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Van de redactie
Deze Vreelandbode is een extra spetterend nummer ge-
worden. Niets ten nadele uiteraard van alle vorige uitga-
ven maar in deze juni editie vliegen de spetters er zelfs 
bijna voelbaar vanaf. Zoals van de schitterende foto on-
deraan op deze voorpagina die weer eens laat zien hoe 
er volop genoten wordt op het water om ons heen. Er 
is ook veel spetterend nieuws te lezen waar we het niet 
altijd té letterlijk moeten willen nemen. Maar fijn is het 
wel dat er eindelijk een openbaar toilet mét royal flush in 
de Vreeandse dorpskern is. De column van Dominee Ri-
neke spreekt in het thema van deze maand overigens heel 
anders tot de verbeelding. Prachtig hoe zij iedere maand 
de woorden fijnzinnig uit haar pen laat vloeien. Uiter-
aard leren we ook weer andere dorpsgenoten beter ken-
nen, zoals Astrid Zeldenrijk en Wieke van der Linden. 
Ook hadden wij een interview met Michel Boelhouwer 
die met zijn drone bijzondere beelden vanuit de lucht 
vastlegt. En ondanks dat we dankbaar het hemelwater af 
en toe uit diezelfde lucht op onze uitgedroogde gazons 
zagen vallen was het niet voor iedereen een spetteren-
de maand. Immers, de aanhoudende oorlog raakt ons 
inmiddels allemaal. Toch hebben wij het hier nog altijd 
best top, denken wij. Zeker met de agenda bomvol leuke 
vooruitzichten en andere mogelijkheden om erop uit te 
gaan waarvoor niet eens diep in de buidel hoeft worden 
getast. Tja, u raadt het vast al, het thema voor de volgende 
maand wordt TOP! Wij zien uw creatieve kopij en foto’s 
hiervoor graag tegemoet en geniet nu vooral van deze 
spetterende Vreelandbode. 

Klapstraat, Karel Kammeijer
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Alternatief plan brug Bergseweg
De gemeente onderzoekt een alternatief plan om 
de brug op de Bergseweg te openen voor bewoners 
en hulpdiensten maar afgesloten te houden voor 
doorgaand verkeer. In plaats van de hekken die 
er nu staan zouden er dan aan beide 
kanten palen komen die met een pasje 
naar beneden kunnen worden gedaan 
zodat er een auto door kan. Alleen be-
woners van de Bergseweg krijgen dan 
een pasje. Op die manier kunnen fiet-
sers, wandelaars en bewoners de brug gebruiken 
maar blijft de weg dicht voor doorgaand gemoto-
riseerd verkeer. Het idee is voorgelegd aan bewo-
ners van de Bergseweg en de eerste reacties zijn 
overwegend enthousiast. Al zijn er ook vragen 

en zorgen. Vooral over de veiligheid van de steile 
brug, want zelfs bij weinig verkeer kunnen er on-
overzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan.
In dit plan zou de brug zou dan verder niet wor-

den aangepast. Naar mogelijke aan-
passingen wordt ook nog onderzoek 
gedaan, maar om de brug te kunnen 
openstellen zijn ingrijpende en dus 
dure veranderingen nodig. Reden 
dus voor de gemeente om ook naar 

alternatieven te kijken. Bewoners en Dorpsraad 
gaan de komende tijd verder in gesprek met de 
gemeente over het plan, de veiligheid en alterna-
tieven. 

Lees verder op pagina 10

Als dit geen spetterende foto is! Perfect passend bij het thema van deze maand. 
Zulke golven kun je krijgen als je hard over het Amsterdam-Rijnkanaal vaart……

CSV Ridderhof in circussferen

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Spetterend water

Het was feest op de CSV Ridderhof! Precies 12,5 
jaar geleden betrok de school het toen gloednieuwe 
schoolgebouw. Om dat te vieren werd de school 10 

juni omgetoverd tot een groot circus, het was een 
feest voor jong en oud. Kijk op de Kidsredactie-pa-
gina's voor meer foto's en mooie sfeertekeningen. 
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Colofon

Agenda

21 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
26 juni Verenigingenmarkt Fort Maarsseveen,  
 10.00-17.00 uur
27 juni Infoavond beweegtoestellen, 
 Dorpshuis, 19.00 uur
28 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
2 juli Brugconcert OrVeO, bij Van Leerbrug,  
 20.00 uur
2 en 3 juli Countryfestival Pondarosa
3 juli Gluren bij de Buren, Vreedenhorst, 
 Slotzicht en Singel 20
5 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
6 juli Pleinconcert OrVeO, Lutgerslaan, 
 Loenen, 20.00 uur
8 juli  Filmhuis, Dorpshuis 15.00 uur: 'Yesday',  
 20.00 uur: 'Le grand bain'.
12 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
26 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
2 aug. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
9 aug. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
16 aug. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
20-21 aug. Historisch festival Vreeland
3 sept. Dorpsfeest

19 juni  ds. Rineke van Ginkel
26 juni  ds. Casper van Dorp. 
3 juli  ds. Rieneke van Ginkel 
10 juli  nog niet bekend   
17 juli  ds. Rineke van Ginkel
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 
zijn ook te volgen via Kerkdienstgemist.nl. 
Zie ook: www.kerkvanvreeland.nl. 

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 
Tel.: 0346-254000 www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

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 De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

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

Kerkdiensten

Hi! Wij zoeken voor onze kano (4 m. lang/1 m. 
breed met evt. elektr. motor) een plekje in/aan 
water voor de zomermaanden tegen betaling en/
of gebruik. Contact: 06-50697251.

Vechtzooitje
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Het verhaal achter de façade  

Hallo! Wij zoeken vanaf augustus een vaste oppas voor 
onze twee zoontjes van 6 en 4 jaar. Op dinsdag en woens-
dagmiddag na school. Vragen of interesse? Bel Frauke: 
06-30955223.

Vechtzooitje

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

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Dit keer kijken we letterlijk door een andere bril 
want eindelijk is er een openbaar toilet in Vree-
land! Op 2 juni deed de dienstdoende brugwachter 
de deur naar het Brugwachtershuisje aan de Voor-
straat 13 op een kier. Iedereen met ‘hoge nood’ kan 
sindsdien op het fris gerenoveerde toilet, direct 
links van de ingang en tijdens de diensturen van de 
brugwachters, terecht. Het is wel even puzzelen met 
de deuren in die krappe ruimte maar eenmaal opge-
lucht maakt het met ‘Royal’ gemerkte spoelsysteem 
weer fijn plaats voor een volgende bezoeker. 

Het stond al lang op de wensenlijst van Vreeland 
en voorlopig heeft de gemeente voor deze oplos-
sing gekozen. Uiteindelijk zal er een openbaar 
toilet gaan komen in het nieuwe Dorpshuis. Zo is 
het althans de brugwachters beloofd. Brugwachter 
Dick Backer heeft nog niet veel ‘gebruikers’ gezien 
maar er moet ook nog een bordje komen waarop 
voorbijgangers geattendeerd worden op deze voor-

ziening. “Ach ja, we zitten hier natuurlijk niet echt 
op te wachten maar zolang iedereen het netjes ge-
bruikt en achterlaat is het wat mij betreft prima.” 
Zelf ging hij na zijn dienst altijd even met chloor en 
borstel door de oude pot maar als het goed is krijgt 
deze nieuwe op maandag, woensdag en vrijdag een 
professionele poetsbeurt en wordt dan tevens via 
de gemeente voorzien van vers papier en schoon 
handdoekje. 

