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Van de redactie
De tijden veranderen… Dat is een feit en daar moeten 
we mee dealen, of we dat nou leuk vinden of niet. Maar 
de leukste verandering is misschien wel dat we, na jaren 
van uitstel, eindelijk weer eens een ‘ouderwets’ Dorps-
feest met elkaar mochten beleven. Het comité, bestaande 
uit zowel oer- als import Vreelanders, heeft zich dan ook 
al lang van tevoren tot nog uren na afloop uit de naad 
gewerkt om dit ‘circus’ voor iedereen tot een succes te 
brengen. En dat is gelukt, en hoe… Een diepe buiging 
voor dit hooggeëerd gezelschap, dat zowel jong als oud 
een prachtig podium van plezier heeft gegeven! 
Dorpsgenoten Jan Leeflang en Nina Wild concluderen, 
in het interview verderop, dat Amsterdam en Vreeland 
heel goed samengaan. De Vreelandbode wordt boven-
dien tijdelijk door een vrijwilligster in de nog deels in 
aanbouw zijnde wijk ‘Vecht en Veld’ bezorgd, waar in-
middels zowel bewoners uit Vreeland zelf als uit andere 
plaatsen zijn neergestreken. Fijn hoe zij deze helpende 
hand uitsteekt zodat alle dorpsbewoners op de hoogte 
kunnen blijven van het reilen en zeilen in en rondom 
ons dorp. 
Deze editie biedt overigens ook weer vele sportieve en 
culturele ‘eropuit tips’ en nieuws daarover. De Dorps-
raad geeft ons de laatste updates en Kweepeer deelt weer 
een heerlijk recept met ons. In ‘Hart en Ziel’ weet Ronald 
Liesting het pakkend te zeggen: “Liefde is de bron” en 
ook de Sterren van Vreeland schrijven erover. Tja, tijden 
veranderen en zo ook onze inwoners, maar we blijven 
natuurlijk naar elkaar omkijken, gewoon zoals altijd 
nietwaar?

Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 15 • nr. 6 • september 2022 • info@vreelandbode.nl

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Meer ruimte voor boten bewoners 
in bestemmingsplan Vecht
Veel is nog onzeker, maar in de aangepaste con-
ceptversie van het bestemmingsplan Vecht bouwt 
de gemeente iets meer ruimte in voor boten van 
bewoners en wat minder voor toerisme. In de vo-
rige versie van het plan werd de maximale lengte 
van sloepen die aan privésteigers buiten de be-
bouwde kom vastgesteld op 7 meter, daar kwam 
erg veel kritiek op. Net als op het voorstel om geen 
boten met kajuit meer toe te staan, ook geen lage, 
en om extra opstapplaatsen voor com-
merciële boten aan te leggen langs de 
gehele Vecht. 

De gemeente heeft het plan nu aange-
past op een aantal punten. Zo wil ze de 
maximale lengte van boten van bewoners nu over-
al 12 meter maken. Daarnaast wordt voorgesteld 
om boten met een kajuit van maximaal 1 meter 
50, waarin niet geslapen kan worden, toch toe te 
staan. Bewoners wiens steiger in een zogenoem-
de rode oeverzone ligt, die boten zouden moeten 
verdwijnen, kunnen een ontheffing aanvragen om 
toch een boot te mogen neerleggen. En de extra op-

stapplaatsen voor commerciële vaartuigen zijn uit 
de plannen verdwenen. 
Wat betreft dit laatste punt ziet de Dorpsraad nog te 
weinig garantie in de voorliggende plannen. Want 
hoewel de opstapplaatsen nu uit de plannen zijn 
verdwenen, wordt er wel voorgesteld dat er aan-
vragen kunnen worden gedaan voor extra aanleg-
steigers voor de commerciële vaart en dat die dan 
per geval worden beoordeeld. Maar nergens staat 

waar deze aanvragen dan op worden 
beoordeeld. En dus hoe kansrijk zo’n 
aanvraag is. De Dorpsraad ziet graag 
in het bestemmingsplan vastgelegd dat 
hier grenzen aan worden gesteld. En 
dus dat er maar (zeer) beperkte ruimte 

is om vergunningen te verlenen aan commerciële 
aanlegsteigers. Daarnaast vindt de Dorpsraad dat 
de maximale hoogte van een kajuit van 1.50 meter 
hoog wel heel stringent is en dat daar wat flexibeler 
mee moet worden omgegaan. Vooral om te voor-
komen dat er straks boten met een kajuit van 1.55 
of 1.70 meter hoog moeten verdwijnen. 

Op 21 september zullen we dit aankaarten in de ver-
gadering van de Commissie Fysiek Domein van de 
gemeente waar de plannen worden besproken. De 
Vreelandbode is dan net gedrukt, dus de uitkomst 
van de vergadering leest u in het volgende nummer. 
De conceptplannen zijn te vinden op: https://raads-
informatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Com-
missie-Fysiek-Domein/2022/21-september/19:30/

Bestemmingsplan-De-Vecht-voor-de-ker-
nen-Nigtevecht-Vreeland-Loenersloot-en-
Loenen-aan-de-Vecht.

Bericht 
van de 

Dorpsraad

DorpsfeestDorpsfeest

Kaart in Bestemmingsplan De Vecht. De felgroene zone is de
RODE oeverzone waarbinnen ontheffing zou moeten worden 
aangevraagd om überhaupt een boot aan te leggen.

Het was weer een fantastisch Dorpsfeest waar iedereen zijn uiterste best had gedaan het thema 
Circus eer aan te doen. Kiki en Wietske hadden een topfeest! Lees meer reacties op pagina 4.
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Colofon

Agenda
24 sept. Hier om de Hoek, Helge Slikker en Tim  
 Klaase, Kerkje Kortenhoef, 15.00 uur
27 sept. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
1 okt.-25 nov. Expositie Joke Stapper en Milena  
 Grajewska in Dorpshuis
4 okt Buurtkamerpraatje Energiebesparing,  
 Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
7 okt.  Excursie Kasteel Nederhorst, Hist. Kring 
 Loenen, 15.30 uur 
9 okt. Big Band Bruce-optreden, Dorpshuis,  
 15.00-17.00 uur
10 okt. Bingo, Dorpshuis, 13.30 uur
10 okt. De Vreelander creëert, Anna Jordans,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
11 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
14 okt. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 15.00 uur  
 en 20.00 uur
15 okt.  Repaircafé, Dorpshuis, 10.00 uur
16 okt. Informatiebijeenkomst initiatief bewegen  
 en verbinden, Grote Kerk, 14.30 uur
18 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 okt. Aloys 60!
30 okt. Podium Vreeland, Syrisch concert, 
 Grote Kerk, 16.00 uur
30 okt.  Brugborrel, vanaf 17.00 uur

25 sept. Pastor Fred Flantua 10.00 uur
2 okt. Ds. Harold Schorren 10.00 uur
9 okt. Ds. Rineke van Ginkel 10.00 uur
16 okt. Pastor Fred Flantua 10.00 uur
23 okt. Casper van Dorp 10.00 uur

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

Beste Vreelanders, Ewald van den Hout, die altijd 
zorgde voor een vrachtwagen haardhout voor het 
dorp, is verhuisd.. Jeroen van der Paauw neemt dit 
over. Dit jaar wordt het hout op zaterdag 8 oktober 
geleverd. De prijs is € 125,- per bigbag (losgestort). 
Het hout wordt voor de deur afgeleverd. Bestel via 
06-15003562 / jvdpaauw@hotmail.com.
Groet, Ewald van der Hout en Jeroen van der Paauw

Vechtzooitje
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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

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!

