
Augustus 2022  1 De Vreelandbode

Van de redactie
HOT als thema van deze extreem warme maand was ‘na-
tuurlijk’ een inkoppertje. Het was dan ook op vele dagen 
gewoonweg snikheet in het dorp. In de Vreelandbode 
houden we ons echter, zoals gebruikelijk, vooral bezig met 
wat zich in en rondom ons dorp afspeelt. In de rest van 
ons land werden er immers ook warmterecords gebroken 
en hot items zoals de vele hete wereldse hangijzers lezen 
we dagelijks al in onze landelijke pers. Het zou ons ove-
rigens niet verbazen als de milieubewuste melkveehouder 
die op Vreelands grond met gezond verstand boert met 
zijn ‘verhaal achter de façade’ binnenkort in de nationale 
krant staat. Nu deze augustus editie vers van de hete druk-
pers is gerold denken wij dan ook dat ‘Hot, Hip & Hap-
pening’ misschien wel een vollediger thema was geweest. 
Lees daarom naast het nieuws van de Dorpsraad ook over 
o.a. de nieuwste haartrends van kapsalon Belleza en het in-
terview met organist Lieuwe Visscher, over Zorgkwekerij 
Kostelijk waar onze bloembakken die het dorp versieren 
vandaan komen en de kinderpost waarin de filmredactie 
zich voorstelt. Maar ook over alle tips om erop uit te gaan 
en over het dorpsfeest met het vrolijke thema ‘Circus’ en 
het toepasselijke interview met meesterjongleur en dorps-
genoot Freddy Kenton. Tot slot, maar zeker niet in de 
laatste plaats, delen wij ons verdriet om het overlijden van 
Marlies Cordia. Jarenlang, en tot voor kort, schreef zij op 
haar eigen- en inspirerende wijze recensies over de door 
haar gelezen boeken die zij met ons in de Vreelandbode 
deelde. Wij zullen Marlies blijven herinneren als onze bij-
zondere, aimabele, loyale, kunstzinnige en intellectuele 
medewerkster en dorpsgenoot. 
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Geld voor nieuwbouw Dorpshuis
De gemeenteraad heeft in juli ingestemd met de 
begroting voor de nieuwbouw van het Dorpshuis. 
Dat betekent dat er in 2023 geld komt om de bouw 
te financieren. De plannen, zoals dit voorjaar ge-
presenteerd, worden nu verder uitgewerkt en het 
nieuwe concept is naar verwachting in september 
klaar. Dat wordt dan weer verder besproken met 
de ontwikkelgroep. Zodra de nieuwe tekeningen 
beschikbaar zijn worden die gedeeld. 

Bestemmingsplan Vecht
Het conceptbestemmingsplan Vecht 
zal voor Vreeland op woensdag 21 sep-
tember worden besproken in de Com-
missie Fysiek Domein. In dat bestemmingsplan 
worden de nieuwe regels voor vaarverkeer en toeris-
me op de Vecht vastgesteld. In de eerdere plannen 
waren veel veranderingen opgenomen die tot groot 
protest van bewoners en de Dorpsraden leidde. 
Met name vanwege de beperkingen aan boten van 

inwoners op de Vecht terwijl er juist meer ruimte 
komt voor toerisme en grotere commerciële vaart. 
De gemeente heeft die reacties en zienswijzen ver-
werkt en het ontwerpbestemmingsplan aangepast. 
Het nieuwe concept dat nu voorligt is te vinden via: 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergade-
ringen/Commissie-Fysiek-Domein/2022/21-sep-
tember/19:30/Bestemmingsplan-De-Vecht-voor-

de-kernen-Nigtevecht-Vreeland-Loe-
nersloot-en-Loenen-aan-de-Vecht.
De Dorpsraad zal de plannen goed 
bestuderen en eventueel inspreken 
tijdens de vergadering, we roepen alle 
bewoners op om dat ook te doen. De 

aanpassingen in dit plan kunnen van grote invloed 
zijn op onze leefomgeving. Als de commissie Fy-
siek Domein positief adviseert over het concept-
bestemmingsplan zal het op 1 november worden 
besproken in de gemeenteraad. 

Lees verder op pagina 3

Een van de associaties die op kunnen komen bij het 
thema van deze maand ‘hot’ is misschien wel een 
brand. Wie aan de Lindengracht in ons dorp soms 
een brandweerauto ziet staan, denkt wellicht dat er 
ergens een brandje geblust moet worden. Niets is 
minder waar: straatbewoonster Simone Enneking 
heeft namelijk een brandweerauto gekocht. Niet 

omdat ze brandweervrouw wil spelen, maar omdat 
ze de wagen om laat bouwen tot een kampeerauto. 
Haar droom is om in de lange zomervakanties die 
ze als docent economie aan het Comenius College 
heeft, met haar man én de verbouwde brandweerau-
to de kust langs te reizen. Naar het noorden, of naar 
het zuiden. That’s the question. En pure vrijheid.

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Uit de brand

HuttenbouwenHuttenbouwen

Uit de brand

Breedstraat 13
Van 16 tot 19 augustus vond alweer de 21ste editie van een traditioneel Vreelands evenement plaats: Hutten-
bouw. De kinderen van groep 5 t/m 8 toverden in de laatste vakantieweek de weilanden van boerderij van der 
Paauw om tot een waar Middeleeuws dorp. De jonge Vreelanders beleefden weer geweldige dagen en een magi-
sche nacht! Met heel veel dank aan de familie Van der Paauw en de organisatie!
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Colofon

Agenda
28 aug. Verhalen-vertelmiddag,
 Grote Kerk, 14.15 uur
30 aug. Buurtkamer, 10.00 - 12.00 uur, Dorpshuis
31 aug. Bijeenkomst gevolgen Corona, 
 Studio Idee 17.30 uur
3 sept. Dorpsfeest, v.a. 15.00 uur
3 sept. Opening Grote Kerk Loenen, 14.00 uur
6 sept. Buurtkamer, 10.00 - 12.00 uur, Dorpshuis
9 sept. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 14.30,  
 16.30 en 20.00 uur.
10-11 sept. Open Monumentendag
10 sept. Aanleveren pers-fruit, Nigtevechtseweg 196
13 sept. Buurtkamer, 10.00 - 12.00 uur, Dorpshuis
17 sept. Repair Café, 10.00 - 12.00 uur, Dorpshuis
17 sept.  Feestelijk concert Grote Kerk 
 heringebruikname orgel, 15.30 uur
20 sept. Buurtkamer, 10.00 - 12.00 uur, Dorpshuis
21 sept. Commissievergadering Fysiek Domein  
 inz. bestemmingsplan de Vecht 
24 sept. Aanleveren pers-fruit, Nigtevechtseweg 196

28 aug. Ds. Rineke van Ginkel
4 sept. Inger van Nes
11 sept. Ds. Rineke van Ginkel, startzondag
18 sept. Ds. Buitenbos
 16.00 uur Vredesdienst R.v.K.
Alle diensten beginnen om 10 uur en zijn ook te 
volgen via Kerkdienstgemist.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

Historisch festival was top
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Het verhaal achter de façade  

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

Links van de Spoorlaan, en dus rechts van de 
N201-weg van Vreeland naar het westen, zien we 
op het oorspronkelijke gras- en hooiland ineens 
een weelderig bloeiend tarweveld. Althans, als er 
inmiddels nog niet is geoogst, wat gebruikelijk is 
voor zomertarwe rondom deze tijd. Maar hoe dan 
ook en nieuwsgierig als we zijn over het verhaal 
hierachter komen we via ‘landbuurman’ Reinko 
Abels in contact met melkveehouder Kees van 
der Linden (55) uit Breukelen. Boer Kees, die op 
zijn 16e jaar al de melkveehouderij van zijn vader 
heeft overgenomen, kocht dit land in het jaar 2000 
en weet er gepassioneerd maar ook rationeel over 
te vertellen. 

Verdriedubbelde graanprijzen
“Afgezien van alle regelgevingen konden wij 
ook letterlijk geen kant meer uit met onze melk-
veehouderij met 140 koeien,” zegt boer van der 
Linden wiens land in Breukelen inmiddels inge-
bouwd wordt door woningenuitbreiding vanuit 
Vleuten en Maarssenbroek. Met het perceel van 4 
hectare grasland aan de linkerzijde van de Spoor-
laan en een stuk aan de rechterzijde waarop het 
jonge vee graast, kon dat wel. Echter had ook dat 
voor de huidige tarweteelt nog wat voeten in de 

aarde want als melkveehouder kun je niet zomaar 
akkerbouwer worden volgens de wetgeving. Maar 
deze nuchtere ondernemer heeft zich niet op een 
zijspoor laten zetten. Sinds de oorlog in Oekraïne 
uitbrak is de graanprijs verdriedubbeld en in april 
dit jaar werd de zomertarwe geplant. Na de zo-
meroogst wordt deze via een landelijke coöperatie 
opgekocht en het plan is om er meteen wintertar-
we te gaan planten die in het voorjaar geoogst zal 
worden.  