Bij de brug komt dorpsbewoonster Ariane toevallig 
voorbij en wij vragen haar of zij al wist van deze 
voorziening. “Goh nee, dat wist ik niet”, zegt ze en 
gaat nieuwsgierig naar binnen om deze nieuwe aan-
winst te bewonderen. Ook Aloys van de Dagwinkel 
wist nog van niets van maar kan zijn bezoekers nu 
ook eindelijk doorverwijzen naar dit gemak even 
verderop. Al met al een enorme opluchting dat er 
nu eindelijk een openbaar toilet is in de Vreelandse 
dorpskern!                                               P.v.d.H.

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms opmerkelijke dingen op. Door een andere bril 
zie je opeens bijzondere details of zaken waar je eerder aan voorbij ging. De redactie gaat op pad 
om het verhaal erachter te ontdekken. 

‘Spetterend’ nieuws met een ‘Royal flush’

Spetterend Brugconcert OrVeO

Weet u het nog? Het Brugconcert? Na drie jaar 
afwezigheid kunnen de muzikanten van OrveO 
eindelijk weer spelen! Op 2 juli is het zover. 

Na een periode van drie jaar ‘radiostilte’ kan het 
orkest eindelijk weer plaats nemen op de bekende 
pontons op De Vecht naast de van Leerbrug. Be-
kende klanken van ABBA, Gloria Estefan en Toto, 
maar ook Nederlandstalige nummers zullen de 
revue passeren. Dit jaar hebben we een oer-Vree-
landse zangeres bereid gevonden om samen met 
het orkest een mooie avond te verzorgen, name-

lijk Fien Jonker. U kent haar wellicht nog van de 
dorpsfeesten als leadzangeres van the Southern Lo-
cals. Samen met de kwaliteiten van de vijftig muzi-
kanten belooft deze avond een spetterend succes te 
worden! Dit concert wordt op 6 juli weer gespeeld 
op het plein bij de Zegelaarstraat in Cronenburg,  
Loenen. 

Zoals altijd zijn de concerten gratis en kunt u lekker 
aan de kant van De Vecht (of op het plein) op een 
zelf meegebracht kleedje of stoel of in een bootje 
luisteren naar een ruim uur heerlijke muziek.

Brugconcert 2019
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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

Wieke van der Linden, dat klinkt bekend. Dat 
kan toch geen nieuwe buur zijn? Zij woont toch 
al jaren met Irmgard op de Kleizuwe? Toch heb-
ben we sinds 2021 een tweede Wieke in ons dorp. 
Ze woont aan de Boterweg in het voormalige huis 
van Hendriekje Kieboom. Al snel vertelt ze dat ze 
een volle nicht is van die andere Wieke en dat ook 
Linda van der Linden, de vrouw van Aginus Kalis, 
haar nicht is. Linda is namelijk de zus van Wieke 
van de Kleizuwe. Wieke vertelt: “Er zijn in onze 
familie zeven vrouwen vernoemd naar onze oma 
Wieke. Bijzonder hè!”

Wieke is al 40 jaar getrouwd met Wouter Smith. 
Samen hebben ze drie dochters en maar liefst 
acht kleinkinderen. Het stel heeft een latrelatie. 
Hij woont en werkt namelijk in Zwitserland. We 
duiken even het verleden in. Wieke: “We hebben 
van 1983 tot 2014 in Rotterdam gewoond. Wouter 
werkte tot 2014 als belastingadviseur en partner bij 
KPMG Meijburg. Ik heb gewerkt als orthopeda-
goog bij een pedagogisch adviesbureau in Rotter-
dam, maar later ook als raadslid bij stadsdeelraad 
Hillegersberg in Rotterdam. Na een paar jaar ben 
ik daarmee gestopt. In de politiek zijn de mensen 
vooral bezig met hun eigen belang en niet met wat 
voor de gemeenschap belangrijk is.” 

Zwitsers avontuur
Toen Wouter in 2014 bij KMPG Meijburg was ge-
stopt kreeg hij al snel werkzaamheden in Zwitser-

land. Wieke: “We verhuisden samen, maar ik miste 
mijn kinderen, vriendinnen en familie. Ik kon er 
niet aarden. We besloten voor mij in Nederland 
een woning te zoeken en omdat ik al familie in 
Vreeland had, schakelden we op een gegeven mo-
ment makelaar Ankersmit uit Loenen aan de Vecht 
in. Na anderhalf jaar zoeken, kochten we in 2020 
dit huis aan de Boterweg. Het was compleet uitge-
woond, maar toen ik binnenstapte wist ik gelijk dat 
dit mijn droomhuis was. Heerlijk aan het water. We 
konden onze sloep weer uit de opslag halen en voor 
de achterdeur leggen. Tijdens de corona-lockdown 
zijn de bouwvakkers aan de slag gegaan. Dat heeft 
best lang geduurd. Alles moest vervangen worden, 
van de badkamer tot de keuken. Maart vorig jaar 
was het zover en ben ik in Vreeland gaan wonen.”
Inmiddels heeft Wieke al veel vrienden in ons 
dorp. Ze vertelt: “De mensen zijn vriendelijk en 
sociaal. Met mijn overburen aan de Vecht in de 
Voorstraat had ik al snel contact. Op Konings-
dag heb ik nog meer mensen ontmoet. Ik houd 
van fotograferen en wandel en fiets graag in deze 
prachtige omgeving. Verder overweeg ik om lid te 
worden van de golfclub in Loenen aan de Vecht. 
Als het aan mij ligt blijf ik de rest van mijn leven 
in Vreeland wonen. Toch heeft Wieke nog steeds 
een lijntje met Rotterdam. Ze vertelt tot slot la-
chend: “Tja, daar ga ik nog steeds naar de kapper 
én met mijn vriendinnen van de filmclub naar 
bioscoop LantarenVenster!” 

C.L.

Nieuwe buren: 
Wieke Smith-Van der Linden (69): 
“Ik wil nooit meer weg uit Vreeland”

Pop-up concertjes 
door jeugdig talent
Tijdens het Midzomermuziek festival op 
12 juni speelden op verschillende plekken 
in Vreeland en Loenen muzikantjes van 
het Kinder symphonieorkest. Een mooie 
omlijsting van de drie hoofdconcerten van 
dit succesvolle festival.
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ZOMER BBQ VRIJDAG 15 JULI 2022
19.00-23.00 uur

We starten de zomervakantie met een heerlijke, 
informele BBQ op het terras en de dijk. 

Muziek, oesters, BBQ, cocktails 
en hapjes. Een heerlijke ontspannen avond!

Reserveer nu via info@nederlanden.nl o.v.v. je naam, 
telefoonnummer en het aantal personen.

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends

Coen Hermans is gebiedsregisseur in de Gemeente 
Stichtse Vecht. De Vreelandbode sprak hem over 
zijn mooie baan waarin hart voor de publieke zaak 
en bewonersbelangen centraal staat. 

Wat doet een gebiedsregisseur”
De gebiedsregisseur van de gemeente is eigenlijk 
een beetje de vooruitgeschoven pion vanuit de 
gemeente naar inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties, maar ook andersom: van 
inwoners richting de gemeentelijke organisatie. 
Dus als je een idee, een initiatief, een vraag of een 
opmerking hebt, dan help ik je op weg binnen de 
gemeentelijke organisatie. Vaak koppel ik verschil-
lende afdelingen aan elkaar, zodat je dingen kan 
combineren. Zodra mensen bij de juiste persoon 
aan tafel zitten, stap ik er daarna weer tussenuit. 
Al is het in sommige gevallen juist handig om een 
coördinerende rol te houden, dat verschilt per pro-
ject.