Buurtkamer
Iedere dinsdag  is er van 10 tot 12 uur een kopje 
koffie in de Buurtkamer in het Dorpshuis. Kom 
eens langs en maak kennis met je dorpsgenoten. 
Altijd gezellig.
 
De Buurtkamerpraatjes op de eerste dinsdag van 
de maand gaan weer van start:
Op 4 oktober om 11 uur komt een van de duur-
zaamheids-experts van Energie Coöperatie Wij-
demeren 24 praktische bespaartips voor een lage-
re energierekening met ons doornemen. Tel uit je 
winst: besparen wordt ons woord van 2022!
 
Op 1 november vertelt Wendela Sandberg om 11 
uur over het fragiele ecosysteem van de Loender-
veense plas. Menselijke acties van brasem vissen, 
ganzeneieren schudden tot ijzerchloride toevoe-
gen, hebben nog niet geresulteerd in een nieuwe 
ecologisch balans. Het teveel aan fosfaten (heel 
actueel) leidt tot stinkende plakken blauwalg. De 
waterkwaliteit is onvoldoende.
 
De Vreelander Creëert op iedere tweede maan-
dagavond in de maand gaat ook weer begin-
nen. Op maandagavond 10 oktober vertelt Anna 
Jordans  over haar werk als mede-eigenaar van 
Mals Media, het culturele filmproductiehuis van 
Nederland.
Mals Media maakt filmcontent voor culturele op-
drachtgevers w.o. het Rijksmuseum en het  Van 
Gogh  Museum. In haar lezing toont en vertelt 
Anna hoe een productie van kop tot staart tot 
stand komt. Aanvang 20.30 uur. Entree €5,- (gra-
tis koffie/thee).
 
Op maandagavond 14 november gaat Anna Ne-
lemans  met jonge ouders in gesprek over: Mijn 
kind wil niet eten. Wat kan ik doen? Anne legt uit 
hoe de smaak van kinderen zich ontwikkelt, waar-
om kinderen vaak “slecht” eten. Natuurlijk krijg 
je handige tips en vertelt ze wat je zelf kunt doen. 
Het wordt een leuke informatieve avond.  En-
tree €5,- (gratis koffie/thee).
 
Zondagmiddagconcerten in de 
Nikolaas Kerk: Podium Vreeland
Ook gaan we weer van start met een serie  zon-
dagmiddagconcerten, te beginnen op zondag 
30 oktober  16.00 uur.  Vanuit Vreeland gaan we 
nieuwe muzikale werelden ontdekken en verre 
reizen maken. Splendor musici Shaza Manla en 
Hessel Moeselaar nemen ons op kanun en altviool 
mee naar verre Syrische streken. In de volgende 
Vreelandbode leest u hier meer over! Het tweede 
concert zal plaatsvinden op zondag 27 november 
(save the date), met Jawa Manla die ons op haar 
ud (luit) meeneemt in haar programma: de wind 
die uit het Oosten komt.

Expositie in het Dorpshuis:
Joke Stapper en Milena Grajewska exposeren in 
het Dorpshuis van 1 oktober tot en met 25 no-
vember. Milena schildert magisch-realistische 
vrouwenbeelden. Joke toont haar textiele portret-
ten. Je bent van harte welkom om te komen kijken 
tijdens de opening op zaterdag 1 oktober om 14 
uur of op een ander moment dat het Dorpshuis 
open is. Aansluitend op zaterdagmiddag een 
workshop astrologie en/of enneagram.

Nieuw ‘geluks’initiatief op 16 oktober
Medelid van het Sterrenteam is Herman Poos, 
die met zijn stichting Broccori & Kohl initiatie-
ven ontplooit om mensen gezond en gelukkig 
oud te laten worden. Als het aan hem ligt wordt 
Vreeland het gelukkigste dorp van de provincie 
Utrecht. Een kernteam van Broccori & Kohl volgt 
de opleiding Vitaal burgerschap aan het ROC 
Midden-Nederland, waar jaarlijks 7000 studenten 
worden opgeleid volgens de principes van positie-
ve gezondheid. Daarnaast kan de komende jaren 
gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van 
ROC Midden Nederland, zoals het vitaliteitslab 
in het stadion van FC Utrecht. “Ik woon hier nog 
maar een jaar maar sta al versteld hoe mensen 
elkaar hier tot steun zijn en positief in het leven 
staan. Dat is al een grote voedingsbodem voor dit 
ambitieuze plan”, aldus Herman, , van wie afgelo-
pen week ook nog eens een boek uitkwam, dat hij 
samen met Hans Schraders schreef: 'Er ontstaat 
een nieuw Nederland - van welvaart naar welzijn'.

De komende maanden worden vele (sport) activi-
teiten ontwikkeld om meer inwoners in beweging 
te krijgen en met elkaar te verbinden. Hiervoor 
wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd 
op zondag 16 oktober (14.30 uur) in de St. Nico-
laaskerk. Die middag staat ook centraal hoe jong 
en oud onder één dak duurzaam en gelukkig sa-
menleven. Een aantal aansprekende voorbeelden 
uit Vreeland maar ook daarbuiten wordt gepre-
senteerd. Zie ook: broccori.nl.

Onder de vlag van Sterren van Vreeland kan jong 
en oud straks deelnemen aan het programma aan 
de hand van een strippenkaart van 5 euro. Hier-
mee worden de inkopen gedaan voor een ‘ge-
luksdiner’ dat volgend jaar wordt georganiseerd. 
Een aantal gerenommeerde (hobby)koks is bereid 
hiervoor geheel belangeloos gezonde hapjes te be-
reiden. En hoe meer er deelgenomen wordt, hoe 
meer strippenkaarten er worden verdiend en dus 
hoe meer bijzondere en smaakvolle gerechten en 
drankjes kunnen worden verkregen.
Zie ook onze website: www.sterrenvanvreeland.nl 
en onze Facebook pagina. 
Namens het Sterrenteam:Wendela, Dieuwer, 
Frederiek, Jaap Jan, Herman en Kees.

Sterren Nieuws

Op 14 oktober staan er weer 
twee mooie films op het pro-
gramma van Filmhuis Vree-
land. In de middag voor de 
kinderen de grappige en mu-

zikale film ‘Sing’ waarin koala Buster Moon be-
sluit de ‘Voice of het dierenrijk’ te organiseren om 
zijn theater te redden. Met bekende, swingende 
nummers van oa Stevie Wonder en Reese Whi-
terspoon.
’s Avonds een film waaraan (jonge) gezinnen hun 
hart kunnen ophalen. Wie wil er nou niet een leu-

ke, sympathieke nanny 
die je ’s nachts de zorgen 
uit handen neemt? Tul-
ly is een moderne Mary 
Poppins. Of toch niet? 
Herkenbaarheid en hu-
mor met een twist. De 
perfecte vrijdagavond.