Duurzaam dichtbijhuis
“De totale jaaropbrengst van de akker aan de 
Spoorlaan zal dan zo’n 30 ton tarwe zijn. Of deze 
geschikt is voor ons dagelijkse brood of als vee-
voer gebruikt zal worden beslist de overheid via 
de coöperatie, maar het hoeft in ieder geval niet 
ingevoerd te worden.” Aldus boer Kees van der 
Linden die nog vertelt dat de stelen van de tarwe 
worden gebruikt als stro voor het vee. Kortom, 
achter dit eenvoudig ogende tarweland schuilt 
een milieubewuste melkveehouder met gezond 
boerenverstand, zo blijkt het. En dat maakt het 
uitzicht voor nu en de toekomst weer een beetje 
mooier nietwaar? 

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. 

‘Boerenverstand van een milieubewuste melkveehouder’ 

Vervolg van pagina 1

Buurtbusvereniging Vechtstreek opgericht
De chauffeurs van Buurtbus 522, de OV-busdienst 
tussen Vreeland, Loenen aan de Vecht, Nigtevecht 
en Weesp, zijn sinds 12 augustus officieel verenigd 
in Buurtbusvereniging Vechtstreek (BBVV). In het 
Dorpshuis van Vreeland werd de oprichtingsakte 
ondertekend.
De Buurtbusvereniging Vechtstreek is verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de buurtbusdienst, 
waarvan de route onlangs op initiatief van de ver-
eniging is uitgebreid naar het centrum van Loenen 
aan de Vecht. Om de exploitatiekosten laag te hou-
den wordt de buurtbusdienst uitgevoerd door vrij-
willige chauffeurs. De achtpersoonsbusjes, die met 
rijbewijs B gereden mogen worden, zijn eigendom 
van vervoermaatschappij Syntus Utrecht.
De nauwe binding tussen de lokale chauffeurs en 
passagiers zorgt ervoor dat directer kan worden 
ingespeeld op eventuele wensen en veranderingen.
Nieuwe vrijwillige chauffeurs die, na enkele in-
structie-ritten en een medische keuring, een of 

twee keer per week een dienst van gemiddeld 3 
uur willen rijden, zijn altijd welkom en kunnen 
zich aanmelden via: info@bbv-vechtstreek.nl of 
www.syntusutrecht.nl/buurtbus. De dienstrege-
ling is te vinden in de landelijke reisplanner 9292 
en op de website www.syntusutrecht.nl.

Bericht van de Dorpsraad

V.l.n.r. Cora Kuipers (secretaris), Jan Schrijvers 
(voorzitter), notaris Kruitbosch en Gerbrandt Meijers 
(penningmeester) tijdens de ondertekening van de 
akte van oprichting.

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Tijd voor een 
after-vakantie-masker 

en een verse coupe!
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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

De Moulin Rouge, het Lido, het Paleis in Mona-
co, alle grote internationale circussen. Jarenlang 
reisde meesterjongleur Freddy Kenton de wereld 
over om op deze schitterende podia op te treden, 
met als thuisbasis een fijn huis met een prachtige 
tuin in een rustige straat in Vreeland. Voor veel 
Vreelanders zal het een verrassing zijn dat er al 
tientallen jaren een internationaal befaamde cir-
cusartiest in hun midden woont. Het dorpsfeest 
met als thema ‘Circus’ vormt een prachtige aanlei-
ding voor een bijzondere ontmoeting met Freddy 
Kenton en zijn charmante vrouw Evelyne. Beiden 
al ruim over de tachtig, beiden circusartiesten – 
Evelyne is een telg uit de grote Franse circusfami-
lie Bouglione – en beiden vitaal, gastvrij, vol inte-
resse en verhalen. 
De wereld van het circus was geen vreemd ding 
voor Freddy. Zijn ouders waren beiden circusar-
tiesten, reisden veel en nodigden Freddy uit om na 
zijn eindexamen HBS met hen mee te gaan naar 
Amerika waar zij een contract hadden. De jonge 
Freddy leerde daar een fantastische Italiaanse jong-
leur kennen en raakte op die manier geïnteresseerd 
in het jongleursvak. Freddy Kenton: “Ik begon een 
beetje met korte stokjes te rommelen, eerst drie, 
dan vier, dan vijf. Daarna met balletjes, met ringen 
en langzamerhand bouw je het op. Toen ik na een 
paar maanden vanuit Amerika terugkwam naar 
Amsterdam had ik een mooie act en was ik klaar 
voor mijn eerste optredens.” 

Het Amsterdam waar Freddy over vertelt is het 
Amsterdam van de jaren vijftig, zestig en zeventig, 
met zijn nachtclubs en variététheaters, waar gro-
te sterren als Johnny Jordaan en Willy Alberti zij 
aan zij optraden met jongleurs als Freddy Kenton, 
goochelaars en illusionisten. Freddy Kenton: “Het 
was een andere wereld. Wij associëren acrobatiek 
en jongleren nu vooral met het circus, maar in die 
tijd was het veel breder. Een avond uit in Tuschin-
ski of het City Theater aan het Leidseplein begon 
altijd met muziek gespeeld door een orkest in de 
orkestbak, gevolgd door acts van een acrobaat en 
een jongleur en daarna begon pas de film. Het was 
geweldig feestelijk. Mensen kleedden zich toen ook 
nog echt aan als ze uitgingen.” 

De wereld van Freddy Kenton werd al snel vele ma-
len groter dan de wereld van de variététheaters en 
personeelsfeesten in de hoofdstad. Hij werkte hard 
aan zijn acts, liet zich inspireren door grote jong-
leurs van zijn tijd, bezocht eindeloos veel optredens 
van andere artiesten en bouwde zo een repertoi-
re op van spectaculaire acts, die zich kenmerkten 
door flair, vernuft, stijl en elegantie, begeleid door 
mooie muziek. 

Zijn harde werk legde hem geen windeieren. Hij 
maakte internationaal naam, stond jarenlang in 
de Moulin Rouge, werkte met Charles Aznavour 
en Edith Piaff, dronk champagne met filmsterren, 
danste met Brigitte Bardot, schudde de hand van 
Fellini, trad op aan het hof van Monaco en sloot 
dierbare vriendschappen met andere artiesten. He-
laas zijn veel van de vrienden van weleer inmiddels 
overleden, of verloren zij elkaar uit het oog. Fred-
dy Kenton: “Al onze vrienden waren artiesten, we 

trokken vaak maandenlang met 
elkaar op, maar contact houden 
was moeilijk. Het was nog de tijd 
van voor de massacommunicatie, 
email bestond nog niet, van veel 
vrienden hadden we alleen een 
woonadres. Een jaar of tien ge-
leden zijn wij in Berlijn nog da-
genlang op zoek geweest naar een 
bevriend artiestenechtpaar. He-
laas zonder resultaat, we hebben 
ze nooit meer gezien.”

Uit de verhalen van Freddy en 
Evelyne spreekt een zekere wee-
moedige vergankelijkheid van 
veranderende tijden. Van de we-
reld van de variététheaters en de 

STOPT DEFINITIEF PER 
01-10-2022
DANK VOOR UW KLANDIZIE
DIRK, SANDER EN TINY

Freddy Kenton
Een andere wereld. meesterjongleur in Vreeland
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OESTERPROEVERIJ TO GO
Wil jij thuis, op de boot of bij vrienden genieten 

van dé oesterproeverij? 
Bestel nu de luxe box gevuld met 2 proeverijen, 

totaal 12 oesters. De Ierse Mohr oesters 
worden voorzien van een culinaire topping.

Prijs 95.-

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

VREELAND

Programma dorpsfeest:

15:00 - 17.30 uur Circus school
Bij Circus Kristal wordt iedereen een circusar-
tiest! Alle kinderen van Vreeland kunnen voor een 
middag naar een echte circusschool. Je kunt leren 
jongleren, ballopen, acrobatiek, goochelen, fietsen 
op een eenwielfiets en nog veel meer. Geschikt 
voor kinderen van 6-12 jaar.

15:00 - 17.30 uur Foto, film en liedjes 
‘Vreeland vroeger en nu’
In het dorpshuis is er een ‘Vreeland vroeger en nu’ 
tentoonstelling verzorgd door Jeroen Tang en er 
draait een film over Vreeland gemaakt door Bas 
van Huisstede en John van Alten, afgewisseld met 
opnamen van de liedjes van Helge Slikker en Tim 
Klaasse.

17:30 uur Verkiezing leukste circusfiguur
Wie is de grappigste clown, knapste acrobaat, 
gekste circusdirecteur of verras jij ons met ....? 