Kun je een voorbeeld geven van zo’n initiatief?
In Vreeland zijn een aantal mensen bezig met een 
initiatief om bewegingstoestellen voor ouderen in 
het dorp te realiseren. Dan heb je geld nodig, een 
locatie, samenwerking met andere partijen. Niet 
iedere locatie is zomaar geschikt, want er speelt 
natuurlijk van alles in het dorp. Zo hadden de ini-
tiatiefnemers onder andere een locatie op het oog 
bij het Dorpshuis. Met het oog op de bouwplannen 
op die plek, bleek dat geen haalbare kaart en zijn 
we verdergegaan met een andere locatie. Daar ble-
ken ook weer haken en ogen aan te zitten omdat er 
tijdens de verbouwing van het dorpshuis ook een 
oplossing moet komen voor een tijdelijke gymzaal. 
Binnen de gemeente zijn daar verschillende afde-
lingen bij betrokken: de afdeling spelen, de afdeling 
vastgoed, de afdeling sport. Ik speel dan een coör-
dinerende rol, weet wie ik erbij moet betrekken en 
kijk waar kansen of eventuele problemen liggen 
waar we rekening mee moeten houden. 

Wat is jouw achtergrond?
Ik heb een achtergrond in stedenbouw en planolo-

gie, dus eigenlijk in de hoek van ruimtelijke orde-
ning.  Toen ik afstudeerde was de huizencrisis in 
volle gang en was er dus bijna geen werk te vinden 
in de ruimtelijke ordening. Ik ben toen eerst bij 
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gaan werken als 
programmamaker in het veld van gebiedsontwik-
keling. Een hele leuke baan, maar na twee jaar was 
ik een beetje klaar met het praten over, en had ik 
zin om het zelf te gaan doen. Toen ben ik bij een 
architectenbureau gaan werken waar ik mij bezig-
hield met participatietrajecten. Het was heel divers: 
van een nieuwbouwwijk bij een klein dorp tot de 
herontwikkeling van de Universiteit in de Amster-
damse binnenstad, of de Wallen, waar we bijeen-
komsten hadden waar alles bij elkaar zat: van de 
dames die achter de ramen staan en de onderwe-
reld, tot de ontwikkelaars, de gemeente, maar ook 
de inwoners. Een hele dynamische omgeving en 
super bijzonder om mee te maken. 
Na een paar jaar trok toch weer het publieke be-
lang. Voor mij is een grote drijfveer dat ik graag 
mensen wil helpen om zelf controle te krijgen over 
hun leefomgeving. Toen zag ik de vacature voor ge-
biedsregisseur. Zo ben ik bij de Gemeente Stichtse 
Vecht terecht gekomen. 

Wat speelt er nu binnen de gemeente:
De Provincie had op een gegeven moment het plan 
om een van de twee fietspaden langs de N402 weg 
te halen. Daar waren de andere dorpen ook al niet 
zo fan van, maar Vreeland ontbrak een beetje in dat 
gesprek. Dan zie ik het als mijn taak om in dit geval 
Myrthe van de Dorpsraad op te bellen om te zeggen 
‘he, hier moet ook iemand van Vreeland bij betrok-
ken zijn om die belangen te vertegenwoordigen’. 
Als gemeente zijn we daar natuurlijk ook bij, maar 
het maakt meer impact als ook inwoners aangeven 
dat zij ergens bezwaar tegen hebben.

Fixi
Wat ik zelf echt een vooruitgang vindt is het sys-
teem Fixi dat grondig is vernieuwd. Fixi is een laag-
drempelige manier voor de burger om een melding 
te doen van een losliggende stoeptegel, een kapotte 
lantaarnpaal, een loshangende tak. Voor dat soort 
praktische zaken heb je mij niet echt nodig, maar 
het is wel heel fijn als het opgelost wordt. Boven-
dien kunnen wij aan de hand van Fiximeldingen 
kijken of er wellicht structurele problemen zijn op 
een bepaalde plek, die bijvoorbeeld worden veroor-
zaakt door langs rijdende vrachtwagens. Melden 
kan via Fixi.nl of de Fixi-app.
Voor andere zaken bel en mail mij vooral! 
Ik ben bereikbaar op 06-58076175 of 
via coen.hermans@stichtsevecht.nl.

C.W.

Onze prachtige elektrisch ondersteunde duofiets 
is er door Vreelanders omdat we genoeg dorpsge-
noten hebben die je met alle plezier meenemen op 
een tochtje. En de fiets is er ook voor Vreelanders 
omdat je zelf de fiets kunt lenen om een ommetje 
te maken. Met je geblesseerde kind, je oude moe-
dertje die niet meer zelf durft te fietsen, met je 
broer die van ver komt en onze mooie omgeving 
samen wil verkennen of met je vriendelijke buur-
man waarvan je weet dat hij niet veel meer buiten 
komt. Laat je dit voorjaar en de komende zomer 
nergens door tegen houden: maak gebruik van de 
duofiets voor een klein rondje Loenen of voor een 
langere tocht bijvoorbeeld richting Weesp, er is 
van alles mogelijk! 

Mail ons, dan vertellen we graag hoe het werkt of 
we maken een proefrondje. Tot gauw! Ciska van 
Leusden,  duofietsvreeland@gmail.com

Duofiets door en voor alle Vreelanders

Interview met gebiedsregisseur Coen Hermans
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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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Seizoen 2022 bijna te einde!
Wij zijn druk met de voorbereidingen voor 

seizoen 2022/2023. Eind augustus wordt ons 
nieuweprogramma weer huis-aan-huis verspreid.

Fijne zomer gewenst!

Countryfestival Pondarosa
Het weekend van 2 en 3 juli is het weer feest op boerde-
rij Pondarosa van boer Johan Beukeboom aan de Klei-
zuwe 131. Na twee jaar afwezigheid is het weer hoog 
tijd voor het vermaarde Countryfestival, vol country-
muziek, dans, kinderactiviteiten en gezelligheid. 
Zaterdag is vooral op de volwassenen gericht met mu-
ziek van DJ Harco van Radio Achterhoek, linedancen, 
barbecue en optredens van soulzangeres Pearl en van 
de Belgische Band Country Fever, zondag is de fami-
liedag waar de kinderen zelf broodjes kunnen bakken, 
hout kunnen zagen, spelletjes doen en natuurlijk op een 
groot zeil achter Johans trekker over het land racen! De 
entree is gratis, vrijwillige bijdragen zijn bestemd voor 
hulp aan Oekrainese vluchtelingen.  

Huttenbouwen

Dorpsfeest 
Op 3 september is er eindelijk weer een dorps-
feest! Het thema is CIRCUS! In de middag is er 
circusles voor de kinderen, voor de oudere kin-
deren komt de lasergame weer terug. Wegens het 
grote succes in 2019 is er weer een tentoonstel-
ling van oude Vreelandse foto’s in het Dorpshuis. 

Natuurlijk is er een borrel, met dit keer de ver-
kiezing van de leukste, mooiste, gekste of gevaar-
lijkste circusfiguur! Daarna kun je zelf kiezen 
wat je wilt eten bij de foodtrucks die er komen 

te staan. We ver-
kopen dit jaar 
geen dinerkaar-
ten vooraf. Vanaf 
een uur of acht 
barst het los met 
de zeer beken-
de partyband Out of Town, met onder andere 
Simon Westveen, bekend van GoedKoper, Or-
VeO, en het Leerorkest Stichtse Vecht. Wij kij-
ken er naar uit, kom allemaal!