De middagvoorstelling 
start om 15.00 uur, de 
avondfilm om 20.00 uur.

Lekker de herfst in met Filmhuis Vreeland
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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

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

Terugblik op geslaagd Dorpsfeest

Hooggeëerd publiek! 
We waren écht weer toe aan een ouderwets ge-
zellig Vreelands dorpsfeest. Na een rustige start 
barstte het ‘circus’ al snel los om door te gaan tot 
in de kleine uurtjes. Om 15 uur stond alles paraat 
en scheen de zon aan een strakblauwe hemel bo-
ven Vreeland. Terwijl de organisatie zich al heel 
wat uurtjes in het zweet had gewerkt druppelde 
het eerste publiek voorzichtig de grote ‘circustent’ 
binnen. In eerste instantie waren dat vooral kin-
deren en hun ouders; de een al stemmig uitgedost, 
de ander nog weifelend in de rij voor een professi-
onele schminkbeurt.  

Vreelandse moeder van het gezin Petersen (rechts) 
met haar zus uit Breukelen (midden) en vriendin uit 
Kerklaan sloten aan in de rij met hun dochters Yfke, 
Veerle, Jolie en Yolée. Ze keken eerst nog even de kat 
uit de boom maar na de metamorfose ontpopten de 
meisjes zich al snel als ware circustijgers. 

Ook de papa van deze ‘Rolling Stone’ op haar step 
reisde speciaal naar Vreeland af.  Hij en ons vier-
jarige dorpsgenootje Naleyah bewijzen maar weer 
dat het echt een feest voor groot én klein was. 

Kees Bos (10) en zijn zusje Doris zijn er helemaal 
klaar voor en komen prachtig uitgedost de tent 
binnenlopen. “Die pakken hebben wij ‘gewoon’ 
van thuis uit de verkleedkist,” zegt Kees met een 
zelfverzekerde blik zoals het een ware circusdirec-
teur betaamt. 

Welke circusact dit vrolijk getooide drietal voor 
ogen had is niet helemaal duidelijk maar het bon-
te gezelschap voerde de stemming al snel verder 
op. “Wat ik zo fantastisch vind is de vrijheid die 
de kinderen hier hebben!” Minnemijn Smit is nog 
maar net met haar gezin (man Reinier Reesink en 
kids van 6 en 7) vanuit Amsterdam op Duinker-
ken komen wonen. “Ik kan bij wijze van spreken 
‘s ochtends gewoon de voordeur opendoen en 
dan lopen ze al zowat de school binnen, heerlijk 
haha!” Patricia Smit is vandaag speciaal uit Kin-
derdijk gekomen om dit feest met haar dochter, 
schoonzoon en kleinkinderen mee te beleven. 
“Prachtig hoe hier een feest neergezet wordt voor 
alle leeftijden door elkaar!” 
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LUNCH!
Uitgebreid genieten in de middag? 

Dat kan donderdag tot en met zondag. 
Wij serveren een heerlijk 4 gangen lunchmenu 

du chef à € 85.- per persoon.
Boek nu via www.nederlanden.nl 

of bel 0294-232326

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

‘Bodettenduo’ Wiets & Kiek bleven van het begin 
tot het einde ook allerminst onopgemerkt in hun 
clownspak met pruiken. De volgende dag waren 
ze iets minder spraakzaam dan normaal maar we-
ten ze toch nog wat uit te brengen: “Hahaja in het 
begin was het wel een beetje ongemakkelijk in ons 
pak want al snel liep het vocht vanonder de pruik 
via de slippers weg. Maar wat waren we happy, 
wat een heerlijke dag!” 

De Vreelandse Frederique – ook wel bekend als 
Kiek – heeft een tafel voor zichzelf gereserveerd. 
Ze vertelt: “Ik ben binnenkort jarig en heb beslo-
ten mijn feestje vast hier te vieren. Ik heb al mijn 
vrienden opgetrommeld. Ook mijn ‘oudste’ vrien-
dinnetje Antoinette. Vooralsnog lijkt het hier een 
beetje een kinderfeestje. We wachten natuurlijk 
op de band. Het eten is overigens heerlijk net als 
het weer.”

Achter de bar zien we Cynthia, Abigail en Amy. 
Zo te zien hebben ze het naar hun zin. Cynthia: 
“Ik ben de zus van Vincent Stapper die in de or-
ganisatie van het dorpsfeest zit. Het is inmiddels 
gezellig druk in de tent.”

Liza en Marjan vonden het thema ‘circus’ best 
moeilijk voor volwassenen. Als ze op de foto gaan, 
pakken ze snel hun rode neus uit hun tas. Marjan: 
“Weet je, kijk om je heen. Dan zie je hoe iedereen 
geniet. Nu is het nog even het feestje van de kin-
deren.” Liza knikt instemmend: “Maar vanavond 
gaan wij los, haha.”

Harm, Ewoud en Adam eten rond 17.00 uur in 
het dorpshuis hun sateetje op. Adam: “Wat ge-
weldig dat we in de Vreelandbode komen. Maak 
maar snel een foto. Wij hebben de circusschool al 
gehad en kunnen niet wachten op het lasergamen. 
Daar verheugen we ons op.” Inmiddels is Noor er 
ook bijgekomen. Zij heeft de eerste week op het 
Comenius College achter de rug. Ewoud: “Die 
saté is superlekker. We hebben er volgens mij ook 
bami en komkommer bij. Heerlijk.”

Magali en Ole willen graag op de foto. Ze hebben 
een heerlijke middag gehad. Zijn prachtig ge-
schminkt en vonden de circusschool ‘best leuk’.
Voor meer foto's zie www.dorpsfeestvreeland.nl. 
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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

Heb jij al een cursus geboekt?
Neem snel een kijkje op de site waar 

je precies kan zien waar je je nog 
voor aan kunt melden.

Ulrike Bürger-Bruijs, creatief theaterproducent 
Vreelandse Ulrike Bürger-Bruijs werkt al tiental-
len jaren in de theaterwereld. Ze begon als regie-
assistent, werkte bij Joop van den Ende als direc-
teur creative development en was de afgelopen 
jaren hoofd artistiek bureau bij ITA. 

Ulrike: “Bij ITA werkte ik direct onder de directie, 
wat betekent dat ik daar alles deed: artistiek, plan-
ning, zakelijk, operationeel, internationaal, copro-
ducties. Na twee, drie jaar kende ik de materie en 
begon ik mezelf te herhalen. Ik dacht: ik ben nu 
bijna 50, laat ik nog één keer met mijn eigen pro-
ductiehuis een poging doen om in de theaterwereld 
een cross-over te creëren tussen gesubsidieerde 
producties en de vrije markt.” Eén van de eerste 
producties die ze in deze nieuwe setting produceert 
is een unieke voorstelling van ’s werelds beroemd-
ste performance kunstenares Marina Abramović, 
ter ere van het 135-jarige bestaan van theater Carré 
in Amsterdam. 

