geslaagde bijeenkomst Bedrijfsvereniging

Op zaterdag 6 november a.s. organiseert OrVeO 
(Orkest Vecht en Omstreken) de jaarlijkse rom-
melmarkt van 10.00 tot 14.00 uur in Cultureel 
Centrum ’t Web, Spinnerie 15 te Loenen aan de 
Vecht. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf 
van nieuwe instrumenten en andere zaken die be-
langrijk zijn voor het orkest. Tijdens deze rommel-
markt worden veel leuke spullen verkocht, waar-
onder curiosa, vintage artikelen, kleding, door 
leden gebakken lekkernijen en zelfgemaakte wens-
kaarten. Draagt u OrVeO een warm hart toe? Kom 
dan kopen of lever uw eigen spullen in ten behoeve 
van de markt. Kijkt u dan bv. eens op uw zolder of 
in uw kasten of er nog bruikbare spullen liggen, 
zoals serviesgoed, pannen, schilderijen, speelgoed, 
kleine meubelen, verlichting, radio’s, schone hele 
kleding & schoeisel, sieraden, sjaals e.d. 
U kunt uw spullen afleveren op vrijdag 5 novem-
ber tussen 11.00 tot 20.00 uur bij de hoofdingang 
van Cultureel Centrum ’t Web. Het is ook mogelijk 
om iets bij u op te halen, dat kan op vrijdag 5 no-
vember tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan graag even 
een telefoontje naar Joke Meijers (0294-234056), 
Marjan Prins (0294-293221) of Lida Boelhouwer 
(0294-233617). 
Wegens gebrek aan ruimte a.u.b. geen grote meu-

belen. Er wordt geen prijs gesteld op grote oude 
televisies & PC monitors, de ervaring heeft geleerd 
dat dit toch niet verkocht wordt. Voor uw bezoek 
aan de rommelmarkt op zaterdag geldt dat een 
Corona toegangsbewijs vereist is (de QR-code op 
uw telefoon of de uitgeprinte versie van de QR-
code, beiden inclusief uw ID), deze zullen gecon-
troleerd worden bij de ingang van ’t Web. De leden 
van Orveo hopen op uw begrip.

Rommelmarkt OrVeO 

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

Ewald van den Hout en Elle van den Hout-Dawson 
vertrekken 1 november met hun drie kinderen 
naar Hilversum. Sanderijn en Kars zitten al op het 
Gemeentelijk Gymnasium en zoon Lieuwe zit in 
Bussum op de basisschool. Dus één reden voor het 
vertrek ligt alvast voor de hand. Lekker dicht bij 
school wonen, wie wil dat nu niet. Tijd voor een 
gesprek met Ewald, ook bekend als voorzitter van 
de Dorpsraad, en Elle, over hoe ze de afgelopen 14 
jaar in Vreeland ervaren hebben en wat ze eventu-
eel gaan missen na de verhuizing. 
Ewald vertelt: “Inmiddels kijk ik uit naar de ver-
huizing, maar eerlijk gezegd heb ik wel aan het idee 
moeten wennen. Elle kwam er al een tijdje geleden 
mee aanzetten en de kinderen hadden er ook zin 
in.” Elle vult aan: “We hebben hier 14 jaar heerlijk 
gewoond. We kwamen uit Amsterdam en eerst 
was het wel een cultuurschok. Maar al snel voel-
de Vreeland als een warm bad. De sfeer is gezellig 
maar niet opdringerig.” “Ja”, zegt Ewald, “het is 
een knusse community. De jongens, Kars en nu 
ook Lieuwe, konden altijd lekker naar het voetbal-
veldje. Dat gaan ze zeker wel missen. Aan de an-
dere kant hebben de kinderen hun vrienden in en 
om Hilversum. Sanderijn en Kars kunnen straks 
makkelijk hun vrienden thuis ontvangen.”

Hoogtepunten 
Ewald is niet alleen retail consultant bij Van den 
Hout mastercourses, maar ook voorzitter van 
de Dorpsraad. Voor de laatste functie heeft hij 
Myrthe Buitenhuis bereid gevonden om hem ad 
interim op te volgen. Hij vertelt: “Ik ben in 2017 
eerst als penningmeester bij de Dorpsraad gestart. 