Met een fantastisch programma 
werd 3 juni het net gerestaureerde 
Knipscheerorgel in de Grote kerk 
officieel weer in gebruik genomen. 
De aanwezigen, vertegenwoordigers 
van de fondsen die de restauratie 
hebben gesubsidieerd, genoten van 
veel orgelmuziek en een boeiende 
en geestige lezing door orgelexpert 
en -adviseur Jaap Jan Steensma over 
de gegevens die hij met archiefon-
derzoek naar het orgel boven water 
haalde. Hierna was de première van 
de documentaire die onze dorpsge-
noot, regisseur Jelle van Doornik, 
maakte over de restauratie. In ’Nieu-
we Luister’ volgt hij de ambachtslie-
den die bij de restauratie betrokken waren, een 
fascinerende blik op vakmanschap, muzikaliteit, 
betrokkenheid, passie en de complexiteit en mo-
gelijkheden van het orgel. 

Op 17 september wordt de heringebruikname van 
het orgel voor iedereen gevierd met een feestelijk 
en divers programma. Daarover meer in een vol-
gende Vreelandbode. 

Gerestaureerde orgel in gebruik genomen
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biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,
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HOME.NLdb

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

Alvast voor in de agenda: 
Wij sluiten tussen 

24 juli en 8 augustus!

Op zaterdag 23 april zijn we met een beloofde ver-
rassende slinger over de buitenplaats Vreedenhorst 
gelopen. De wandeling over het landgoed was heel 
bijzonder. We liepen langs een prachtige sloot met 
in de berm een gele zee van dotterbloemen. Ook 
waren er veel kievitsbloemen te bewonderen en en-
kele pollen ‘nakende mannetjes’, volgens de land-
goedeigenaar Kees Beelaerts van Blokland. Deze 
witte bloemen worden ook zomerklokjes genoemd. 
We zijn langs het Rousseau-eiland gelopen, Kees 
heeft dit ronde eiland met typische beplanting van 
o.a. een hoge rechte boom en een boom met treur-
takken, zelf aangelegd. Er was nu een zwaan aan het 
broeden op het eiland. 
Vervolgens liepen we door een klein bos, waarna 
we over een hek moesten klimmen, of ons tussen 
de spijlen door moesten wurmen voordat we op het 
land van boer Simon van der Paauw kwamen. Om 
het niet gemaaide gras zoveel mogelijk te bescher-
men zijn we langs de kronkelende sloot gelopen. 

Door Simon werden we hartelijk ontvangen, hij 
had al de stoelen met kussens buiten klaar staan. 
Na het drinken van appelsap van Vreedenhorst 
hebben we een uitvoerige uitleg over Simons be-
drijf gekregen, gevolgd door een rondleiding langs 
de geiten en heel veel lammetjes en daarna een be-
zoek aan de koeien en de automatische melkrobot. 
Het was zeer leerzaam en leuk.
Via de Kleizuwe en het Boerenlaantje zijn we weer 
terug naar Vreeland gelopen.

Verrassende Sterren-wandeling

Na het grote succes van de eerste filmmiddag en -avond 
met 90 bezoekers gaat Filmhuis Vreeland op vrijdag 8 juli 
weer open met twee fijne zomerfilms. De kinderredactie 
koos voor ‘Yes day’: “24-uur lang bepalen de kinderen de 
regels en mogen de ouders alleen ‘ja’ zeggen. Dat is super-
leuke inspiratie voor de zomervakantie! Neem vooral je 
ouders mee naar de film!” 
In de avond duiken we de zomer in met een groep depri 
boomers die hun levenslust terugvinden in het synchroon-
zwemmen. Een hartverwarmende feelgoodfilm. 
De middagvoorstelling start om 15.00 uur, de avondfilm 
om 20.00 uur. 

Op 29 april was de Sint Nicolaaskerk het decor van 
de lezing ‘Je leefstijl als medicijn’ door Wim Til-
burgs, die vooraf was gegaan door een wandeling 
door Vreeland en dwars door de plassen.Het was 
de eerste activiteit van Broccori & Kohl, een initi-
atief van Herman Poos die activiteiten organiseert 
waarbij gezond en gelukkig oud worden centraal 

staat. Elk kwartaal zal een bijeenkomst worden 
georganiseerd rondom een thema. Daarbij valt te 
denken aan ‘levensbestendig wonen’, maar ook de 
natuur als remedie. Steeds vaker wordt wandelen 
immers als recept voorgeschreven door (leefstijl) 
artsen.
Health & Wellness coach Roos van Monsjou en 
Rogier Sluyter, de sportiefste kok, hebben samen 
met een sportarts uit Stichtse Vecht al aangeboden 
mee te denken aan een jaarprogramma. Brocco-
ri & Kohl heeft daarnaast een kennisvoucher van 
ZonMw ontvangen om gebruik te maken van het 
vitaliteitslab van ROC Midden-Nederland. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot een gezondheidsdag in 
Vreeland.
Waar mogelijk worden alle activiteiten gratis aan-
geboden. Broccori & Kohl wil graag op een laag-
drempelige en gezellige manier anderen stimuleren 
positief naar het leven te kijken. 
De data voor nieuwe activiteiten volgen later via de 
website www.broccori.nl.

Werken aan vitaal Vreeland

Vier de zomer in Filmhuis 
Vreeland op 8 juli
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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

Circus
Deze maand hebben we 
een heel spetterend thema 
voor de kidsredactie. 
Als je de plaatjes ziet, dan 
heb je het vast al geraden!

Het thema is circus! 
En dat is niet helemaal 
toevallig, want de hele 
school stond in het teken 
van CIRCUS. 
Deze maand is het namelijk 
12,5 jaar geleden dat het 
huidige schoolgebouw van
CSV Ridderhof werd geopend. 
Reden voor een feestje dus. 

Finn

JanaOmri

Circus
Wat is er allemaal in het circus te zien?
Groep 4 heeft daar wel duidelijke
ideeën over. Kijk maar!

Eric

Doris
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Noa

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

Sarah

Maxim Olivier

Nicky
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Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

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

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 

Het kost wat moeite om Astrid Zeldenrijk – ja de 
vrouw van Casper – over te halen om zich te laten 
interviewen. Maar eenmaal bij haar aan de keu-
kentafel is onze dorpsgenoot ontspannen, harte-
lijk en goedlachs. We duiken gelijk in het verle-
den. Astrid bracht – net als haar man – haar jeugd 
door op de boerderij in Abcoude. “Het was een 
jeugd met mooie herinneringen!”

Na de Mavo ging Astrid naar de Meao om zich 
te specialiseren in financiële administratie. Ze 
vertelt: “Ik liep op een gegeven moment stage bij 
een administratiekantoor in Amsterdam en kreeg 
daar ook mijn eerste vaste baan aangeboden. In 
die jaren ging ik vaak naar feesten op boerderijen, 
naar zogenaamde stalfeesten, 
waar ik ook Casper heb leren 
kennen. Op een gegeven mo-
ment – we leven dan in 1997 
– hadden we allebei een rela-
tie achter de rug. We raakten 
op de kermis in Abcoude in 
gesprek en drie jaar later zijn 
we getrouwd en hebben we 
dit huis aan de Spoorlaan ge-
kocht.”

Daan, Bart en Anne
Astrid en Casper hebben drie 
kinderen, Daan (20), Bart (19) 
en Anne (16). Astrid: “Daan 
en Bart wonen inmiddels sa-
men in Nijmegen. Daan stu-
deert aan de universiteit be-
drijfskunde en Bart studeert 
in Velp land- en watermanagement. Anne zit in 4 
Havo op het Comenius College in Hilversum. Zij 
heeft inmiddels een baantje bij pannenkoekenres-
taurant Hendrik. Zelf werk ik 28 uur per week bij 
de Gemeente Stichtse Vecht waar ik de financiële 
administratie doe.” 