Ulrike: “De directrice van Carré is een groot fan 
van Marina en nodigde haar uit om in dit feestjaar 
naar het theater te komen. Dat is heel bijzonder 
want de inmiddels bijna tachtigjarige kunstenares 
stond maandenlang in het MoMA in New York 
en op de meest uiteenlopende locaties, maar heeft 
haar performancekunst nog niet eerder in het the-
ater laten zien.” Met No Intermission creëert zij 
een meeslepende ervaring die nog nooit eerder is 
vertoond. Carré opent hiervoor zeven dagen lang 
haar deuren als levend theatraal museum en gunt 
het publiek daarmee een kijkje in Marina’s beleef-
wereld. Elke dag start gezamenlijk met Marina live 
in de zaal, waar de aanwezigen de kans krijgen haar 
beroemde Abramović Method te beleven. Daarna 
dwaalt het publiek individueel door het theater van 
kelder tot nok, en ervaart men performance art in 
de meest optima forma.  

Ulrike: “Ik ben betrokken bij het creatieve proces, 
waardoor ik de gekste dingen meemaak. Zo heb ik 
net in het theater op de vloer gelegen met een kun-
stenaar die heel Carré wil volleggen met bakstenen. 
We lagen te puzzelen hoeveel bakstenen er nodig 
zijn en hoe deze in alle hoeken en bochten passen. 
Ik vind het inspirerend om niet meteen een mening 
te hebben en met een open blik te kijken wat er ont-
staat.” Marina Abramović staat van 24 oktober t/m 
6 november 2022 is Koninklijk Theater Carré.  

Zin gekregen om naarr het theater te gaan? 
Hier een paar tips van Ulrike: Girls and Boys van 
Toneelgroep Oostpool, speelt onder andere op 
12  oktober in de Schouwburg Utrecht. Prachtig 
verhaal, indrukwekkend gespeeld door Hadewych 
Minis die hiervoor de prestigieuze theaterprijs de 
Theo D’Or ontving. 
Zangeres Wende met haar show De Wildernis, en 
voor kinderen As you like it van de Toneelmakerij 
en Circus Treurdier staan de komende tijd beiden 
in de Schouwburg in Utrecht.                   C.W.

Zondagmiddag 9 oktober staat het Dorpshuis in 
Vreeland van 15 tot 17 uur bol van swingende 
bigbandmuziek. Liefhebbers kunnen dan genie-
ten van verschillende muziekstijlen waaronder 
jazz/swing, funk & latin, gespeeld door de twintig 
man/vrouw sterke ‘Big Bad Bruce Band’ uit An-
keveen. En uiteraard neemt de band haar nieuwe 
‘leading lady singer’ Eva mee naar Vreeland. Dat 
mag u zeker niet missen!

De ‘Big Bad Bruce Band’ onder leiding van de 
ervaren bandleider Bruce Skinner bestaat uit een 
uitgebreide blazerssectie (trompet, trombone, 
saxofoon) die wordt geflankeerd door een strak-
ke ritmesectie (drums/percussie, piano, gitaar en 
bas), met Doy Salsbach als gastspeler op conga’s. 
De band speelt een zeer veelzijdig repertoire met 
onder meer bekende ballads als Accentuate the 

Positive, Fly Me To The Moon en Big Spender 
die op onnavolgbare wijze worden vertolkt door 
zangeres Eva. Daarnaast speelt de band swingen-
de muzikale funky nummers, maar ook typische 
bigband klassiekers die uiteraard bij geen enkel 
optreden mogen ontbreken! Het optreden van 
de ‘Big Bad Bruce band’ start om 15 uur in Het 
Dorpshuis. Wees er snel bij, want het aantal plaat-
sen is beperkt! Kaarten à € 10,00 zijn online te 
bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/bbbb/nl.

‘Big Bad Bruce Band’ in het Dorpshuis‘Big Bad Bruce Band’ in het Dorpshuis
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Het oogstseizoen is nog niet voorbij! De pompoenen en courgettes zijn er in overvloed!

Flammkuchen met pompoen en rode ui: (uit foodies)
Benodigdheden (3 p.): halve (hokkaido) pompoen, flammkuchendeeg voor 1 hele bakplaat, 
100g crème fraiche, zout & peper, rode ui, venkelzaad en olijf olie. 
Bereiding: Verwarm de oven op 220 graden. Rol het deeg uit op bakpapier op een gehele bakplaat. 
Bestrijk het deeg met crème fraiche maar laat de rand vrij zodat deze knapperig wordt in de oven.
Bestrooi vervolgens royaal met zout en peper. Snij de pompoen en ui in dunne plakjes (bijv. met een 
mandoline) en verdeel over het deeg tezamen met het venkelzaad. Voeg nog enkele druppels olie toe 
over de gehele flammkuchen en bak deze in 10-12 minuten goudbruin. 

 Gele courgette met hazelnoot salade: (van Ottolenghi) 
 Benodigdheden (4 p.): 1 gele courgette, enkele hazelnoten, stukje pecorinokaas, 
 olie (liefst hazelnootolie maar olijfolie kan ook) en paar takjes munt.
 Bereiding: Was de courgettes en snijd deze in dunne plakjes. Bak de hazelnoten even 
aan in een pan en hak ze fijn. Verdeel dit over de schaal tezamen met muntblaadjes en geschaafde pecorino. 
Besprenkel met olie en peper&zout en enjoy! 

Recept geschreven door Willemijn Schippers van winkel Kweepeer. Pompoen en courgette zijn in winkel te koop.

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

Onlangs, bij de verhalenmiddag, viel Ronald 
op door zijn mooie gedicht en zijn Rotterdam-
se accent. Wie is deze dorpsgenoot? Wat is zijn 
verhaal? Achteraf, op straat, reageerde hij direct 
enthousiast op de vraag om zijn verhaal in de 
Vreelandbode te vertellen. 

Ronald werd 66 jaar geleden samen met zijn twee-
lingzus geboren, twee jaar na hun oudste broer; 
later volgde nog een broertje. Vader was jachten-
bouwer in Rotterdam, en hij groeide op op de werf. 
“We leefden echt op de rand van armoede, maar 
omdat mijn vader uiteindelijk een eigen boot kon 
bouwen, gingen we toch op vakantie in Nederland. 
We hebben elke zomer ontzettend veel gezien.” 
Ronald wilde niet naar school, het systeem paste 
niet bij hem. “Al jong zag ik dat het anders in el-
kaar zat dan wat ik daar moest leren, daarom ben 
ik autodidact op alle gebieden. Kinderen moet je 
vooral kind laten zijn, we leren kinderen veel onzin 
en zorgen daarmee dat ze het ware niet meer zien. 
Als oudere moet je dan eigenlijk juist veel AF-le-
ren.” Hij had het niet leuk thuis, was altijd anders 
dan de andere kinderen. Op zijn 14e is hij weggelo-
pen, en nooit meer teruggegaan. Met allerlei klus-
jes en baantjes hield hij zich op de been. Hij heeft 
in die tijd twee wereldrecords windsurfen op zijn 
naam gezet, een uurrecord en een afstandsrecord. 
En uiteindelijk een eigen houten tweemastertje ge-
bouwd, zijn droom. Zijn plan om rond de wereld 
te zeilen kon door allerlei omstandigheden echter 
nooit doorgaan en na een paar jaar op een schip 
in Weesp gewoond te hebben, kwam hij in 2016 in 
Vreeland terecht.