17:00 - 20:00 uur Foodkraampjes
Heerlijke Indische sateetjes, pizza’s, (vegetarische) 
hamburgers of poffertjes. Dit jaar geen dinerkaar-
ten, maar je kunt direct afrekenen bij de diverse 
foodkraampjes met munten die je op de dag zelf 
bij de organisatie kunt kopen.
  
18:00 - 21.00 uur Lasergamen 
Terug van weggeweest! Dit jaar kan er weer 
gelasergamed worden. 

20:30 - 00.00 uur Band Out of town
De band van de bekende Loenense Simon West-
veen en zijn vrienden swingt de pan uit!

Munten voor eten en drinken zijn de hele dag ver-
krijgbaar bij de organisatie. Er is een pinapparaat, 
maar contant betalen kan ook.

Het Dorpsfeest wordt mogelijk gemaakt door 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland en 
financiële sponsoring van ondernemers in en 
om Vreeland:

Hooggeëerd publiek,Hooggeëerd publiek,
wij ontmoeten jullie graag wij ontmoeten jullie graag 
op 3 september op de fetHaop 3 september op de fetHa  

Koster Loenen a/d Vecht

Vecht en Veld

PUBLICATIONS
DE FACTO

R.vd Spoel
onderhoudsbedrijf

glitter en glamour van het internationale artiesten-
leven is nog maar een fractie bewaard gebleven. In 
Tuschinksi worden nog slechts films vertoond aan 
popcorn-etend publiek, de Moulin Rouge is niet 
langer de place to be waar de stijlvol geklede inter-
nationale jetset uitging, maar een plek voor toeris-
ten in korte broek en witte sneakers. Freddy: “Er is 
geen toekomst meer voor het circus. In de familie 
van Evelyne is niemand van de jonge generatie het 
circus ingegaan, terwijl Evelyne als acrobaat op de 
bal samen met haar zusters de wereld over reisde en 
haar hele familie nog in het circus werkte. We gaan 
nog ieder jaar naar het Cirque d’hiver in Parijs – 
dat eigendom is van de familie Bouglione – en het 

doet ons verdriet om dan te merken dat er ieder 
jaar minder publiek is.” 
Ondanks de veranderende tijden en het enorme 
aanbod van andere vormen van vermaak die nu 
veel publiek trekken, zijn er hier en daar nog jong-
leurs die succes oogsten, zoals Niels Duinker, die 
het jongleursvak van Kenton leerde. Niels geeft 
spectaculaire shows in binnen en buitenland en 
schreef een prachtig boek over zijn grote leermees-
ter. 
Niels Duinker: “Freddy Kenton is de beste jongleur 
die Nederland heeft voortgebracht, hij is een ware le-
gende in de jongleerwereld en staat niet voor niets in 
de Hall of Fame”.                                                  C.W.
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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 2022/2023 start 1 september
Heeft u ons nieuwe programmaboekje 

al ontvangen?  Boordevol cursussen, 
workshops en lezingen!

Beleef het vernieuwde orgel in de Grote Kerk
Begin dit jaar is het beroemde Knipscheerorgel in 
onze kerk, na een grondige restauratie, weer over-
gedragen aan de kerkgemeenschap in Vreeland. 
Een restauratie die exact een jaar heeft geduurd.
Hoog tijd dus om het vernieuwde orgel ook aan de 
inwoners van Stichtse Vecht te laten horen. Een 
centrale rol is hierbij weggelegd voor de Vreeland-
se organist Lieuwe Visscher. Niet alleen zal hij een 
aantal solostukken op het vernieuwde orgel ten 
gehore brengen, ook begeleidt hij het kamerkoor 
Vreeland Vocaal en saxofoonkwartet UniSax.
We hebben een gevarieerd programma samenge-
steld van Bach tot Piazzolla, dat ongeveer een uur 
zal duren.

Bent u ook benieuwd hoe het orgel nu klinkt?
Kom dan zaterdagmiddag 17 september om 15.30 
uur genieten! De toegang is gratis, inclusief een 
drankje na afloop.

Namens de orgel 2.0-commissie:
Alex Silvis, Reinko Abels, Lieuwe Visscher en
Wendela Sandberg

Grote kerk Loenen weer open na restauratie

Bas van Huisstede is vanaf 1960 opgegroeid op De 
Goede Verwachting, oftewel De Pannekeet, de twee 
rijen huizen aan de Nigtevechtseweg. Hij woont 
nu in Loenen, en is lid van filmgroep De Ronde 
Venen. Zijn zwager John van Alten is voorzitter 
van deze groep. Samen hebben ze een film gemaakt 
over Vreeland. Bas: “Aanvankelijk was het plan om 
een reportage over Greif/Van Leer te maken, maar 
dat werd steeds groter, en nu hebben we een film 
van 18 minuten over Vreeland.” John vult aan: “De 
film gaat over diverse onderwerpen, zoals muziek, 
de kerk, de winkels. Het thema is verandering; het 
gaat niet alleen over vroeger maar ook over nu. En-
kele bekende dorpsgenoten worden geïnterviewd. 
Dat maakt het zowel voor oude als nieuwe Vreelan-
ders een mooie en interessante film.” De film wordt 

vertoond op het Dorpsfeest op 3 september, in het 
Dorpshuis, afgewisseld met opnamen van liedjes 
van Helge Slikker en Tim Klaasse over Vreeland. 

Fototentoonstelling
Tegelijk is er ook weer een fototentoonstelling. Je-
roen Tang plaatst heel regelmatig historische foto’s 
van Vreeland op Facebook, en de mooiste foto’s uit 
zijn enorme collectie worden net als in 2019 ten-
toongesteld. Onder het genot van een kop koffie of 
thee kunt u in alle rust zowel de film als de tentoon-
stelling bekijken, en met oude en nieuwe Vreelan-
ders bijpraten over het vroeger én het nu van ons 
mooie dorp!                     M.S. 

Het Vreelands-Loenense koperensemble Goed-
Koper zal op 3 september de heropenings-recep-
tie van de Grote kerk in Loenen luister bij zetten. 

Na een grootscheepse verbouwing is de kerk klaar 
voor de toekomst, natuurlijk in eerste instantie als 
religieus gebouw voor diensten, maar ook met een 
multifunctionele functie voor concerten en diver-
se bijeenkomsten. De feestelijke opening begint 
om 14.00 uur met een uur lang interactief kinder-
theater, vervolgens vindt van 15.30 tot 17.00 uur 
een receptie plaats met muziek van GoedKoper. 

Op zondag 4 september vindt om 10.00 uur een 
feestelijke kerkdienst plaats met medewerking 
van gospelkoor SoulSound, waarbij iedereen van 
harte welkom is.

Film over Vreeland op dorpsfeestFilm over Vreeland op dorpsfeest

John Alten (links) en Bas van Huisstede.
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Hangen er dit jaar ook zoveel mooie appels en pe-
ren in uw fruitbomen? Het lijkt er op dat we dit jaar 
door weinig vorst een mooie oogst tegemoet kun-
nen zien. Veel appels en peren rijpen nu langzaam 
en wachten om geplukt te worden. Ook dit jaar kun 
je weer je fruit brengen om tot heerlijk sap te laten 
persen. Elke hoeveelheid is welkom. Of je nu appels 
van één of tien bomen hebt, kom gerust.
Op de zaterdagen 10 en 24 september wordt het 
fruit ingezameld op de Nigtevechtseweg 196 in 
Vreeland. Bijna elke kilo levert een fles van 750 ml 
appel/perensap. In oktober kun je je flessen opha-
len. Per fles betaal je circa € 1,25 (persen, opslag en 
transport). Als je meer fruit hebt en minder flessen 
terug wilt dan neemt Vechtstreekfruit de flessen 
van je over, maar er zijn vast ook buren en vrienden 
geïnteresseerd. 
Het belangrijkste doel is om geen fruit verloren te 
laten gaan. Dus raap, pluk en kom je fruit brengen 
om te persen. Kijk op www.vechtstreekfruit.nl voor 
alle informatie.

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

VV

VV

Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdb

Op een Top-locatie vlakbij Vreeland, op de Midden-
weg in Nederhorst, zit Zorgkwekerij Kostelijk. Een 
prachtig kleurige kas, met hier en daar zitjes tus-
sen alle planten. De kwekerij is het hele jaar open: 
voorjaar en zomer zijn er eenjarige zomerplanten 
en perkplanten, vanaf oktober tot in het voorjaar 
zijn er veel soorten violen te koop. Kwekerij Koste-
lijk is ook de leverancier van alle schitterende plan-
tenbakken in de straten van Vreeland, aan de Van 
Leerbrug en langs de Middenweg in Nederhorst. 