De kerk en sporten 
En dan willen we natuurlijk nog graag weten wat 
Astrid in haar vrije tijd doet. Dat is een hele was-
lijst, van vrijwilligerswerk tot lekker sporten. As-
trid vertelt: “Ik doe, samen met een aantal ouders, 
de kindernevendiensten voor de kerk. Ik hou de 
kinderen bezig tijdens de preek. Eerst deden we 

dat in De Til, maar daar wonen nu de Oekraïners. 
Dus zijn we uitgeweken naar de torenkamer in de 
kerk. Ik ben van huis uit katholiek en Casper is 
Nederlands Hervormd. Onze kinderen werden in 
de Vreelandse Sint Nicolaaskerk gedoopt. Ik voel-
de me in de kerk in Vreeland gelijk thuis. Casper 
is af en toe de koster van de kerk. En iedere za-
terdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kan ieder-
een de kerk bekijken, een kaarsje opsteken, een 
stilte momentje nemen en de toren beklimmen. 
We gaan overigens ook weer oud papier ophalen 
met een vuilniswagen. Vrijwilligers legen dan de 
kliko’s en de gemeente geeft hiervoor een ver-
goeding aan de kerk. We kunnen overigens altijd 
meer vrijwilligers gebruiken. 

De bedoeling is dat de kerk 
meer deel gaat uitmaken van 
de Vreelandse gemeenschap. 
Kijk maar op www.kerkvan-
vreeland.nl of neem contact 
met mij op voor meer infor-
matie.” Wat betreft sport doet 
Astrid aan hardlopen, tennis-
sen én bootcamp. Ze vertelt: 
“Er is twee keer per week – op 
woensdag- en vrijdagavond – 
bootcamp op het grasveld ach-
ter de school. Het is een initi-
atief van de gemeente. Op de 
Facebookpagina van The Gol-
den Circle is meer informatie 
te vinden.” Tot slot vertelt 
Astrid dat ze zich enorm ver-
heugt op de zomervakantie. 

We gaan met onze drie kinderen naar het Griekse 
eiland Karpathos. Geweldig toch!”

Zoals Astrid al aangeeft, is de kerk hard op 
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
hand- en spandiensten te verrichten bij de con-
certen, lezingen en andere culturele activiteiten 
die meer en meer in deze prachtige kerk plaats-
vinden. Denk aan: gasten ontvangen en naar 
de zitplaats brengen, koffie schenken, stoelen 
verzetten, het koorhek wegrijden etc. 
Wie hier meer over wil weten kan contact 
opnemen met Elly Schot: 06-12914508 of per 
email: ellyschot@caiway.net.

Astrid Zeldenrijk-de Jong 

“Ik voelde me in de Vreelandse kerk gelijk thuis”
door Connie Lohuis

Vervolg van pagina 1
Algemene ledenvergadering
Op 25 mei konden we eindelijk weer een alge-
mene ledenvergadering organiseren, wat was het 
constructief en gezellig om iedereen weer te zien! 
In de huiskamer van het Dorpshuis hebben onze 
nieuwe bestuursleden zich voorgesteld en hebben 
we de leden bijgepraat over alle thema’s waar we 
ons mee bezig hebben gehouden de afgelopen pe-
riode en geluisterd naar belangrijke onderwerpen 
van dorpsgenoten. Zo hebben we onder andere 

gesproken over de ontwikkelingen rond de N201, 
het fietspad langs de N402, de buurtbusverbin-
ding naar Loenen, de energiestransitie, de aanleg 
van beweegtoestellen in het dorp, de brug op de 
Bergseweg, de eindeloze patstelling rond de par-
keerplaatsen op het Sperwerveld, de behoefte aan 
kinderopvang in het dorp, het straten- en groen-
onderhoud en het nieuwe Dorpshuis. 
Kon je er niet bij zijn en wil je toch nog iets kwijt? 
Of ben je nog geen lid en wil je dat worden? Mail 
ons op info@dorpsraadvreeland.nl.

Bericht van de Dorpsraad
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Kort Nieuws

DB Home is onderdeel van Dunnebier een familie-
bedrijf dat binnenkort vijftig jaar bestaat. Oprich-
ter Ed Dunnebier deed onlangs een stapje terug 
waarna zijn kinderen  Marije en Thijs  de leiding 
overnamen. Met DB Home richten Marije, Thijs en 
zijn vrouw Mariël zich op de interieurmarkt met 
prachtige prints, posters, muurstickers en binnen-
kort ook behang.  Voor deze editie van Bedrijvig-
heid spraken we Marije Dunnebier, niet alleen over 
DB Home, maar ook over de overige Dunnebier 
activiteiten.

Een kleine 50 jaar geleden begonnen als kleine, lo-
kale drukkerij is Dunnebier inmiddels uitgegroeid 
tot een zeer veelzijdig familiebedrijf met 13 vaste 
werknemers en een netwerk van externe redacteu-
ren en vormgevers. Inmiddels heeft het bedrijf vijf 
verschillende labels waarbinnen hun verschillende 
specialisaties zijn ondergebracht: Dunnebier druk-
werk, Dunnebier op maat, Dunnebier crossmedia, 
Dunnebier uitgeverij en Dunnebier (DB) home

Dunnebier Drukwerk
Marije vertelt: “Er is de laatste jaren veel veranderd 
in onze branche, maar papier gaat er nooit hele-
maal uit.” Dunnebier drukt dan ook verschillende, 
terugkerende uitgaves van het Weekblad Wijdeme-
ren, De Nieuwsster en maandbladen als De Vreel-
andbode en het LoenensNieuws. Verder drukken 
ze De Vechtkroniek, het glossy tijdschrift van de 
Historische Kring Breukelen, het Goyer golfmaga-
zine en allerlei andere mooie bladen.

Dunnebier op maat
Onder dit label zijn de specialere aanvragen van 
klanten ondergebracht. Dunnebier denkt graag 
mee over bijzondere (drukwerk-)vraagstukken. 
Vaak ontstaan dan de meest creatieve producten 
of op maat gemaakte (logistieke) processen waar-
bij bijvoorbeeld ook de verzending van mailingen 
door Dunnebier wordt verzorgd. Daarbij wordt 
hun eigen studio ingezet voor de creatieve ideeën, 
maar als het nodig is wordt ook de hulp van externe 
partners ingeschakeld. 

Dunnebier Crossmedia
Dunnebier denkt ook graag mee over de inzet van 
andere communicatiekanalen dan alleen druk-
werk, om zo de communicatie-activiteiten van hun 
opdrachtgevers nog effectiever te maken. Bijvoor-
beeld door papier gerichter in te zetten en het sa-

men te laten werken met de kanalen zoals telefoon, 
chat, whatsapp, email en sociale media. 

Dunnebier Uitgeverij
Op de vernieuwde website wordt dit label als volgt 
toegelicht: “Huis-aan-huisbladen passen bij ons, 
als kleine uitgeverij en betrokken familiebedrijf. De 
lokale berichten, het nieuws van de eigen sportclub 
of de scouting. Of een foto van zoon of dochter van 
acht met een interviewtje in de rubriek ‘Mijn Plek’. 
Dat is goud. Het werkt vanaf de redactie tot aan 
de bezorgers, iedereen doet mee. Daarom worden 
onze kranten zo goed gelezen.”