Oude zielen
Schrijven is altijd belangrijk geweest voor hem. 
Ronald krijgt ‘downloads’: ideeën, gedichten, ver-
halen, die hij opschrijft. Deze ‘downloads’ komen 
van wezens om hem heen, hij ziet en voelt ze alle-
maal. Zelf is hij, net als wij allemaal, een oude ziel, 
een incarnatie van een ander wezen. Vaak komen 
deze wezens van andere planeten. Hij vertelt dat 
de wereld zich aan het resetten is: er komt nu veel 
onheil op ons af, en dat zal nog erger worden, maar 
uiteindelijk komt het allemaal goed. Mensen moe-
ten zich dan wel bewust worden van hun aandeel in 
de problemen, naar zichzelf kijken en hun verant-
woordelijkheid nemen. 

Een oude Russische vrouw heeft hem veertig jaar 
geleden geholpen, zij heeft hem op dit pad gebracht 
en doen inzien dat er een nieuwe wereld aan het 
ontstaan is. Daarnaast heeft hij een bijna-dooder-
varing gehad die hem veel vertrouwen gaf. De erva-
ringen uit zijn jeugd, van zijn twee scheidingen, de 
gebeurtenissen die anders liepen dat hij verwachtte 
en de contacten die hij is verloren heeft hij allemaal 
kunnen vergeven. Het heeft hem doen beseffen dat 
Liefde de bron is van alle energie, en dat alle men-
sen één zijn. “We zijn allemaal Atlas, met de wereld 
op onze schouders.”

BEKEERD
Die mens tot inzicht gekeerd
Het hart gestroomd tot geluk
zal wijsheid in zich dragen.

M.S.

Hart & Ziel: 
Ronald Liesting: “liefde is de bron”

Repaircafé groot succes

Recept van deze maand: 
Flammkuchen met Pompoen en Courgettesalade.

Hart & Ziel:  
Ronald Liesting: “liefde is de bron”

Recept van deze maand: 
Flammkuchen met Pompoen en Courgettesalade.

Het allereerste Repaircafé afgelopen zaterdag was goed 
bezocht. Van printers, radio's tot waterkokers en zelfs een 
jukebox zijn door vrijwilligers gerepareerd. Op 15 oktober 
is weer een Repair Café, om 10 uur in het Dorpshuis. 

Excursie naar kasteel Nederhorst
Op vrijdag 7 oktober organiseert de HK Loenen om 15.30 
uur een excursie naar Kasteel Nederhorst, dat onlangs 
door Stadsherstel Amsterdam gekocht is en nu verbouwd 
gaat worden tot appartementen. Aanmelden via aanmel-
dingactiviteit@hkloenen.nl.
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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

Kidsredactie

Hou jij van verhalen en heb jij lekker veel fantasie? Doe 
dan mee aan de Vreelandse kinderboekenweekverha-
lenschrijfwedstrijd (leuk woord voor galgje;-)!

Om jullie een beetje op weg te helpen belde de kidsre-
dactie met kinderboekenschrijfster Sanne Rooseboom 
voor een paar goede tips en tricks. Je weet wel, zij is 
de schrijfster van Het ministerie van oplossingen en de 
boeken over prinses Jippie. Sanne vond de verhalen-
wedstrijd zo leuk, dat zij meteen in de jury wilde. Dat 
betekent dat zij jullie verhalen gaat beoordelen! 

Hoe werkt het en wat zijn de regels?
Om het begin wat makkelijker te maken schreven wij 
vast de eerste zinnen van het verhaal. Schrijf of type die 
over. Je mag helemaal zelf weten hoe je verder gaat. En 
bedenk, in een verhaal is er veel meer mogelijk dan in 
het echte leven! Schrijf een verhaal van maximaal 500 
woorden, dat is ongeveer 2 A4tjes en stuur het voor XX-
XX-XX op naar info@vreelandbode.nl. Vermeld je naam, 
emailadres en telefoonnummer. De Vreelandse kinder-
boekenverhalenschrijfwedstrijd is er voor alle kinderen 
die in Vreeland wonen, of in Vreeland naar school gaan. 
Het maakt niet uit hoe oud je bent, als je kan schrijven, 
mag je meedoen. De verhalen worden beoordeeld door 
een jury die bestaat uit Sanne Rooseboom en de redac-
tie van de Vreelandbode. (De redactieleden van wie hun 
eigen kinderen, neefjes of nichtjes meedoen, mogen 
natuurlijk niet meebeslissen). De winnaar krijgt een boe-
kenbon ter waarde van 15 euro en het winnende verhaal 
komt in de Vreelandbode van November!

Verhalenwedstrijd

Drie geweldige schrijftips van kinderboeken-
schrijfster Sanne Rooseboom!

Tip 1
Voordat je begint aan het schrijven van een verhaal, is 
het leuk om je hoofdpersoon een beetje te leren ken-
nen. Schrijf op een apart papier op wie hij of zij is. Naam, 
leeftijd, uiterlijk. Je kunt ook bedenken wat haar (of zijn, 
maar ik doe nu even haar) hobby’s zijn, waar ze bang 
voor is, wie haar beste vriend is, wat ze stom vindt aan 
haar ouders, waar ze goed in is op school, wie ze belt 
als ze in paniek is. Het hoeven helemaal geen dingen 
te zijn die in het verhaal voorkomen, het helpt gewoon 
met inleven. Zo kun je makkelijker over je hoofdpersoon 
schrijven.  

Tip 2
Soms weet je niet hoe je een verhaal moet beginnen, 
maar zie je wél een scène voor je aan het eind van het 
verhaal, of ergens in het midden. Schrijf die dan! Een 
stukje van een verhaal voor je zien is namelijk ‘inspiratie 
hebben’ en het is zonde om dat niet te gebruiken. Het 
begin komt later wel, schrijf maar lekker het stuk waar 
je zin in hebt.  

Tip 3
Als je klaar bent met de eerste versie van je verhaal, lees 
het dan eens door terwijl je let op je zintuigen. Voeg 
daarna een paar details toe. Hoe ruikt het in je verhaal? 
Is het warm of koud buiten? Heeft je hoofdpersoon een 
jas nodig? Is het druk op straat? Wat voor geluiden hoor 
je in het verhaal? Voetstappen? De wind? Dit zijn het 
soort details waarmee je verhaal nog meer gaat leven, 
waardoor het voor lezers nóg mooier wordt.
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In bomen klimmen en sporen van dieren zoeken in het 
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, 
een hut bouwen, vogels spotten, of picknicken aan de 
oever van de Vecht. En wat dacht je van een moestuin-
tje maken in je eigen tuin? De natuur is overal om ons 
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 

Dit zijn de eerste zinnen van jouw verhaal voor 
de verhalenwedstrijd: 

Heel stil zaten ze tussen het riet ineengedoken, 
zonder iets te zeggen. Hun ogen strak gericht op 
de figuur aan de overkant. Hij had een donkere 
jas aan en zijn gezicht zat verborgen onder een 
grauwe hoodie. 
Wie was deze man? Hij was een paar dagen gele-
den voor het eerst in het dorp opgedoken. 

Maak het verhaal af in ongeveer 500 woorden!

Gi-ga-groen 
De kinderboekenweek 
komt eraan!