Ik heb er veel van geleerd, zoals de dialoog aan-
gaan met de gemeente. Eén van de hoogtepunten 
is dat we de inzamelpunten voor restafval bij de 
Muziektent in het dorp onder de grond hebben 
gekregen. Maar ook de geluidswal aan de N201 
is een succes. Wat ik nu nog hoop is dat er een 
multifunctioneel Dorpshuis komt én een goede 
gymzaal. Het plein waar we aan wonen kan dan 
opgeknapt worden. Dat wordt dan een ideale lo-
catie voor het Dorpsfeest.” Elle coacht nog steeds 
vrouwen en zet ze in hun kracht. Ze is psycholoog, 
voedingsdeskundige én astroloog. Een van haar 
hoogtepunten is het opzetten van de Ander Werk 
groep op CSV Ridderhof voor hoogbegaafde leer-
lingen. Elle: “Een hoogbegaafd kind is niet beter 
dan andere kinderen. Hun hersenen werken alleen 
anders. Het is fijn als daar in het onderwijs ruimte 
voor is én dat het bespreekbaar is geworden.”

Afscheidsborrel
In Hilversum gaan Ewald en Elle dicht bij het cen-
trum wonen. Elle: “Ik heb zin om lekker naar het 
centrum te lopen, Lieuwe op de fiets naar Bussum 
te brengen én te wandelen door de bossen. We zijn 
benieuwd hoe we in onze nieuwe straat ontvan-
gen worden. De nieuwe buren kennen we al én 
we hebben gehoord dat de straat -net als hier- ook 
jaarlijks een feest organiseert. Dus dat klinkt alvast 
goed!” Tot slot nodigen Ewald en Elle alle vrienden 
en bekenden uit om 28 oktober gezellig even langs 
te komen voor een koffie of een borrel. “En”, zegt 
Ewald tot slot, “volgend jaar komen we gezellig 
naar het Dorpsfeest hoor!”

C.L.

Ewald en Elle ruilen Vreeland 
in voor Hilversum 

Wij vertrekken

Naast juf Fennie ging 
ook Annet Heslen-
feld deze maand met 
pensioen. Zij werkte 
jarenlang als Intern 
begeleider & Intern 
contactpersoon op 
CSV Ridderhof. Vol-
gende maand volgt 
een uitgebreid inter-
view met haar.

Afscheid 
juf Annet

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

Op dinsdag 26 oktober 
houdt Herman Valen in 
de sfeervolle tuinkamer 
van slot Loenersloot 
een lezing over heral-
diek. Deze gaat over 
wapenkunde en betreft 
familiewapens op wa-
penborden, zoals die 

door adellijke families, soms al heel lange tijd, in 
gebruik waren en soms nog zijn. De lezing begint 
om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen 
zijn. Herman Valen is bij uitstek deskundige op 
het gebied van wapens en alle verhalen die daar 
bij komen. Voor de lezing of na afloop kunt u on-
der het genot van een drankje of hapje (op eigen 
kosten) nog even bij- of napraten. Reserveren: 
www.utrechtslandschap.nl/activiteiten.

Lezing over heraldiek op slot Loenersloot

Vaak denken we wel bekend te zijn met de geschie-
denis van de Vecht: van veenriviertje tot drukbe-
varen trekschuitenroute en tegenwoordig een goed 
bewaarde aaneenschakeling van landschappelijke 
en historische hoogtepunten. Dat een deel van de 
Vecht mogelijk door de Romeinen is gegraven als 
zogenaamde Drususgracht is daarom een intrige-
rende gedachte. 
Nero Claudius Drusus (38 v.Chr. – 9 v.Chr.) was 
een Romeins generaal onder keizer Augustus. De 
Drususgracht of -grachten zijn, onder zijn bewind, 
aangelegd ten behoeve van troepentransport van 
de Rijndelta naar het noorden tijdens een grote mi-
litaire campagne tegen de Germanen. 
In deze lezing zal Jan Verhagen - bioloog en archeo-
loog - onder meer ingaan op de Drususgrachten.  
Vanwege de toegangseisen die gehanteerd moeten 
worden, willen wij u verzoeken voor deze lezing te 
reserveren via de website: www.hkloenen.nl. 
De zaal is open om 19.30 uur, de aanvang van de 
lezing is om 20.00 uur en duurt 2 keer 45 minuten, 
er is ruimte voor een pauze, eerste kop koffie/thee 

gratis. Toegang is gratis voor leden en voor niet-le-
den € 3,50. Een kaartje kopen aan de deur blijft mo-
gelijk, maar dan geldt: vol is vol. Maximaal aantal 
personen is veertig.

Is de Vecht deels door de Romeinen gegraven?