Terwijl Nicoline wat te drinken haalt, kijk ik rond, 
het is hier prachtig! Ze komt zitten: “Ik ben hier 
opgegroeid; mijn opa was hier met een groente-
tuin begonnen en heeft het woonhuis gebouwd. 
Mijn vader is perkplanten gaan kweken en nog 
steeds actief in de kwekerij. Daan en ik wonen 
hier met onze twee kinderen sinds een aantal jaar, 
mijn ouders wonen hier achter. We komen allebei 
uit de zorg, en op een gegeven moment wilden we 
dat combineren met de kwekerij. In 2019 zijn we 
gestart met de zorgkwekerij.”

Dat betekent dat er drie dagen per week mensen 
komen voor dagbesteding. Dat zijn volwassenen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoor-

beeld door niet-aangeboren hersenletsel, autisme, 
ADHD, burn-out of depressie. Sommigen komen 
hier tijdelijk, om weer op krachten te komen of 
om te  re-integreren in ander werk. Het is een 
veilige werkplek, met rust, gezelligheid en posi-
tieve energie. “Er is inmiddels een hechte groep 
ontstaan. We beginnen de dag gezamenlijk, en 
dan bespreken we eerst hoe het gaat met iedereen. 
Daarna bespreken we wie welk werk gaat doen. Er 
is altijd wat te doen, de een kan meer aan dan de 
ander, en dat kan per dag ook weer verschillen.” 
De deelnemers komen hier via de gemeente, en de 
gemeente financiert hun deelname. “We kunnen 
nog niet alles financieren uit de kwekerij; Daan 
heeft ook een andere baan ernaast. Maar in de toe-
komst hoeft dat hopelijk niet meer. We hebben al-
lerlei ideeën! We kunnen nu al méér mensen zorg 
bieden, en over tien jaar zou ik graag hier ook een 
voedselbos willen, een pluktuin en een dierenwei. 
Dan ga ik managen, coachen, en het lijkt me fan-
tastisch om ook officieel een re-integratie bedrijf 
te kunnen zijn!” Voor meer informatie: zie www.
kwekerijkostelijk.com.   M.S.

Hart & Ziel: 
Zorgkwekerij Kostelijk, Nederhorst den Berg 

Appels en peren pers-dagen

Daan (links) en Nicoline, met deelnemers 
Marco en Wim in de kas.

Hart & Ziel:  
Zorgkwekerij Kostelijk, Nederhorst den Berg 
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Harm 10 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: ja
Lievelingsfilm: Star Wars, 
Lord of the Rings, Indiana 
Jones, Pirates of the 
Caribbean
Favoriete acteur/actrice: 
Harrison Ford, Johnny 
Depp
Engste film: Heb ik niet
Favoriete snack in de bioscoop: Popcorn
Grappigste moment in de bioscoop, of grappigste mo-
ment toen je naar een film keek: iemand zat achter me en 
zat alleen maar te boeren en boerde het volkslied
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Johnny Depp en Spiderman
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis Vree-
land: Het is heel leuk omdat je met elkaar overlegt om 
welke film te draaien.

Kees 9 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Soms. Vaker thuis.
Lievelingsfilm: Pirates of 
the Carabean
Favoriete acteur/actrice: 
Johnny Depp
Engste film: Lord of the 
rings
Favoriete snack in de bio-
scoop: Snoep of popcorn.
Grappigste moment in de bioscoop, of grappigste mo-
ment toen je naar een film keek: Dat Jack Sparrow in een 
pot met zand zong: “Ik heb een pot met zand, ik heb 
een pot zand” op plagerige toon. En toen viel hij van de 
trap en viel de pot met zand kapot. Heel grappig.

Lennon 10 jaar 
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Ja met mijn vader 
en broertje Luuk 
Lievelingsfilm: Thor, 
Ragnarok
Favoriete acteur/actrice: 
Johnny Dep omdat hij zo 
grappig is 
Engste film: Lord of the 
Rings
Favoriete snack in de 
bioscoop: de blauwe m&m’s 
Grappigste moment in de bioscoop, of grappigste mo-
ment toen je naar een film keek:  Toen Thor met de Hulk 
ging vechten 
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Tom Holland als Spider-Man, 
vanwege zijn krachten 
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis Vree-
land: Omdat ik het leuk vind om over films te praten. 

Loulou  10 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Niet echt
Lievelingsfilm: Dunder-
klumpen
Favoriete acteur/actrice: 
Emma Watson
Engste film: --
Favoriete snack in de 
bioscoop: Snoep
Grappigste moment in 
de bioscoop, of grappigste moment toen je naar een film 
keek: Iemand liet een hele harde scheet
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Het beertje van Dunderklumpen
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis Vree-
land: Omdat ik het leuk vind om te bepalen welke film 
er gaat spelen.

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

En goed nieuws voor de Vreelandse jongeren van 13 tot 
17 jaar, want vanaf september is er speciaal voor hen 
een jongerenfilm die aan het eind van de middag wordt 
vertoond. En … bij een eigen film, hoort natuurlijk ook 
een eigen redactie. Die redactie stelt zich hier meteen 
ook even voor. 
Vriendinnen Emma en Fien kozen de eerste film voor 
de Vreelandse jongeren. Als het idee aanslaat dan gaan 
zij samen met Ulrike kijken hoe zij hun redactie kunnen 
vormgeven.

Emma: “Ik ben gek op een leuke filmavond met vrien-
den, samen op de bank met een bak popcorn een goeie 
film kijken. En hoe leuk als dat in eigen dorp kan! Ik hou 
van echte klassiekers als de notebook, de breakfast 

club of de Marvel films. We hebben nu dan ook voor 
Pirates of the Caribbean gekozen omdat het een echte 
klassieker is.”

Fien: “Ik hou ervan om je helemaal in een film te 
verdiepen met de hoofdpersonen mee te leven. Zoals 
bij The Titanic, een mooi liefdesverhaal en dus ook mijn 
lievelingsfilm. Voor de eerste jongerenfilm hebben voor 
The Pirates of the Caribbean gekozen, een hele leuke 
klassieker en zowel voor jongens als meisjes leuk. Met 
de jongerenfilm willen wij graag laten zien dat Vreeland 
niet saai is, maar ook voor onze leeftijd heel leuk! En 
hoe makkelijk is het als je gewoon in eigen dorp naar 
de bios kan en niet helemaal naar Hilversum hoeft te 
fietsen!”

Kidsredactie
augustus 2022

Even voorstellen: 

Filmhuis Vreeland kidsredactie
Is er iets leuker dan in je eigen dorp naar de bioscoop? 
Met popcorn, snoep, een lekker drankje, en natuurlijk 
met je vrienden?! (en extra leuk…..zonder ouders;-) 
Dat kan sinds een paar maanden op de tweede vrijdag 
van de maand, gewoon in het Dorpshuis! Iedere maand 
selecteert de kinderredactie van Filmhuis Vreeland 
samen met Ulrike de mooiste, leukste, spannendste of 
grappigste film voor kinderen van 5 - 12 jaar. Zo konden 
we al naar Sjakie en de Chocoladefabriek en Yes Day 
en voor september koos de kidsredactie weer een hele 
mooie nieuwe film. Maar wie zitten er eigenlijk in de 
kinderredactie? Hier stellen ze zich allemaal aan je voor. 

Jongerenfilm
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Joeke 12 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Nee
Lievelingsfilm: 
Favoriete acteur/actrice:
Engste film: Twilight
Favoriete snack in de 
bioscoop: Snoep
Grappigste moment in de 
bioscoop, of grappigste 
moment toen je naar een 
film keek:  Toen Paddington in de gevangenis zat en 
toen moest hij de was doen en toen had hij een rode 
sok gewassen en toen was alle roze
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Paddington omdat je dan in 
Londen kan wonen
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis 
Vreeland: Ik vind het leuk om films te bedenken en ik 
vind films leuk.

Fien  11 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Ja
Lievelingsfilm: Spiderman 
– No way home
Favoriete acteur/actrice: 
Zendeya en Tom Holland
Engste film:
Favoriete snack in de 
bioscoop: Snoep
Grappigste moment in 
de bioscoop, of grappigste moment toen je naar een film 
keek:  Bij Sing 2 was er een moment dat een vrouw een 
auto kapot had gemaakt maar hij deed het nog en hij 
was heel vies en ze had hem gehuurd en ze zei: je moet 
blij zijn dat ik hem met volle tank heb teruggebracht
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Spiderman in No Way Home
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis Vree-
land: Omdat ik van films houd.

Lotta 10 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: Ja
Lievelingsfilm: The Lion 
King
Favoriete acteur/actrice: 
Tom Hollans
Engste film: Spiderman – 
No Way Home
Favoriete snack in de bio-
scoop: Snoep en popcorn
Grappigste moment in de bioscoop, of grappigste mo-
ment toen je naar een film keek:  Bij Sing 2 dat de kikker 
met een kapotte auto aankwam en dat ze zei hij heeft 
een volle tank
Als je zelf in een film zou mogen spelen, wie zou je dan 
willen zijn en waarom: Johan Cruijff
Waarom wilde je in de kinderredactie van filmhuis Vree-
land: Omdat ik van films hou.