Op 14 oktober draait er weer een super leuke film 
bij het Filmhuis Vreeland. Om 15.00 uur begint de 
grappige en muzikale film ‘Sing’ waarin koala Bus-
ter Moon besluit de ‘Voice of het dierenrijk’ te or-
ganiseren om zijn theater te redden. Met bekende, 
swingende nummers van oa Stevie Wonder en Reese 
Whiterspoon. Kom je ook? 

Heb jij na het lezen van deze tips meteen een hoofdper-
soon in gedachten? Zie jij al een spannende scene voor 
je? Of moet je nog even nadenken over een goed be-
gin? Pak dan meteen pen en papier (of druk op de aan-
knop van je computer) en begin gewoon met schrijven! 
enne…. wees niet meteen te kritisch op jezelf. De mees-
te schrijvers herschrijven hun verhalen een paar keer 
voordat ze klaar zijn om te worden gedrukt. In een eer-
ste versie gaat het er vooral om dat je lekker doorschrijft, 
dan krijg je vanzelf nieuwe invallen en leuke ideeën. Die 
punten en komma’s komen later wel. Heel veel succes! 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte 
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het 
moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder die-
renweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in 
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of 
verwonder je over prachtige natuurillustraties in pren-
tenboeken. Kom daarna mee naar buiten.

Boekhandel Van Kralingen in Breukelen heeft speciaal 
voor de Kinderboekenweek extra veel leuke, spannen-
de, vrolijke en natuurlijk groene kinderboeken te koop. 
Als je tijdens de kinderboekenweek minstens € 12,50 
uitgeeft aan een kinderboek, dan krijg je het kinder-
boekenweekgeschenk cadeau! En dat niet alleen, de 
Kinderboekenweek is zowel een feest op school als in 
de boekhandel en daarom verzon de boekhandel een 
speciale actie. Met ieder boek dat je tijdens de Kinder-
boekenweek koopt spaar je mee voor de schoolbiblio-
theek van de Ridderhof!

Filmhuis kids

Jouw verhaal
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Onze meesterkok Paul Fagel ontving eind augustus 
in zijn charmante huisje aan de Vecht zijn vrien-
den van Vélocipède club Door Oefening Flink 
(DOF). DOF is een bont gezelschap van wielren-
ners als Piet de Wit (wereldkampioen stayer) en 
Gerard Koel (brons ploegenachtervolging Spelen 
van Tokyo), pianist Tonny Eijck, presentator Chiel 
van Praag (Nederland muziekland), burgemees-
ter Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden) en 
ex-staatssecretarissen Joop Atsma, Cees van Leeu-

wen en Henk van Hoof. Paul is als wielerfanaat al 
sinds 1977 lid van deze club, die acht keer per jaar 
bij elkaar komt. Dit jaar was hij gastheer samen met 
Chiel van Praag (neef van KNVB bestuurder Jaap 
en zoon van zanger Max). De groep maakte een 
mooie tour door de omgeving en genoten daarna 
van de kookkunsten van Paul (en Shirley). Tussen-
door trad Chiel nog even op in de Sint Nicolaaskerk 
tijdens de verhalenvertelmiddag met een heerlijke 
anekdote over twee ondeugende coureurs.

Smullen van wielerverhalen 

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! 

Voor de eerste keer sinds ik in Vreeland woon, 
inmiddels ruim 50 jaar, heeft de Appelspinselmot 
zich massaal gevestigd in mijn appelbomen. Ook 
elders in het dorp zag ik in de lente appelbomen die 
vol zaten met dikke proppen grijze spinsels.
In de pomologische geschriften wordt deze mot 
gekenmerkt door haar typische stippeltjes op de 
vleugels. Ze is specifiek gericht op het blad van ap-
pelbomen. Overdag verschuilen de jonge rupsen 
zich in spinselproppen tussen de bladeren. Het is 
een tamelijk onschuldige aantasting, die vooral in 
het zuiden en oosten van ons land optreedt in on-
bespoten boomgaarden. Maar ook in onze contrei-
en is de appelstippelmot inmiddels ruim verspreid, 
een gevolg van de klimaatverandering. 

De bestrijding.
Ik ben dit voorjaar na de bloei direct begonnen met 
in de ochtend de spinselnesten handmatig uit de 
bomen te halen en vervolgens deze nesten gevuld 
met jonge rupsen en poppen goed fijn te knijpen. 
Ik hield er geel en groen gekleurde vingers aan over. 
Als bomen niet hoger zijn dan 3 meter is dat een 

uiterst effectieve 
bestrijding geble-
ken. Kees Hobo op 
Oud Over past een 
andere methode met succes toe. Hij spuit met een 
stevige waterstraal de nesten uit zijn appelbomen. 
Chemische bestrijding werd vroeger veel toegepast, 
maar is nu niet meer toegestaan.

Hoe nu verder?
Naar mijn verwachting vliegen inmiddels talloze 
volwassen stippelmotjes in en rond Vreeland. Zij 
zetten nauwelijks zichtbaar voor het blote oog hun 
eitjes op de stam en takken van appelbomen af. 
Oorwormen, sluipwespen en mieren zijn hun na-
tuurlijke vijanden. In het voorjaar zijn koolmezen 
grote consumenten van de rupsen. Omgekeerde 
bloempotjes gevuld met stro ophangen in de bo-
men verdient aanbeveling om meer oorwormen te 
lokken. Aanvullend blijft het goed om na de bloei 
handmatig de spinselproppen te verwijderen en/of 
de waterstraal erop te richten.   

Wiel Broex, pomoloog.

Appelstippelmot in Vreeland

Het dorpsfeest op 3 september was weer goed ge-
slaagd! Iedereen had er veel zin in, de sfeer was 
geweldig en dankzij alle helpende handen werd 
iedereen voorzien van vermaak, eten en drinken. 
We zijn heel blij met de hulp van het bar-team: 
Cynthia, Nicoline, Abigail, Amy en Casper. Het 
film/foto-team bestond uit John, Bas, Jeroen en 
Tim. Engeline en Pauline hebben geholpen met de 
muntverkoop, en Raymond, Orie en Ruby hebben 
met van alles en nog wat geholpen. Meike en Eva 
hebben de kinderen laten knutselen in hun knusse 
circustentje. Dankzij jullie allemaal is het zo’n leuk 
feest geworden. Allemaal heel hartelijk bedankt! 

Connie, Denise en Margot stoppen na vijf fees-
ten met de organisatie, dus voor volgend jaar zijn 

we op zoek naar nieuwe enthousiaste mannen en 
vrouwen voor de feestcommissie! Meld je aan op 
grace.inklaar@synflows.com. 

Vincent, Grace, Arjan, Connie, Denise en Margot.

Lezers schrijven: 
Dank aan alle Dorpsfeestvrijwilligers!
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UITtips:
Cabaret seizoen 2022 – 2023 in 
Nigtevecht: laatste kaarten
Het Dorpshuis in Nigtevecht vormt al meer dan 25 jaar 
het decor voor optredens van ’s lands beste cabaretiers. 
Het komend seizoen treden op: n00b, Martijn Koning, 
Merijn Scholten, Rob & Emiel en Lebbis&Verhallen. Er 
zijn nog passe partous en laatste losse kaarten voor de 
voorstellingen, aanvang is steeds 20.30 uur. Een passe 
partout voor vijf voorstellingen kost € 99,-. Kaarten 
kunnen gekocht worden via www.cabaret-nigtevecht.
nl, een app naar 06-44522302, bij Boekhandel Van Kra-
lingen in Breukelen of via 0294-252506.