Wat is er leuker dan in de herfstvakantie naar het 
theater te gaan? Dat kan in theater De Dillewijn! 
Op 24 oktober komt Jasper Smit naar Ankeveen 
met zijn voorstelling ‘Straks komt er niemand op 
mijn feestje’. (vanaf 6 jaar)  Onzin natuurlijk! Ie-
dereen houdt toch van een feestje?
Jasper maakt puntgave liedjes die ergens over 
gaan. Over woorden die je niet mag gebruiken, 
over irritante grote zussen waar je toch niet zon-
der kunt, over hoe goed het is om “Nee” te zeggen 
en over bang zijn dat niemand op je feestje komt. 
De lat ligt hoog want het moet echte kleinkunst 
zijn: spannend, meezingbaar, vaak grappig, gou-
deerlijk en met een vlijmscherp randje.  Want kin-
deren hebben genoeg dingen aan hun hoofd die 
grote kleinkunstliedjes verdienen.
Hij scoorde een zomerhit met Meisjes met IJsjes, 
won het Utrechts Cabaret Festival en behaalde in 
2016 de finale van het Cameretten Festival met 
zijn voorstelling Dikke Vriend. 
Maar zijn hart ligt bij jeugdtheater en kinderlied-
jes. Niet voor niets werd hij al twee keer genomi-

neerd voor de Willem Wilminkprijs voor het bes-
te kinderlied. Zondag 24 oktober. Aanvang 15.00 
uur. Tickets € 9,- via www.dedillewijn.nl.

Jeugdvoorstelling in Theater De Dillewijn
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

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet- 
Familieconcert voor jong en oud
Dromenblazers is een vrolijk concert in het mooie 
kerkje van Kortenhoef waarin de vier mannen van 
het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet op een 
magische wijze soepel switchen tussen verschil-
lende muziekstijlen van Gershwin, Satie, Mahler 
en Dvořák. Want in dromen kan alles! Leeftijds-
advies: vanaf 6 jaar.
Zaterdag 13 november, 15.00 uur, toegang € 4,- 
voor kinderen, € 12,- voor volwassenen. 
Meer informatie www.kunstaandedijk.nl.
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Met als thema van deze maand ‘Vooruit’ 
dacht ik meteen aan het tegenovergestel-
de: de Achtergracht. De Achtergracht 
heet al weer heel lang de Lindengracht. De 
gracht stond in directe verbinding met de 
vaart naar de Wijde Blik en met de Vecht. 
De splitsing tussen deze wateren was bij de 
Knollenbrug, nu een doorlopend deel van 
de weg, maar op de oude foto is nog een 
deel van de oorspronkelijke brug te zien. 
De foto laat een blik in de Achtergracht 
zien, met wat kindjes op de brug en een 
dame op het lager gelegen steigertje. Links 
van de fotograaf was de doorgang naar de 
Vecht, rechts die naar de oude Vecht en 
naar de Kortenhoefse vaart. 

Voor- en Achtergracht
Begin 15de eeuw werd de scherpe Vecht-
bocht ‘afgestoken’, de bocht waarbinnen 
kasteel Vredelant was gebouwd en hierna 
het oude dorp Vreeland zich ontwikkel-
de. Die doorsteek is de Vecht die nu door 
ons dorp stroomt, vroeger Voorgracht 
genoemd. Het ging hier immers om een 
gegraven water, een gracht dus. (Vermoedelijk was 
het overigens een verbreding van een bestaande 
smalle waterloop). 
Even later werd parallel aan de Voorgracht een 
tweede gracht gegraven, aan de achterkant van 
de huizen die inmiddels aan de Voorgracht wa-
ren verrezen: de Achtergracht. Deze kwam uit op 
de huidige Breedstraat, waar in de middeleeuwen 
markt gehouden werd. Het houden van een markt 
was een van de privileges die meekwamen met het 
stadsrecht, dat het dorp in 1265 had gekregen. Dit 
bracht inkomsten en levendigheid voor het stadje 
met zich mee. Goederen konden vanaf de Vecht 
via de Achtergracht direct naar de markt vervoerd 
worden. 

Middeleeuws stratenpatroon nog intact
Het middeleeuwse ‘dambord’-patroon van het 
oude dorp, met de twee gegraven waterlopen en 
de straten die hier parallel aan lopen en dwars 
op staan is nog steeds intact. Dat maakt het oude 

Vreeland extra bijzonder. Ook de van oudsher on-
bebouwde stukken land in de oude dorpskern, nu 
vooral boomgaarden, zijn uniek. Tot op heden is 
er eeuwenlang niet grootschalig ‘ingebreid’ in ons 
dorp en heeft het zijn middeleeuwse vorm met 
open ruimtes gehouden. Hoe dat gaat veranderen 
met de bouwplannen op het voormalige VIV-ter-
rein, de oude boomgaarden langs de Raadhuislaan 
en de oude Vecht, is mij nog niet bekend. 