Magali 7 jaar
Ga je vaak naar de bio-
scoop: We maken soms 
thuis een bioscoop met 
de beamer
Lievelingsfilm: Hotel 
Transsylvanië
Favoriete acteur/actrice: 
Heb ik niet
Engste film: Heksen van 
Roald Dahl
Favoriete snack in de 
bioscoop: Popcorn
Grappigste moment in de 
bioscoop, of grappigste 
moment toen je naar een 
film keek: …… 
Als je zelf in een film 
zou mogen spelen, wie 
zou je dan willen zijn en 
waarom: Pippi Langkous, 
omdat ze leuk en stout is
Waarom wilde je in de kin-
derredactie van filmhuis 
Vreeland: Omdat ik hele 
leuke films heb gezien en 
ik wil dat andere mensen 
die ook kunnen zien.

In augustus was het filmhuis even op vakantie (wat 
was het wárm!). Op 9 september wordt het seizoen om 
14.30 uur geopend met de kinderfilm Vaiana. De kids-
redactie koos voor Vaiana omdat het een musicalfilm 
is waarin een leuk verhaal verteld wordt dat ook nog 
grappig is. De liedjes zijn heel mooi, en je leert er wat 
van! Je leert namelijk dat je nooit bang moet zijn voor 
water, en dat een god ook stout en grappig kan zijn. Bo-
vendien voelt de film toch nog een beetje als vakantie. 
En dat is fijn, als het schooljaar net is begonnen. 

De eerste jongerenfilm is Pirates of the Caribbean. 
Een lekker spannende film voor een speciaal jongeren 
arrangement: Film + drankje naar keuze + halve pizza + 
popcorn voor € 13,50. Aanvang 16.30 uur. 

Filmhuis Vreeland vindt elke tweede vrijdag van de 
maand plaats in het Dorpshuis. De jeugdfilm begint 

om 14.30 uur, een kaartje kost € 5,- (pin of cash bij de 
ingang)
Je kan popcorn, snoep en drinken aan de bar kopen. 
Kinderen die nog toezicht nodig hebben, moeten een 
volwassene meenemen. De jongerenfilm begint om 
16.30 uur en kost inclusief arrangement € 13,50. 

Programmering

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 
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Begin dit jaar is het beroemde Knipscheerorgel in 
onze kerk, na een grondige restauratie, weer over-
gedragen aan de kerkgemeenschap in Vreeland. 
Een restauratie die exact een jaar heeft geduurd. 
Reden voor organist Lieuwe Visscher om zaterdag-
middag 17 september een concert te geven. Vanaf 
15.30 is iedereen welkom. De toegang is gratis, net 
als het drankje na afloop van het concert. 

Lieuwe vertelt: “Ik ga een aantal solostukken op het 
vernieuwde orgel ten gehore brengen én ik bege-
leid het kamerkoor Vreeland Vocaal en saxofoon-
kwartet UniSax. Het programma – dat ongeveer 
een uur duurt – varieert van Bach tot Piazolla. Als 
solowerken (alleen voor orgel) heb ik gekozen voor 
een sonate van C.P.E. Bach (één van de zonen van 
J.S. Bach) en de “Fuge in H” naar een thema van 
Corelli van Johan Sebastian Bach (de vader). Beide 
werken zijn makkelijk in het gehoor liggend, wat 
voor het publiek fijn is en het instrument ook wat 
laagdrempeliger maakt”

Voortreffelijk werk
Lieuwe is tijdens de restauratie vaak gaan kijken 
en luisteren als er weer één of meerdere registers 
van het Knipscheerorgel gereed waren. Hij legt 
uit: “In vakjargon heet dat geïntoneerd. De men-
sen van Elbertse Orgelbouw hebben voortreffelijk 
werk geleverd. Het orgel klinkt na de restauratie 
een stuk voornamer, draagt verder de kerk in en de 
onderlinge registers mengen onderling beter. Voor 
de restauratie was één register – namelijk de Quint 
– verloren gegaan. Dit register is nu weer terug in 
het orgel. Registers noemen wij overigens stemmen 
of kleuren. Ik merk dat de stevige, Hollandse klank 
die Knipscheerorgels kenmerkt, weer te horen is. 
De herstelde windvoorziening – ja, een orgel is een 
blaasinstrument - draagt ongetwijfeld bij aan de 
brede, stabiele klankopbouw.”

Gepassioneerde hobbyist
Dan willen we graag van Lieuwe weten hoe hij zo’n 
gepassioneerde orgelspeler is geworden. Lieuwe: 
“Zoals het vaak gaat met organisten is het musice-
ren en improviseren op een kerkorgel me met de 
paplepel ingegoten. Vader kwam uit een goed ge-
reformeerd gezin met vijf kinderen en een harmo-

nium in de gang. Hij was verrukt dat zijn vierde en 
laatste kind (ik dus), wel talent bleek te hebben voor 
het bespelen van orgel en piano. Rond de pubertijd 
is de passie wat verbleekt, omdat de omgang met 
meisjes op die leeftijd toch wat interessanter leek 
dan uren studeren. Maar rond mijn 18de heb ik 
het orgel spelen en -studeren weer opgepakt naast 
mijn studie Bedrijfseconomie. Vanaf het moment 
dat ik door een wederzijdse vriend werd voorge-
steld aan mijn latere leraar Anton Pauw is de passie 
en het aantal studie-uren gestegen. Toen ik 18 jaar 
was stond ik op een kruispunt. Dat kruispunt werd 
mooi verwoord door mijn vader, met wie ik toen 
een gesprek had over mijn toekomst. Hij zei: ‘je 
kunt je passie en hart volgen en mensen beroeren 
met je spel door een vakopleiding aan het conser-
vatorium te gaan volgen. Of je kunt een vak leren 
waar je later geld mee kunt verdienen’. Het werd 
het laatste. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig 
programmamanager bij financiële instellingen. Op 
dit moment ben ik werkzaam voor APG om voor 
één van de aangesloten pensioenfondsen het nieu-
we pensioencontract in te voeren. Inderdaad is or-
gelspelen een gepassioneerde hobby en ben ik naar 
de letter een ‘gevorderd amateur’.” De organisatie 
van het concert is een initiatief van de Sterren van 
Vreeland. Lieuwe tot slot: “Ik heb grote waardering 
voor dit initiatief.”                                                    C.L.

Lieuwe Visscher:
“Het Knipscheerorgel klinkt weer prachtig!”

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! 

Veel mensen vinden octopus moeilijk om 
te maken maar het is zo simpel als wat!

Benodigdheden (4 pers.): Bleekselderij (6 
stengels), octopus (600 gr. tentakels) (kan 
ook ingevroren variant zijn), twee rode 
uien, zwarte olijven (15 stuks), kapper-
tjes (3 el.), cherry tomaatjes (200 gr.), een 
scheut olijfolie, scheutje azijn, peper en 

zout, beetje citroensap, peterselie als garnering.
Bereiding: Snij de tentakels van de octopus los van 
het lijf en maak de tentakels schoon. Zet een pan met 
water op met een scheutje azijn. Zodra het kookt 
voeg je de tentakels van de octopus toe en laat je het 
koken voor 20-30 minuten. Zet hierna de pan 30 
min. apart. Hak de bleekselderij in kleine stukjes en 
de tomaatjes in vieren. Versnipper de ui en halveer 
de olijven. Snij de tentakels in stukjes en mix alles 
door elkaar incl citroensap, olijfolie en kappertjes. 
Op smaak brengen met peper en zout en een beetje 
peterselie. Lekker met een stukje brood erbij.

Perzik dessert: (uit eigen recep-
tenschrifje) Om je vingers bij af 
te likken!
Benodigdheden (4 pers.): 4 mooie rijpe perzikken, 
ongezouten roomboter, kristalsuiker (20 el), 1 si-
naasappel, hangop of vanille-ijs (beide verkrijgbaar 
in supermarkt), munt blaadjes als garnering.
Bereiding: verwarm de oven op 180 graden. Smeer 
de perziken in met boter en omhul ze met suiker. 
Zet ze in oven voor 30 min. Ondertussen pers je de 
sinaasappel en kook je de sinaasappelsap met 6 el. 
suiker tot het prut en een beetje ingekookt is. Zet 
van het vuur en laat een beetje indikken. Serveer 
besprenkeld met siroop, een klodder hangop of va-
nille-ijs en een muntblaadje als garnering. 
Het lekkerste met wilde perziken, 
of probeer met ander soort fruit! 
Enjoy!

Recept geschreven door 
Willemijn Schippers van winkel Kweepeer.