De Vreelandse muzikanten Helge Slikker en Tim Klaase 
geven hun succesvolle concert Hier om de Hoek op 24 
september a.s. in het oude kerkje in Kortenhoef. Voor 
wie de concerten in Vreeland gemist heeft: gaan! 
www.hieromdehoek.live. 

Hier om de Hoek in Kortenhoef

In 2019 kwamen Jan en Nina elkaar tegen op een 
datingapp. Na twee weken intensief chatten 
werd het tijd om elkaar te ontmoeten. Ze spra-
ken af in de Amsterdam Toren op de NDSM werf 
in Amsterdam Noord. Nina: “Er was die avond 
een flinke sneeuwstorm. Toen Jan weer terug 
naar Vreeland ging heb ik hem nog voor het sla-
pen gechat of hij veilig was thuisgekomen.” Jan: 
“Daarna zijn we eigenlijk best snel gaan samen-
wonen.” Nina: “Ik ben verhuisd van Amsterdam 
naar Vreeland.” Dan laat ze de tatoeage van drie 
Amsterdamse kruisjes op haar arm zien. “Kijk, je 
kunt het meisje wel uit Amsterdam halen, maar 
Amsterdam niet uit het meisje!”

Jan groeide op aan het Maartenplein, waar zijn 
ouders nog steeds wonen. Na de Havo aan het 
Roland Holst College ging hij in Amsterdam mar-
keting/communicatie studeren. “Na mijn studie 
kon ik niet snel aan werk komen. Ik heb ongeveer 
zeven jaar naast mijn studie bij het benzinestation 
in Vreeland gewerkt, voordat ik met mijn kennis 
aan de slag kon. Ik werd webshopmanager eerst 
bij Elsevier en later bij NRC.” Inmiddels heeft Jan 
zijn droombaan bij Het Mediahuis in Antwer-
pen, uitgever van onder meer NRC, Het Belang 
van Limburg, de Gazet van Antwerpen, de Stan-
daard en Het Nieuwsblad. “Ik ben verantwoor-
delijk voor de inkoop en marketing van de web-
shops van de Belgische kranten. De webshops zijn 
bestemd voor de lezers en abonnees. Ik regel de 
inkoop van onder meer wijnen, elektronica, elek-
trische fietsen en boeken. Twee dagen per week 
ga ik naar mijn kantoor in Antwerpen. De andere 
dagen werk ik vanuit ons huis aan de Singel.”

Zwemmen tijdens lockdown 
in het De Mirandabad
Dan duiken we even in het verleden van Nina, die 
opgroeide met haar broer in Amsterdam-Noord. 
Het was een fijne buurt, als kind veel buiten spe-
len met anderen. Ze vertelt: “Na de lagere school 
ben ik naar het Clusius College gegaan en later 
nog naar de Hotelschool. Nog net voor Corona in 
2019 kreeg ik een vast contract bij het De Miran-
dabad in Amsterdam vlakbij de A2. Salomon Rod-
rigues de Miranda was ooit SDAP wethouder in 
Amsterdam, naar hem is het zwembad vernoemd. 
Ik werk daar als receptioniste. Bij het binnen- en 
buitenzwembad hebben we ook een squashbaan 

en een vergaderzaal. Het is een super leuke 
afwisselende baan. Tijdens de lockdown 
waren wij het enige zwembad dat geopend 
was. Per uur mochten zestig mensen het 
zwembad in. Ze kwamen overal vandaan, 
van Nijmegen tot Maastricht. Dat was heel 
bijzonder. We waren elke dag volgeboekt.” 

Paardrijen en barbecueën
Dan willen we nog even weten wat Nina 
en Jan in hun vrije tijd doen. Nina gaat 
elke zondag Western paardrijden in Star-
nmeer. “Het is wel echt een stuk rijden, 
maar ik heb het er zeker voor over. Dat 
zou ik natuurlijk liever hier in de buurt 
doen.” Jan houdt van sport. Van Formule 
1 tot Feijenoord, waar hij fan van is. “Ik 
zit op badminton en verder houd ik van 
koken en dan vooral van barbecueën op 
mijn Kamado barbecue. Misschien heb ik 
die passie wel van mijn overgrootvader, 
die een bakkerij in Vreeland had.”

Groter wonen en kinderen 
Zoals gezegd wonen Nina en Jan nu samen 
aan de Singel. Jan: “Ik heb indertijd één van 
de kwadrant woningen gekocht van het 
nieuwbouwproject aan de Singel. Ik had 
toen al een huurhuis aan de overkant. We 
wonen er nu bijna twee jaar en denken nu 

na over een ander huis met meer kamers.” Nina 
knikt: “Ja we willen namelijk graag kinderen en in 
ons huidige huis is maar één slaapkamer.” Of ze in 
Vreeland blijven weten ze niet. Het ligt eraan waar 
een betaalbaar huis te vinden is. Nina lachend: 
“Misschien wel in Amsterdam-Noord, of anders in 
Weesp of Abcoude, maar Vreeland zou natuurlijk 
ook kunnen. Ik voelde me hier al snel thuis. Er is 
alleen wel weinig te doen. Je ziet bijna geen mensen 
op straat en ik mis een klein winkelcentrum.” Op 
de vraag of ze nog naar het Dorpsfeest zijn gegaan 
knikken Jan en Nina instemmend. Jan tot slot: “Op 
zich was het best gezellig, maar ik vond de band 
van drie jaar geleden tijdens het Duitse Dorpsfeest 
beter. Voor volgend jaar zou ik als ik de organisatie 
was, die band weer uitnodigen of later op de avond 
een DJ laten draaien. Op die muziek kan onze ge-
neratie namelijk beter dansen. En ik zou op het 
Dorpsfeest in 2023 best met mijn barbecue aan de 
slag willen.”

Jan Leeflang (32) en Nina Wild (31)
Amsterdam en Vreeland gaan goed samen

Een avond hemelse muziek 
in het Concertgebouw
Connie Lohuis en Gerd-
jan Rapati hebben er lang 
naar uitgekeken, maar nu 
het eindelijk weer kan, 
staan ze op zaterdag 22 
oktober weer zingend in 
het Concertgebouw. En ze 
pakken meteen uit met de 
grootse Messiah van Ge-
org Friedrich Händel. Het 
Hallelujah is daarvan het 
allerbekendste deel, maar 
er valt meer te genieten: in 47 korte muziekstukken ko-
men de aankondiging, geboorte, dood, opstanding en 
de hemelvaart van de Messias voorbij. Händel schreef 
dit werk in koortsachtige inspiratie in 24 dagen, en zag 
daarbij de hemel voor zich, zei hij zelf.  Kom dus ken-
nismaken met de hemel, op 22 oktober. En omdat we zo 
blij zijn dat het eindelijk weer kan, krijgen Vreelanders 
en hun vrienden niet alleen €2,50 korting op hun kaart-
je, maar krijgen ze ook nog de beste plaatsen en hoeven 
ze geen reserveringskosten te betalen. Kaartjes kosten 
dus maar €35, als je ze bestelt bij: gerdjan@strakblauw.