Hele vroege prentbriefkaart
De prentbriefkaart is een mooi voorbeeld van de 
vroegste kaarten uit circa 1900, waarbij alleen aan 
de voorkant geschreven mocht worden. De achter-
kant was bedoeld om het adres van de ontvanger 
op te schrijven. De kaart is uitgegeven door de ei-
genaar van De Nederlanden, Johan Jongens. Vaak 
gaven horecagelegenheden zelf prentbriefkaarten 
uit, ze hadden een afzetmarkt in hun klanten en de 
kaart was meteen gratis reclame. 

(Prentbriefkaart: Coll. Van Zalingen)

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAG
Informatie via Aloys Hageman:  

tel 0294-231514  
email Dagwinkelhageman@live.nl 

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat. 
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.
LEKKER MAKKELIJK BIJ 

DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

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

Vroeger en Nu
De Achtergracht

door Juliette Jonker
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Gelukkig wordt het oude normaal steeds normaler. 
Maar het is ook nog wel een beetje wennen en het 
voelt nog niet voor iedereen even prettig om drukke 
plekken te bezoeken. Daarom hebben wij besloten 
om dit jaar geen grootschalige kerstmarkt in ons 
kleine dorp te organiseren. Wij kunnen namelijk 
onvoldoende garanderen dat iedereen zich veilig 
voelt en hebben niet de capaciteit om controles uit 
te voeren. Anderzijds vinden we het wel belangrijk 

om, juist nu er weer meer mag, verbinding te zoe-
ken met onze dorpsgenoten. Daarom organiseren 
wij op zaterdag 11 december a.s. een feestelijk sa-
menzijn in kerstsfeer, georganiseerd voor en door 
Vreelanders. Het exacte programma voor Vreeland 
viert Kerst volgt later, maar het zal in het teken staan 
van ‘verbinden’ en richt zich op alle dorpsgenoten, 
jong en oud. Wij zien jullie graag op 11 december.  

Comité Kerstmarkt Vreeland

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld Vreeland viert Kerst

Tegelijk met de tweejaarlijkse strijd 
tussen de beste golfers van Europa en 
Amerika, is vorige week bij golfclub 
Old Course Loenen een Ryder Cup-
ProAm gespeeld. Dertien van Neer-
lands top-professionals speelden in 
teams met amateur-golfers een wed-
strijd over 18 holes.
De eerste prijs van het ProAm ging 
naar het Loenense team van Gerard 
Kloosterboer, zijn zoon Teun en vriend 
Michiel van Zutphen. Ralph Miller (De 
Lage Vuursche), twee weken geleden 
nog deelnemer aan het Dutch Open, 
was de pro in de winnende flight. Zij 
kregen een zeer getrouwe kopie van de 
gouden Ryder Cup.
De meest succesvolle individuele score van het 
ProAm kwam op naam van Mark Reynolds, golf-
professional op golfbaan The International bij 
Amsterdam. Hij verbeterde het ‘oude’ record van 
Old Course Loenen’s head pro Stuart Mathie met 

twee slagen, waardoor het nieuwe baanrecord nu 
op 65 (-7) staat.Gedurende het Ryder Cup-evene-
ment op Old Course Loenen werden diverse club-
wedstrijden en een online loterij georganiseerd. 
De totale opbrengst werd dit weekeinde bekend: 
€ 7.500,- gaat naar het Fonds Gehandicaptensport.

ProAm-golfwedstrijd levert  € 7.500 
en baanrecord op

De fantastische AMC Big Band gaf zondag 10 ok-
tober een concert in de muziektent in Vreeland op 
initiatief van de Stichting Muziekkapellen. Het doel 
van deze stichting is om muziek terug te brengen 
in muziekkapellen in en rond Amsterdam. Helaas 

was het concert  vrij laat gecommuniceerd, zodat 
de band niet het publiek kreeg dat zij verdiende. 
Toch genoten veel voorbijgangers, terrasbezoekers 
en enkele tientallen mensen van de swingende mu-
ziek en zang. Zeker voor herhaling vatbaar!!

Swingend concert in de muziektent

De winnaars v.l.n.r.: Mike Reynolds, Ralph Miller, Gerard 
Kloosterboer, Michiel van Zutphen en Teun Kloosterboer.