Dunnebier Home

“DB Home is ontstaan tijdens 
Corona, toen we het wat rus-
tiger hadden”, vertelt Marije. 
“We zijn toen samen na gaan 
denken wat we nog meer kon-
den verzinnen en daaruit ontstond uiteindelijk 
onze eigen productlijn met XL-prints, stickers en 
posters voor de aankleding van huis of kantoor.” 
Marijes schoonzus en ontwerpster Mariël Dunne-
bier heeft daarvoor een veelzijdig assortiment sa-
mengesteld. Alle producten worden op bestelling 
gemaakt in de eigen drukkerij en verkocht via hun 
eigen website, maar ook via Bol.com. 
Als ik Marije tot slot vraag welke ambities zij en 
haar broer Thijs nog hebben voor het bedrijf, dan 
zegt ze resoluut: “Dat hebben we nu eigenlijk al 
goed neergezet. Maar we blijven altijd nieuwsgie-
rig naar wat allemaal nog meer kan. Met papier, 
digitaal, online en logistiek. Altijd dicht bij onszelf, 
open en eerlijk, een echt familiebedrijf.”             A.F.

Bedrijvigheid – DB Home

 
Kom genieten van het lokale 
verenigingenaanbod!
Muzikanten, theatergroepen, koren, kunst- en cul-
tuurorganisaties, het Cultuurfonds Stichtse Vecht, de 
Kunstroute, zij zijn enkele van de deelnemers aan de 
Verenigingenmarkt op fort Maarsseveen op zondag 26 
juni. Kom langs en maak kennis met de rijke culturele 
en creatieve kant van onze gemeente, luister naar mu-
zikale optredens en verhalen, kijk hoe kunstenaars aan 
het werk zijn, maak je eigen kunstwerk of vraag hulp bij 
het aanvragen van een subsidie voor een creatief pro-
ject. Ondertussen is er alle mogelijkheid te genieten van 
een drankje en een hapje, het fort te ontdekken en te 
beklimmen voor een wijds uitzicht over het Hollandse 
Waterlinielandschap. De toegang is gratis en de sfeer is 
feestelijk. Van harte welkom tussen 11.00 en 20.00 uur 
op fort Maarsseveen, Herenweg 3 in Maarssen.

Rondvaarten door uniek 
natuurgebied
De Molenpolder ligt bij Oud Maarsseveen en 
Tienhoven, de meest oostelijke kernen van onze ge-
meente. Het is een werkelijk uniek mooi stuk natuur, 
beheerd door Staatsbosbeheer. De komende maanden 
worden er enkele vaartochten door dit natuurgebied 
georganiseerd, en wel op 25 juni, 6 en 26 juli. Met een 
fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude 
veengebied. Kijk voor meer informatie, data en het 
boeken van een vaartocht op: https://www.staatsbos-
beheer.nl/varenvechtstreek.

Marije Dunnebier – 
“We zoeken altijd naar mogelijkheden, ook als het even moeilijk gaat”
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Een gezonde borrel inclusief een goed portie groente 
is toch het beste wat we iemand kunnen voorschotelen!

Ottolenghi-dip van doperwten: 
(uit boek Testkitchen)

Benodigdheden: 500gr ontdooide doperwten, 3el tahin, klein bosje peterselie, paar 
blaadjes munt, 3 el za'atar, 2 citroenen (rasp van schil + 4 el sap), 6el olijfolie, peper & 
zout, 10 radijsjes in plakjes, 2 bosuitjes in dunne schuine ringetjes.

Bereiding: Zet een klein kopje doperwten apart (die gooien we er later weer bij). Overige 
doperwten gaan in de blender, samen met tahin, peterselie, munt, 2el za'atar, citroen 
rasp&sap, 3 el olijfolie en peper en zout. En blender het geheel tot een bijna-gladde puree.

Leg de puree op een schaal met een kleine inkeping in het midden. Voeg aan de 
achtergehouden doperwten, radijs schijfjes en bosui ringen 1el olijfolie en pe-
per&zout toe en meng luchtig door elkaar. Klop in een klein schaaltje de overge-
bleven za'atar en olijfolie door elkaar. Dit mengsel besprenkel je over de puree en 
leg het radijsmengsel in de inkeping.

Ansjovisdip: (uit eigen receptenschriftje)
Bereiding: Blender 1 blikje ansjovis met 2 tenen knoflook, 6el olijfolie & 2el witte-
wijn azijn tot een glad mengsel. En schenk het geheel in een klein schaaltje.

Dit alles tezamen serveren met een crudité van groente naar keuze. (bijv. kom-
kommerschijfjes, radijsjes, paprikastengels, bleekselderij en worteltjes)

Recept geschreven door Willemijn Schippers. Kookboek Testkitchen is te koop in 
de winkel Kweepeer voor € 24,99.

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 

Eén van de oudste foto’s die ik 
van mijzelf heb is er één waar-
op ik samen met mijn broer 
sta. Ik denk dat ik net twee jaar 
was toen die foto werd geno-
men, mijn broer anderhalf jaar 
ouder. We dansen samen on-
der de sproeier, op het gazon 
van mijn ouders. Ik heb deze 

foto ingelijst in mijn werkkamer staan. Waarom ik pre-
cies deze foto heb ingelijst weet ik eigenlijk niet, want 
ik heb veel meer kinderfoto’s. Maar ik denk dat het iets 
te maken heeft met de grote zorgeloosheid en het ple-
zier dat van de foto afspat. En het is plezier om iets heel 
eenvoudigs, een tuinsproeier. 
Kijkend naar die foto denk ik: we vergeten vaak wel 
heel makkelijk hoe geluk in de kleine dingen te vinden 
is. Of zou dat voorbehouden zijn aan kinderen? Dat 
hoop ik toch niet… Kinderen verstaan die kunst van 
genieten van het leven wel beter. Tegelijk is het zo dat 
met ouder worden meer verantwoordelijkheden en 

als vanzelf ook meer zorgen komen. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat daar ook veel onnodige zorgen bij zijn. 
Ik spreek dan ook zeker voor mezelf – steeds maar op 
zoek naar meer, anders en beter om, ja, om wat eigen-
lijk? Om uiteindelijk een zorgeloos bestaan te berei-
ken? Terwijl leven op die manier ondertussen vooral 
onrust, jachtigheid én onnodige zorgen oplevert. 

Ik zie het christelijk geloof als een uitnodiging om te 
‘leven in volheid’, met andere woorden: om voluit te 
leven. Niet gedreven door prestatie, altijd maar méér 
en beter, maar voluit leven zoals dat kind onder die 
sproeier, óók als je ouder wordt – een vervuld leven, 
vol van plezier, bevrijd van ‘moeten’. Gelovig of niet, 
het leven is er om geleefd te worden in die volheid. 
Makkelijker gezegd dan gedaan… Vandaar dat we 
onszelf er regelmatig aan moeten herinneren. Niet 
voor niks is er elke week een kerkdienst. Niet voor niks 
staat die foto in m’n vensterbank. Blijf vooral zoeken 
naar de volheid van het leven, blijf vooral dansjes doen 
onder de tuinsproeier.

Tuinsproeier
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

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

Recept van deze maand: 
Gezonde borreldip van o.a. Ottolenghi 

Afgelopen 4 mei overleed, na een pittig ziekbed 
van 1,5 jaar, Thea Janissen.
Ze was 35 jaar hét gezicht van de “Haarwinkel”. 
Kapster, kunstenares, authentiek, druk, fel, prettig 
gestoord, pittig én lief. Ze was het allemaal en we 
zullen het allemaal missen.
Doortje en Tanja

De vele hartverwarmende reacties die wij hebben 
ontvangen, doen ons beseffen dat Thea niet alleen 
voor ons bijzonder was. Dank daarvoor.
Familie Janissen

Lezers schrijven: Herinnering
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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

Hart & Ziel: werk? 
Michel Boelhouwer

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

Op een zondagmiddag stap ik binnen bij Louise van 
der Linden en Hans van Haare in hun gezellige huis 
op de Fetha. Elke zondag komt Michel Boelhouwer 
(31) bij zijn moeder lunchen, en ik mag deze keer 
aanschuiven. Heerlijke croissants, zelfgebakken 
krentenbrood en Turkse aardbeien. Dylano, de 
zoon van Michel, woont bij Louise en Hans. Hij is 
eerst wat verlegen, maar wordt steeds enthousias-
ter. Intussen vertelt Michel over zijn grote hobby: 
fotograferen, en dan vooral met zijn drone. 