Recept van deze maand:
Octopus salade: (uit eigen receptenschrifje)
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Zomerse UITtips:
Nazomerse excursies bij 
de Loenderveense Plas
In augustus en september organiseert Waternet bij-
zondere nazomerse excursies bij de Loenderveense 
Plas. Vaar mee op een fluisterboot bij zonsondergang 
met een bezoek aan de molen of geniet van een vaar-
tocht met een heerlijke high tea. Een deel van deze 
schitterende plas aan de zuidkant van de Alamberts-
kade, de Waterleidingplas, gebruikt Waternet om 
drinkwater van te maken. Dit natuurgebied is normaal 
niet toegankelijk voor publiek, maar onder begelei-
ding van de boswachter kan dat wel. 

De excursies zijn op zaterdag 27 augustus (13.00 uur), 
woensdag 7 september (19.00 uur) en zaterdag 10 
september (15.00 uur). Vanaf de boot kunt u van de 
omringende natuur genieten en van de verhalen die 
de boswachter over deze unieke omgeving weet te ver-
tellen.
Aanmelden voor deze excursies kan via: https://www.
waternet.nl/service-en-contact/drinkwater/waar-
komt-ons-drinkwater-vandaan/loenderveense-plas/, 
scan de QR-code of neem voor meer informatie con-
tact op met het bezoekerscentrum van Waternet: via 
020-608 7595 (bereikbaar op dinsdag t/m zondag van 
10.00-16.30 uur). 
 

In het Vechtstreekmuseum in Maarssen is onlangs 
een nieuwe tentoonstelling geopend: ‘Schilders van de 
Vechtstreek’. Gastcurator kunsthistoricus Jaap Ver-
steegh heeft een schitterende collectie schilderijen uit de 
19de en vroege 20ste eeuw uit diverse collecties bijeen 
verzameld. Vele facetten van ons mooie gebied (dorpjes, 
plassen, bruggen, molens, landschappen e.d.) zijn vast-
gelegd door schilders als Bastert, Ligtelijn, Van Leusden 
en Van Rossum du Chatel. Bij de tentoonstelling is een 
fraai boek verschenen waarin nog meer werk is afgebeeld 
dan op de tentoonstelling te zien is. Hierin staat ook het 
kleurrijke schilderij van Vreeland dat Dieuwer Elema 
maakte. De werken die wel in het boek staan maar niet 
op de tentoonstelling hangen zijn in een doorlopende 
presentatie op een scherm te zien. Zeker een aanrader en 
een leuk fietstripje! Het Vechtstreekmuseum ligt naast 
Goudestein, aan de Vecht, en is geopend van woensdag 
t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info: www.
vechtstreekmuseum.nl.

Vreelands tintje aan tentoon-
stelling Vechtstreekmuseum

Nieuw! Ouder & kindgym. Kinderen bewegen ie-
dere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpa-
len als het behalen van het zwemdiploma, kunnen 
fietsen en de eigen naam schrijven. Hoe klein of 
groot de stap ook is, aan de basis hiervan ligt: be-
wegen. Goed leren bewegen is dus heel belangrijk! 
Tijdens deze lessen gaan we balanceren, rollen en 
draaien, klimmen en klauteren, samen spelen en 
stoeien, bewegen op muziek en nog veel meer. 

Kom gezellig meedoen! 
Maandag 29 augustus starten de lessen weer! Kom 

je gezellig sporten of wil je een proefles meedoen? 
Mail naar info@dosvreeland.nl.
Maandag
15.15-16.00  ouder & kind gym (2-3 jaar) | Vincent
16.00-17.00  kleutergym (4-5 jaar) | Vincent
17.00-18.00   jongens/meisjes turnen (v.a. 6 jaar) | 

Sterre en Vincent
20:00-21:00  Zumba | Ilonka
Donderdag
20:00-21:30  Badminton 
Vrijdag
15:30-16:30  Freerunning 1 | Sylvain
16:30-17:30  Freerunning 2 | Sylvain

Kom sporten bij DOS! 

Zoals zoveel dingen zijn ook kapsels onderhevig 
aan trends. Of het nu gaat om de kleur of de cou-
pe, de trends wisselen elk jaar en kunnen zelfs van 
seizoen tot seizoen verschillen. Daarnaast komen 
bepaalde trends om de zoveel jaar terug. Maar wat 
is er op dit moment Hot? Wij vroegen het de da-
mes van Belleza Haarmode.

Opgeschoren kapsels zijn verleden tijd

“Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat we 
nog meer werken met de valling van het haar”, 
vertelt Marjolijn. “De trend voor mannen (en jon-
gens) wordt dan ook weer wat klassieker en het 
haar mag wat langer blijven. Krullen mogen weer 
krullen, als de contouren maar netjes zijn. Het 
opgeschoren Amerikaanse kort zien we nog maar 
zelden bij mannen.”
Ook bij vrouwen mag het haar wat langer, als er 
maar ‘beweging’ in zit. Dat betekent dat het haar 
veel in lagen geknipt wordt. “Hot” voor dames is 
op dit moment een langer vallend bob-kapsel, de 
zogenaamde “Lob”. En daarin zijn dan ook nog 
weer variaties mogelijk: met lokken of bijvoor-
beeld kort van achter en langer naar voren.
“Voor het najaar zien we veel kopertinten”, ver-
telt Jacqueline, “dus het wordt allemaal weer wat 

warmer van kleur. De contrasten worden ook 
groter en er komt meer levendigheid in het haar 
door combinaties te maken van highlights (lich-
te kleuren op donker haar) en lowlights (donkere 
kleuren op lichter haar)”. 

Kleurcontrasten worden groter’

Voor meisjes, tenslotte, zien we nog een heel eigen 
trend: curtain banks. Dat is lang haar met twee 
korte lokken aan de voorkant, tot kin hoogte, zo-
dat je het nog wel achter je oor kan doen.
Als ik de kapsters vraag hoe ze nou steeds weten 
wat de trends zijn, kijken ze elkaar lachend aan. 
“We hebben inmiddels al zoveel ervaring. We 
zijn gewoon streetwise, dus al doende leren we, 
door de vraag van de klant, maar ook via verte-
genwoordigers die veel online trainingen geven”, 
zegt Marjolijn. “En we volgen natuurlijk Leco op 
Shownieuws”, knipoogt Jacqueline. 
Volgend jaar augustus bestaat Belleza, o.l.v. Mar-
jolijn en Jacqueline, alweer 10 jaar. En dat zal ge-
vierd worden, dus hou het in de gaten!            A.F.

Bedrijvigheid – Belleza Haarmode
Jacqueline en Marjolijn – “Lob = Hot”
 

Hot=‘Lob’ (lange bob) combinatie met koperkleur!

Voor Na

Voor Na
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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 

Op zijn buitenplaats Vreedenhorst aan de 
Bergseweg heeft Kees Beelaerts een schitterende 
moestuin aangelegd, compleet met kas en koude 
bakken. Het complex is echter te groot voor hem 
alleen, dus hij zoekt iemand die het leuk vindt een 
deel van de moestuin te hebben en mee te onder-
houden. De exacte invulling van de tuin, de ver-
deling van de werkzaamheden en oogst gaan in 
overleg. 
De bietjes, aardappels, wortels en uien zijn net ge-
oogst, de knoflook, pompoenen en sperziebonen 
komen eraan! Zin in dit letterlijk heerlijke project? 
Neem contact op met Kees op 06-55184013.

Moestuinier gezocht!

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

De wekelijkse Buurtkamer op dinsdag van 10 tot 
12 uur in ons Dorpshuis  loopt ook in september 
gewoon lekker door. Kom gezellig langs voor een 
babbeltje met je dorpsgenoten.
 
Sterke en mooie verhalen in de Grote 
of St.Nicolaaskerk, 28 augustus
De verhalen-vertelmiddag krijgt op zondagmid-
dag  28 augustus  een vervolg. En andermaal zal 
Lieuwe Visscher alle gasten vanaf 14.15 uur trak-
teren op mooi orgelspel. Herman Poos en Corine 
de Goey leiden de praatjes van ca.  5 minuten in. 
Tien sprekers zijn weer bereid gevonden een mooi, 
spannend of ontroerend verhaal te delen met hun 
dorpsgenoten in Vreeland. Op veler verzoek is 
Hans Swelheim gevraagd wederom een bijzondere 
bijdrage met ons te delen, dat wordt weer smullen. 
Er is ook een bijzonder verhaal hoe een Vreelan-
der de voorpagina haalde van de Financial Times 
en een ‘kleine’ inwoner in hoog aanzien is komen te 
staan. Kortom het wordt weer een bijzondere mid-
dag, toegang is gratis. 
Wil je een volgende keer ook eens meedoen, meld 
je dan aan via: tevreeland@caiway.net
 

Repaircafé Vreeland van start: 
Zaterdag 17 september tussen 
10 en 12 uur Dorpshuis Vreeland.
Wat doe je met een kruimeldief of printer die het 
niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zit-
ten? Weggooien? Mooi niet! 