Michel is geboren in Nieuwer Ter Aa. Toen Michel 
elf was, is zijn opa Boelhouwer overleden. Hij is 
toen met zijn ouders in opa’s huis op Sluisje 1 gaan 
wonen, waar zijn vader geboren is en nog steeds 
woont. 
Inmiddels woont Michel in Hilversum met Nynke 
en hun zoontje Jaymie van vier maanden. Hij heeft 
een baan in de logistiek en sales bij Pos Service Hol-
land. “We verkopen startmotoren en dynamo’s aan 
groothandels over de hele wereld. Ik heb sinds 2014 
in het magazijn gewerkt, en nu kreeg ik deze kans, 
een heel leuke stap, ik ben blij dat ik me kan ont-
wikkelen binnen dit bedrijf.”
Zijn hobby is altijd fotograferen geweest. Aanvan-
kelijk met camera’s, die steeds groter en mooier 
werden. Dat hij daar talent voor heeft is duidelijk: 
de prachtige foto’s die hij van Dylano en Jaymie 
heeft gemaakt hangen op posterformaat bij zijn 
moeder in huis. Toen kwam hij drie jaar geleden in 
aanraking met drones en dat opende letterlijk een 
nieuwe wereld voor Michel. “Ik zag foto’s en film-
pjes van drones in de Alpen en dat wilde ik ook, dat 
andere perspectief is zo mooi! Ik maak nu vooral 
beelden hier in de omgeving maar het staat hoog 
op mijn bucketlist om naar de Alpen te gaan.” Hij 
plaatst zijn foto’s op Instagram en Facebook. “Een 
filmpje van bliksem was zo goed dat ik ermee bij 
Hart van Nederland ben geweest. En de foto’s van 
de kermis in Hilversum hebben in de Gooi en Eem-
lander gestaan.” Hij laat een filmpje zien waarbij 
zijn drone terecht kwam in vuurwerk, de lichtflit-

Om mede-ondernemers in Vreeland beter te le-
ren kennen organiseerde de Bedrijfsvereniging dit 
keer een bezoek aan buitenplaats Vreedenhorst van 
Kees Beelaerts, tuinbaas van beroep. Alle aanwezi-
gen genoten van een rondleiding binnen en buiten 
op zijn landgoed. Zijn verhalen over de familiege-
schiedenis, de aanleg van ontwikkeling van de tuin 
en het park bij het huis en zijn activiteiten voor de 
groene kant van historische erfgoed waren zeer 
boeiend. De rondleiding werd afgesloten met een 

lekkere slok huisgemaakte notenport.
Lid worden van de Bedrijfsvereniging? Kijk dan 
op www.ondernemendvreeland.nl.

sen zijn spetterend, maar ondanks dat spectaculai-
re beeld was de drone helemaal heel!
Hij vertelt enthousiast over zijn drone terwijl hij 
laat zien hoe het werkt: “Hij kan 70 km per uur, 
en tot zo’n 500 meter hoogte, maar je mag maar 
120 meter hoog. Het liefst laat ik hem op 80-100 
meter gaan. Dan heb je wel goed zicht, maar hinder 
je de mensen beneden niet. Mijn drone heeft bij vrij 
zicht een bereik van 10 kilometer, dus ook op die 
afstand krijg ik nog haarscherpe beelden binnen op 
mijn telefoon of laptop. De accu houdt het een half 
uur vol, gelukkig heb ik er drie.” En zo maakt Mi-
chel prachtige foto’s en films, van fraaie kwaliteit. 
Hij heeft er nog nooit geld voor gevraagd. “Dat zou 
wel kunnen, maar ik vind het zo ook goed. Om er 
mijn betaalde werk van te maken? Dat wordt me 
wel veel gevraagd, maar nu heb ik een vaste baan 
en ik wil het risico niet nemen om daarvan te leven, 
ik heb een gezin te onderhouden. En nee, ik zit ook 
niet bij een club van drone-liefhebbers, daar heb ik 
geen tijd voor.”
Krijgt Michel wel eens problemen, omdat hij bij-
voorbeeld te dicht over vliegt of iets fotografeert dat 
mensen niet willen? “Ik heb nog nooit vervelende 
reacties gekregen. Mensen vinden het juist leuk om 
hun dorp of huis te zien van boven.”                  M.S.

De Bedrijfsvereniging was op bezoek 
bij Kees Beelaerts 
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Op 20 en 21 augustus vindt het Historisch Festival 
Vreeland plaats, een uniek oldtimerevent met na-
tionale en internationale deelnemers die meer dan 
1200 voertuigen showen aan het publiek. Dit jaar 
heeft het festival het thema ‘Industriële revolutie’.
Om dit thema extra te benadrukken komt een aan-
tal unieke (stoom) machines van eind 18de eeuw 
een show geven.
U leest er meer over in de volgende Vreelandbode 
of kijk op www.historie-herleeft.nl. 

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 zaterdag 28 augustus vindt de derde editie van 
Swim to Fight Cancer plaats in de gemeente Sticht-
se Vecht. De Vreelandse Claudia de Jonge (33) is 
als vrijwilliger toegetreden tot het organiserend 
team. Zij is zelfstandig eventmanager en woont 
hier met haar twee kindjes Teun en Puck. Iedereen 
in het team heeft zo zijn eigen motivatie om bij te 
dragen aan het doel; zoveel mogelijk geld op halen 
voor onderzoek zodat kanker geen dodelijke ziekte 
meer hoeft te zijn. 
Claudia verloor haar jeugdvriendin Lotte: “Lot-
te krijgen we er nooit meer mee terug. Voor haar 
kwam het te laat.” Lotte overleed op 32-jarige leef-
tijd in november 2019 aan baarmoederhalskanker 
en liet in de bloei van haar leven een man en twee 
jonge kindjes na. Haar verhaal is door Tim Hof-
man in het tv-programma ‘over mijn lijk’ gedocu-
menteerd.

Baarmoederhalskanker is een type kanker die te-
genwoordig door onderzoek preventief behandeld 
kan worden. “Er is geld nodig voor onderzoek, om 
deze intens verdrietige verhalen waar iedereen in 
zijn leven mee te maken gaat krijgen een betere af-
loop te geven”. 
Dit jaar wordt er in Stichtse Vecht voor de derde 
keer gezwommen. “Wen hopen op wederom een 
prachtige dag met deelnemers uit de hele Stichtse 
Vecht waar we gezamenlijk het hogere doel kun-
nen bereiken. De Swim to Fight Cancer Stichtse 
Vecht heeft 750 startbewijzen voor de zwemmers 
en hun sponsoren, daar mogen de Vreelanders niet 
ontbreken!” Claudia: ”Meld je aan, zwem in ‘onze’ 
Vecht en deel je verhaal, alleen samen kunnen we 
ons doel behalen.” 
Ga naar: www.swimtofightcancer.nl/stichtsevecht 
voor inschrijven en meer informatie.

Vreelandse zet zich in voor Swim to Fight Cancer

Op 3 juli speelt, zingt, danst, struint 
en gluurt iedereen die wil in en door 
huiskamers en tuinen. Tijdens Gluren 
bij de Buren veranderen huiskamers 
en tuinen in tijdelijke podia met een 
intieme sfeer. In Vreeland kun je ko-
men kijken en proeven bij de Live 
Cooking performances van Rogier 
Sluijter in buitenplaats Vreedenhorst, 
Bergseweg 18. De ‘voorstellingen’ bij 
gastheer Kees Beelaerts zijn om 13.00, 
14.30 en 16 uur. Op Singel 25 kan ie-
dereen bij de familie Van Rees komen luisteren 
naar de Think BIG band, met optredens om 13.45, 
15.15 en 16.45 uur. De 20 muzikanten zullen een 
swingend en spetterend optreden verzorgen. 
In de tuin van Slotzicht wordt het ook swingen 
geblazen. Hier treedt het saxofoonkwartet Unisax 
op, met een afwisselend repertoire van het Stabat 
Mater tot Libertango van Piazolla en de Loony 
Tunes. Met dank aan gastheer Hans Swelheim zijn 

in deze prachtige tuin optredens te beluisteren om 
13.00, 14.30 en 16.00 uur.
Ook in alle andere kernen van de gemeente kun je 
terecht voor bijzondere optredens. 
Kijk op www.glurenbijdeburen.nl voor de kaart 
met alle locaties en verdere informatie. Toegang is 
steeds gratis met een vrijwillige bijdrage.

Gluren bij de Buren: divers programma 
in eigen dorp

MEEPRATEN OVER DE BEWEEGTOESTELLEN
Jouw mening als toekomstig gebruiker hebben we nodig!
Kom naar de informatieavond op 27 juni as. vanaf 19.00 
uur in het Dorpshuis.
Joke, Frederike, Vincent en Corine

Historisch festival Vreeland op komst

Unisax

Te zien aan het aantal vlaggen zijn er weer veel Vreelandse 
kinderen geslaagd voor hun eindexamen. Gefeliciteerd! 
In de volgende Vreelandbode hoort u de toekomstplan-
nen van een paar van hen.
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In de rubriek ‘Hart en Ziel’ las u het interview met 
Michel Boelhouwer, die met zijn drone de meest 
schitterende foto’s van Vreeland maakt. De onder-
ste foto is ook door hem gemaakt, een vogelvlucht-
beeld vanuit het zuiden naar het noorden. De oude 
foto uit circa 1910 laat ongeveer hetzelfde stuk 
Vecht en dorp zien, maar dan precies de andere 
kant op. Op de oude foto zien we de Bergseweg nog 
als smal en niet bestraat pad, met aan de rechter-
kant telegraafpalen erlangs, aan de linkerkant, bij 
de bocht, twee rolpalen Deze begeleidden het touw 
van de trekschuiten, zodat de punt van de boot niet 
in de oever werd getrokken bij het voortslepen er-
van door paard of mens. Achter de bomen ligt de 
zuivelfabriek van Jurgens verscholen, die in 1930 
gekocht zou worden door Bernard van Leer om 
er zijn vatenfabriek in te vestigen. Rechts onderin 
pakhuis de Bol, in 1890 gebouwd als graanpakhuis 
door Theunis de Vries, later van Fokker en Linden-
berg. In de mobilisatieperiode 1914-’18 werd het 
pand gehuurd door het ministerie van Oorlog als 
huisvesting voor mariniers.

Op de westoever van de Vecht zijn de huizen aan de 
Boterweg te zien. Aan het einde van de weg, na de 

bocht, was de oever toen nog helemaal onbebouwd. 
Er ligt alleen een witte woonboot, op de plek waar 
nu een rijtje woonboten ligt. 

Op de recent gemaakt foto kijken we vanaf de be-
graafplaats aan de Nigtevechtseweg naar het zui-
den. Molen de Ruiter, waarvan op de oude foto nog 
net een stukje wiek boven de bomen uitsteekt, is 
hier prominent te zien. Links ligt het grote fabrieks-
terrein van Greif met de fabriek die in 1952 werd 
gebouwd en latere uitbreidingen. Aan de horizon 
zijn de Wijde Blik en de Loenderveense plas te zien, 
met de groene scheiding tussen beide plassen van 
de Alambertskade. 
Wat opvalt is de grote hoeveelheid bomen in en 
om het oude dorp, deels het terrein van het Moorse 
huis, deels de boomgaarden van de VIV. Het groen 
voorbij de Provinciale brug wordt grotendeels ge-
vormd door de bomen op het terrein van Slotzicht. 
Rechts is prachtig het ‘nieuwe dorp’ te zien, dat 
vanaf de jaren ’50 in fases op de weilanden ten 
westen van de Vecht is ontstaan. De meest recente 
nieuwbouw, op het voormalige Evab-terrein aan de 
Singel, laat zien dat de foto inderdaad heel kort ge-
leden is gemaakt!

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

Vreeland in vogelvlucht         door Juliette Jonker

Vroeger en Nu
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  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld Fietsend geld op halen voor kankeronderzoek

Adverteren?
Voor meer informatie kijk op
www.vreelandbode.nl

Voor de negende keer fietste Rogier Sluijter met 
zijn team Chalet.nl op 3 juni de Alpe d’Huez op, 
bij de beroemde sponsorfietstocht AlpeDuZes. Bij 
deze tocht halen deelnemers geld op voor kan-
keronderzoek door het KWV door sponsoren te 
zoeken voor hun loodzware fietstochten de steile 
helling van de Franse berg Alpe d’Huez op. Deze 
editie was voor Rogier extra beladen, omdat zijn 
goede vriend Gerard Koelink afgelopen septem-
ber onverwacht is overleden aan de gevolgen van 
alvleesklier kanker. “Met Gerard heb ik vele be-
nefietdiners en sponsoractiviteiten georganiseerd, 
samen in ons team Chalet prachtige momenten, 
uren en dagen op de Alp doorgebracht. Van 
schrikreactie toen we voor de eerste keer onder 
aan de berg aankwamen met de auto tot en met 
de euforische ervaring eindelijk die ZES keer op 1 
dag naar boven fietsen,” aldus Rogier in zijn blog 
op de sponsorwebsite www.opgevenisgeenoptie.
nl. Hij en zijn teamleden, bestaande uit zijn zus, 
dochter, neven en nichten, werden onder meer ge-
steund door dorpsgenoot Hans de Jong.

Lionsclub Over Holland organiseert zaterdag 24 
juni in zwembad Zwemlust te Nieuwersluis voor 
alweer de vierde keer de badeendenrace. De op-
brengst van deze editie zal geheel ten goede ko-
men aan de ondersteuning van de opvang van Oe-
kraïense vluchtelingen in de Stichtse Vecht. 3.000 
genummerde badeendjes zullen hiervoor te water 
gaan om met elkaar de strijd aan te gaan wie er als 
eerste over de finishlijn gaat. En u kunt deelne-

men en mooie prijzen winnen door een of meer-
dere eenden te adopteren die voor u gaan racen.

De verkoop van de badeenden zal plaatsvinden 
op zaterdagen 11 en 18 juni van 9.30 – 16:30 uur 
bij de verkoopstands nabij Albert Heijn en Jum-
bo in Breukelen en nabij de Jumbo in Loenen a/d 
Vecht. Ook kunt u via de website www.overhol-
land.lions.nl uw badeenden bestellen.

Spetterende badeendenrace voor het goede doel

Opening restaurant Hendrik

Donderdag 9 juni jl. was de officiële opening van restaurant Hendrik op de Breedstraat. 
De gasten genoten buiten met een hapje en een drankje en live accordeonmuziek.

Opening restaurant Hendrik