In het Dorpshuis draait het op zaterdag 17 septem-
ber allemaal om repareren. Je bent van harte wel-
kom om je kapotte spullen mee te nemen; brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies... alles wat het niet meer doet. Samen met 
de reparateurs van Repair Café gaan we aan de slag 
met kans op een geslaagde reparatie.   
Door repareren te promoten  wil  Sterren van 
Vreeland bijdragen aan het verkleinen van de af-
valberg  en  bewoners  van Vreeland  op een ande-
re  manier met elkaar in contact te brengen  en  te 
ontdekken dat er heel veel kennis en praktische 
vaardigheden in Vreeland aanwezig zijn.  
Om bovenstaande tot een succes te maken komen 
we graag in contact met mensen die willen hel-
pen met het repareren van kleine elektrische appa-
raten,  naaiklussen, meubels en houten speelgoed, 

fietsen, en ondersteuning geven bij 
vragen over PC, laptop en Smartphone. 
Als je graag anderen wilt helpen, 1 x per maand 
een zaterdagochtend, meld je dan aan bij Kees Ver-
woerd, email: repaircafe@sterrenvanvreeland.nl.
Op de derde zaterdag van elke maand is Repair 
Café Vreeland geopend. Voor 2022 zijn de data: 17 
september, 15 oktober, 19 november en 17 decem-
ber. 

Namens het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, 
Frederike, Jaap Jan, Herman en Kees

Filmhuis Vreeland
Op 9 september is er weer Filmhuis Vreeland. Met 
naast de inmiddels bekende jeugdfilm en volwas-
senfilm is er nu ook een jongerenfilm, inclusief 
popcorn en pizza! 

14.30-16.15: Kinderfilm Vaiana 
De kinderredactie 
zegt over Vaiana: 
‘Vaiana is een musi-
calfilm dat een leuk 
verhaal vertelt dat 
ook nog grappig is. 
De liedjes zijn heel 
mooi, en je leert er 
wat van, je leert na-
melijk dat je nooit 
bang moet zijn voor water, en dat een god ook stout 
en grappig kan zijn. Als het schooljaar net weer be-
gonnen is kom je vrijdag meteen uit school naar 
filmhuis Vreeland en voelt het toch weer een beetje 
nog als vakantie.' 

16.30-19.00: Pirates of the Caribbean 
(leeftijd vanaf 12 jaar)
Voor het eerst ook een film voor jongeren! Een lek-
ker spannende film voor een speciaal jongeren-ar-
rangement: Film + drankje naar keuze + halve piz-
za + popcorn voor € 13,50.

20.00 - 22.30: West Side Story
De klassieker over de jonge liefde en rivaliteit tus-
sen de Jets en de Sharks door de ogen van Steven 
Spielberg. Een spetterende start van het najaar in 
ons eigen filmhuis! 

Sterren Nieuws: We gaan er weer voor!
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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

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

Bij warm weer biedt e-bike of sloep afkoeling 

Toen Charrel uit het Gelderse Randwijk de weers-
voorspellingen hoorde voor 3 augustus, was zijn 
besluit snel genomen. Hij vertelt: “We besloten 
om een sloep te huren in Breukelen. Op het water 
is de hitte best dragelijk. We zijn met z’n zessen. 
Inmiddels hebben we de Vecht afgevaren en nu 
gaan we terug naar Breukelen. Maar eerst varen we 
nog even over de Loosdrechtse plassen. We vinden 
Vreeland heel pittoresk en volgens mij kun je bij 
De Nederlanden heel goed eten. Het is overigens 
de eerste keer dat we hier in Vreeland zijn.”

Wil en Elly komen uit Hengelo. Ze logeren bij de 
zoon van Elly die in Weesp woont. Wil vertelt: 
“We hebben onze elektrische fietsen meegenomen 
en zijn vanmorgen vanuit Weesp vertrokken.” Elly 
knikt instemmend: “We hebben bij de kaasboerde-
rij De Willigen heerlijk op het terras aan het water 
gezeten, genietend van koffie met gebak. Nu zitten 
we hier aan de kade met uitzicht op de prachtige 
Vreelandse brug. Weet je, met deze hitte is het heel 
goed om te gaan fietsen. Natuurlijk moet je wel 
veel water meenemen. Het is overigens de tweede 
keer dat we hier in het dorp zijn.”

Ook René en Janetta komen uit het oosten van het 
land, namelijk uit Borne. En ook voor hen is het 
de tweede keer dat ze Vreeland bezoeken. René 
vertelt: “We zijn met de elektrische fietsen achter-
op de auto naar Breukelen gereden. Daar logeren 
we ook. Met deze hitte is zo langs de Vecht fietsen 
heerlijk.” Janetta lachend: “En je wordt er helemaal 
niet moe van. We genieten gewoon van de rijwind. 
Wat we leuk vinden aan Vreeland? Nou vooral dat 
het aan het water ligt.” René: “Ja, de waterrijke om-
geving hier vinden wij heel aantrekkelijk.”

Was jij ook bij de culinaire ‘show-cooking’ work-
shops op Vreedenhorst tijdens het Gluren bij de 
Buren festival? Zo nee, niet getreurd, hier is het re-
cept van het overheerlijke toetje dat hier gemaakt 
werd.

Frambozen dessert met meringue
1 blikje gecondenseerde melk (Friesche Vlag)
250 cc slagroom
1 dl frambozen coulis (vers of diepvries)
1 vanillestokje, Rasp van 1 citroen
1 eetlepel citroensap, 1 ½   blaadjes gelatine
35 gram witte chocolade druppels (AH)
Frambozen ontdooien, pureren en zeven. De helft 
van het sap aan de kook, andere helft koud laten. 
Gelatine weken in koud water, uitknijpen en bij 
het warme sap doen. Dan koud en warm bij elkaar, 
goed door roeren en au bain-marie af laten koelen. 
Gecondenseerde melk samen met de slagroom op 
hoge stand opkloppen tot Griekse yoghurt dikte. 
Vanillestokje in de lengte halveren en vanillezaad 
eruit schrapen, dit samen met het citroensap en de 
rasp door het roommengsel spatelen. 
Wanneer het sap koeler dan handwarm is rus-
tig door het roommengsel spatelen samen met de 
chocolade pareltjes. De compositie in een spuitzak 
gieten en op laten stijven in de koelkast. Wil je er 

parfait van maken: in kleine vormpjes, een cakeblik 
of tulbandvorm gieten en in de vriezer zetten. Mi-
nimaal dag van tevoren.  Lekker met verse frambo-
zen en meringue. (Frambozen kort marineren met 
vlierbesbloesem siroop)

Meringue
3 eiwitten, 150 gr witte basterdsuiker
1 eetlepel maïzena, Geraspte schil van citroen
65 gr geschaafde amandelen, Snuf zout
Eiwitten in vetvrije kom op hoge stand kloppen 
met het zout. Na halve minuut kloppen de bas-
terdsuiker in drie etappes toevoegen. Wanneer ei-
wit mooi ‘scheerschuim’ dikte heeft maïzena nog 
even mee kloppen. Citroenrasp en amandelen 
erdoor spatelen en op vetvrij papier op bakplaat 
uitsmeren. Oven op 100 graden en het schuim in 
ongeveer 8-10 uur drogen. Af laten koelen en be-
waren in luchtdichte bak.

Gluren bij de Buren-recept
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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

Marlies Cordia overleden

Tot ons grote verdriet is op 2 augustus onze vaste 
columniste Marlies Cordia overleden. Marlies heeft 
sinds juli 2014 de boekenrubriek ‘Boekrecensie’ 
verzorgd, eerst maandelijks, later om de maand. De 
vaste invulling van deze pagina 14 was voor veel le-
zers een boeiende aanvulling op de inhoud van de 
Vreelandbode. Steeds slaagde zij er weer in om bui-
ten de gebaande paden van bestsellers een bijzonder 
en origineel boek te vinden en met kennis van zaken 
en humor de inhoud van het boek weer te geven, 
vervlochten met haar eigen mening. Als directeur 
van de Hoorspelfabriek, die zij in 2005 mede op-
richtte, las zij heel veel boeken, vaak met het oog op 
het al of niet kunnen verwerken van de inhoud tot 
een hoorspel. Die doordringende en nieuwsgierige 
blik op boeken klonk altijd in haar columns door, 
net als het plezier waarmee zij schreef. “Ik vind het 
hartstikke leuk om recensies te schrijven omdat 
het mij ook scherpt in mijn gedachten”, vertelde 
Marlies in het interview met haar dat precies een 
jaar geleden in de Vreelandbode verscheen. En met 
haar teksten scherpte zij ook weer de gedachten 
van de lezers en inspireerde zij hen tot het lezen van 
nieuwe literatuur.

Wij danken Marlies enorm voor jaar jarenlange bij-
dragen en wensen haar man Joost en (klein)kinde-
ren alle kracht en sterkte toe.                        J.J.

Heb je het ooit in studietijd of van ouders geleerd? 
Pak het weer op! Of ben je inmiddels al wat ouder 
en een tijd niet gespeeld? Natuurlijk ook van harte 
welkom! Stoor je niet aan het imago ‘is voor oude-
re mensen’, zij waren ook 20 of 30 toen ze met het 
spel begonnen.
Bridgeclub Vreeland is een kleine en relaxte club. 
Word lid! Liefst mét een bridgepartner, maar zon-
der ben je ook welkom. Wellicht is er nog iemand 
die zich alleen meldt. Ook is het mogelijk een paar 

avonden op proef te komen spelen, zodat je kunt 
ervaren of het je wat lijkt.
We spelen op woensdag en starten op 21 sep-
tember. Van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur, in het 
dorpshuis van Vreeland. De contributie bedraagt 
€ 70,- voor een heel seizoen sept-april. Je bent dan 
lid van de bridgebond en ontvangt maandelijks 
het bridgeblad met veel informatie. Aanmelden 
of meer informatie opvragen kan via bcvreeland@
gmail.com.

Lezers schrijven: 
Bridge is een uitdagend en spannend spel!

Dit jaar staat de kraam van de Historische kring 
Loenen op het kerkplein in Loenen aan de Vecht 
voor de pas uitgebreid gerenoveerde Nederlands 
Hervormde Kerk (Grote Kerk). Hier volgt een 
overzicht van activiteiten tijdens Open Monumen-
tendag in de dorpen in de buurt.

VREELAND 
•  Vaartocht met tjalk De Exempel, Bergseweg 6, 

kade t/o Greif zaterdag 10 september afvaarten 
om 11.00 en 14.00 uur, geen reservering nodig.

•  Buitenplaats Vreedenhorst, Bergseweg 18; za-
terdag en zondag 10 - 11 september rondleiding 
alleen met reservering via www.openmonumen-
tendag.nl vanaf 1 september.

•  Sint Nicolaaskerk, Kerkplein 1 zaterdag 10 sep-
tember van 11.00 - 16.00 uur.

•  Korenmolen De Ruiter, Nigtevechtseweg 24 za-
terdag 10 september van 10.00 - 16.00 uur.

•  IJs- en Kaasboerderij de Willigen, Nigtevechtse-
weg 188 zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

NIEUWERSLUIS
•  Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7b zondag 11 

september van 10.00 - 17.00 uur. 

LOENEN AAN DE VECHT
•  Nederlands Hervormde Kerk (Grote of NH 

Kerk), Dorpsstraat 49, zaterdag 10 september van 
11.00 – 16.00 uur.

•  Loenderveense Poldermolen, Oud Over 104, zon-
dag 11 september van 11.00 - 16.00 uur.

•  Vaartocht over de Loenderveense Plassen, Oud 
Over 104 zondag 11 september reserveren ver-
plicht via www.openmonumentendag.nl vanaf 1 
september.

•  Molen de Hoop, Dorpsstraat 106 zaterdag en 
zondag 10-11 september van 10.00 - 16.00 uur.

•  Gereformeerde kerk Loenen, Dorpsstraat 11 za-
terdag 10 september van 11.00 - 16.00 uur.

•  Landgoed Vrederijk, Oud Over 4 zaterdag 10 sep-
tember van 11.00 - 16.00 uur. Op zaterdag rond-
leiding over het gehele park; rondleiding alleen 
met reservering via www.vrederijk.nl vanaf 1 sep-
tember. Open inloop moestuin met informatie.

NIGTEVECHT 
•  Protestantse Kerk Nigtevecht, Dorpsstraat 45 za-

terdag 10 september van 11.00 - 16.00 uur.

Kijk voor het volledige programma op www.open-
monumentendag.nl en in het OMD-Magazine als 
bijlage bij de VAR van 1 september.

Open Monumentendag 2022

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl
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Enkele hot items die vroeger in Vreeland speelden 
hadden te maken met grenswijzigingen. Vanaf de 
17de eeuw tot en met 2011 zijn er conflicten ge-
weest over de grenzen van Vreeland door dreigen-
de en daadwerkelijk uitgevoerde gemeentelijke 
samenvoegingen. De laatste twee liggen nog het 
meest vers in het geheugen: de (onder Vreelands 
protest uitgevoerde) samenvoeging met Loenen 
in 1964 en de samenvoeging van Loenen met 
Breukelen en Maarssen tot de huidige gemeente 
Stichtse Vecht in 2011.

Nadat de Noordelijke Nederlanden in 1810 wa-
ren ingelijfd bij het Franse keizerrijk werd hier de 
Franse administratieve organisatie van kracht. De 
term ‘gerecht’ werd vanaf nu vervangen door ‘ge-
meente’. Om de administratiekosten te verlagen 
werd het aantal Nederlandse gemeentes terugge-
bracht van 151 naar 55. Vreeland ontsprong de 
dans en bleef zelfstandig. 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 werden 
onder Koning Willem I nieuwe grondwetten in-
gevoerd. Hierin werden voor het hele land grens-
wijzigingen voorgesteld. In tegenstelling tot veel 
andere kleine gemeentes bleef Vreeland ook nu 
weer zelfstandig en werd zelfs het grondgebied 
iets vergroot doordat de Nes, tot dan toe grond-
gebied van Nederhorst den Berg, aan Vreeland 
werd toegewezen. Het eiland De Nes was in 1629 
ontstaan toen een landtong vanaf de oostoever 
van de Vecht (de kant van Nederhorst dus) werd 
doorsneden om de grote Vechtbocht die om die 

landtong heen liep af te korten. Door het doorgra-
ven van de landtong werd deze een eiland. Geen 
wonder dat Nederhorst dit nog als hun grondge-
bied zag, maar de nieuwe eigenaar van het eiland, 
ambachtsheer van Vreeland Reaal, bouwde hier 
zijn buitenplaats waardoor de Nes door het ge-
bruik en de tijd als Vreelands bezit werd gezien, 
ook al toont de prent uit 1719 dat er een bruggetje 
was naar de Bergse kant. 

Jonkheer Warin, waarnemend ambachtsheer van 
Nederhorst, reageerde in 1813 zeer verontwaar-
digd op de officiële toewijzing van ‘zijn’ eiland 
aan Vreeland. Hij diende bezwaar in bij de Pro-
vincie Utrecht, met als een van de argumenten 
dat Vreeland al zoveel buitenplaatsen en optrek-
ken had en Nederhorst, behalve het kasteel, niets. 
Ondanks het stormachtig protest kon het besluit 
uit 1813 alleen ongedaan worden gemaakt door 
weer een nieuw Koninklijk Besluit. De provincie 
Utrecht vond het eigenlijk wel goed, hield zich 
vast aan het besluit en het Vreelandse bestuur 
hield zich wijselijk op de vlakte. Toen ook nog 
eens de Vreelandse Schout Van Andel het eiland 
bij opbod bleek te hebben gekocht, verstilde het 
protest van de teleurgestelde jonkheer Warin en 
bleef de Nes officieel Vreelands grondgebied. Het 
hot item was opgelost. Net als het eiland zelf ove-
rigens, dat in de jaren 1930 door het baggeren van 
zand werd ‘opgegeten’, waardoor er nu alleen nog 
wat met bomen begroeide randen van het voor-
malige eiland in het water te zien zijn. 

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

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu
Het grondeigendom van eiland de Nes

        door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:



16 Augustus 2022 De Vreelandbode

Geslaagd Historisch Festival

Televisiepresentator Koos van Plateringen gaat 
28 augustus medailles uitdelen aan alle volwassen 
deelnemers van Swim to Fight Cancer Stichtse 
Vecht. Koos is bekend van o.m. Shownieuws en 
woont sinds zeven jaar in Nieuwersluis. “Er over-
lijden nog te veel mensen aan kanker. En door 
onderzoek kunnen mensen langer leven en is de 
kwaliteit van leven beter.”, aldus Koos. “In mijn 
nabije omgeving heb ik het ook meegemaakt. 
Door onderzoek is deze persoon goed geholpen 
met een gerichte operatie. Dat had 20 jaar geleden 
heel anders kunnen aflopen.”

Huttenbouwen 

Het huttenbouwkamp 2022 was weer een doorslaand succes!

Koos van Plateringen deelt medailles uit 
tijdens Swim to Fight Cancer

De 15de editie van het Historisch Festival van afgelopen weekend was een groot succes. Iedereen die ook 
maar iets met het platteland, ambachten of historische voertuigen had werd op zijn wenken bediend met 
een jongvee keuring, ruim 1000 historische voertuigen, een vol programma met een Oud-Hollandse straat 
met kraampjes, demonstraties, tractorpulling, muziek en kinderactiviteiten.

Foto: Michel Boelhouwer