Lezing Kees de Tippelaar
Op zaterdagmiddag 1 oktober a.s. houdt Juliette Jonker 
de jaarlijkse Dudok de Witlezing in Boom en Bosch, 
het voormalige gemeentehuis van Breukelen. Zij ver-
telt over het leven in de Vechtstreek rond 1900, de tijd 
dat Kees Dudok de Wit alias de Tippelaar leefde, aan 
de hand van het boek dat zij vorig jaar samen met Ed-
ward Munnig Schmidt schreef: 'Thuis heb ik nog een 
ansichtkaart, prentbriefkaarten van de Vechtstreek uit 
het begin van de 20ste eeuw’. Na afloop van deze lezing 
krijgen de bezoekers traditiegetrouw een portie poffer-
tjes getrakteerd. Aanvang lezing 13.30 uur. De toegang 
is gratis maar u dient zich wel aan te melden via a.jon-
gerius@tele2.nl of via 06-47892808.
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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 

We kunnen terugkijken op een prachtig weekeinde 
met meer dan 5500 bezoekers (en de teller loopt nog) 
in meer dan 50 monumenten in de Stichtse Vecht! 
In Vreeland kon een bezoek worden gebracht aan 
de Korenmolen de Ruiter en de Sint Nicolaaskerk, 
waarbij ook de toren beklommen kon worden. Op 
de buitenplaats Vreedenhorst vonden meerdere 
rondleidingen plaats door het huis en tuin. Met de 
tjalk Exempel kon gevaren worden naar de IJs- en 
Kaasboerderij de Willigen, waar een uitleg over het 
bedrijf werd gegeven.
De kraam van de mede-organisator Historische 
Kring Loenen stond dit jaar op het Kerkplein bij de 
recent gerestaureerde Grote of NH Kerk in Loenen. 
Ook de Gereformeerde Kerk in Loenen kon worden 
bezocht, evenals de molen De Hoop. Nieuw was de 
opening van Landgoed Vrederijk, waar een bezoek 

aan de moestuin mogelijk was, er waren ook een 
paar rondleidingen over het gehele park.
Zoals ook in voorgaande jaren deed de Loender-
veense Poldermolen mee en kon men met de bos-
wachter varen op de Loenderveense plassen. Al met 
al een heel geslaagd Open Monumentenweekeinde.

Open Monumentendagen 10 en 11 september 

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

Sinds 13 juli wonen Yvonne (73) en Bas (68) 
Schuurmans aan de Pomonaweg en zij zijn dus 
kersverse Vreelanders. Maar Vreeland zelf is ab-
soluut niet nieuw voor ze. Sinds 2015 woont hun 
dochter Danielle met man Willem, zoons Olivier 
en Alexander en hond Elvis in Vreeland. Yvonne 
geeft eerlijk toe dat ze eerst niet goed begreep waar-
om de stap van Amsterdam naar zo’n klein dorp 
als Vreeland zo aantrekkelijk voor ze was. Maar dat 
begrepen ze al heel snel! Bas en Yvonne leerden bu-
ren, vrienden en vriendjes van de jongens kennen 
en sloten Vreeland in hun hart.

Ondertussen verhuisden Bas en Yvonne hun boot 
van de Friese meren naar de Wijde Blik en leerden 
Vreeland ook vanaf het water goed kennen en waar-
deren. Een goede zet, de boot was tijdens de corona-
crisis een hele fijne afleiding voor zowel opa en oma 
als voor de jongens. Yvonne vertelt ontroerd over 
de keer dat er ook nog in de boot afstand gehou-
den moest worden en ze heel voorzichtig het kleine 
handje van Olivier op haar been voelde. 

Vanuit hun woning in Zeist fantaseerden ze wel eens 
over wonen dicht bij de kleinkinderen, zodat ook 
hun huis een thuis voor hen zou kunnen zijn. Hun 
fantasie werd een wens en ook Daan vond Vreeland 
een goede plek voor haar ouders. “Ik heb het nog 
wel even gecheckt bij Willem”, zegt Bas lachend! Na 
vele bezichtigingen was het huis aan de Pomonaweg 
precies wat ze zochten. Goed onderhouden, een tuin, 

beneden een slaap- en badkamer en boven genoeg 
ruimte voor logees zoals de jongens en Yvonnes  
broer en zus die in de VS wonen. Nóg in de VS, zegt 
Yvonne. Want op haar 10e verhuisde zij met haar 
gezin naar Amerika. Na het afronden van haar stu-
dies Spaans en Frans kwam Yvonne naar Nederland 
voor een korte vakantie bij haar oma. Daar raakte ze 
tijdens het afwassen in gesprek met een vent, Bas. 
Een hele aardige jonge man, maar veel jonger! Hij 
moest nog aan zijn studie Bedrijfseconomie begin-
nen en zij was al klaar. Bas vond het wel een idee om 
deze Amerikaans-Nederlandse dame te introduce-
ren in het Nederland van toen, 1973. Hij nam haar 
mee naar de film Turks Fruit. Yvonne was onder de 
indruk van de diepere laag in de film en van de jonge 
man die haar meenam. Yvonnes korte vakantie in 
Nederland werd de rest van haar leven. Ze trouw-
den, hadden leuke banen, kregen dochter Danielle 
en woonden lange tijd in Bilthoven en Zeist.

In de paar weken dat Bas en Yvonne hier wonen, 
hebben ze Vreeland al van haar beste kant gezien. 
Het brugconcert, de Vreelandse verhalen in de 
kerk en het dorpsfeest waren erg leuk en gezellig 
en een mooie manier om zelf ook wat mensen te 
leren kennen. Bas vertelt met een grote glimlach op 
zijn gezicht dat ze nu beide pensionados zijn en dus 
tijd hebben voor allerlei leuke dingen. Bas is in ieder 
geval voornemens veel tijd vrij te maken voor zijn 
vrouw en haar te helpen bij haar hobby tuinieren. 

W.T.

Nieuwe buren

Yvonne en Bas Schuurmans
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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

Na enkele jaren geen verkoop van de oliebollen 
door de Corona-perikelen is het op 4 en 5 oktober 
a.s. weer zo ver, dan is de jaarlijks terugkerende 
oliebollenverkoop in de voormalige gemeente Loe-
nen weer een feit. Voor de nieuwe inwoners mis-
schien wat gek om in oktober oliebollen te kopen, 
maar dit is al meer dan zeventig jaar een traditie in 
de gemeente. Zoals de meesten al wel weten is de 
nettowinst van deze actie voor de senioren uit de 
voormalige gemeente Loenen en zij gaan hier een 
dagje van uit. Zo heeft de verkoop van de laatste 
keer het mogelijk gemaakt om met de senioren van 
Vreeland afgelopen 1 september een dag naar de 
Alblasserwaard te gaan, waar onder meer Kinder-
dijk met de bekende molens werd bezocht en een 
bezoek werd gebracht aan het Chocoladeatelier van 
Van Noppen te Ridderkerk, waar we wegwijs wer-
den gemaakt in het werken met chocolade. 
De oliebollen worden in Loenen gebakken door 
een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat heel wat aan 
vooraf, zoals het appels plukken, schillen, van het 
klokhuis ontdoen, klein snijden, het mixen van het 
beslag en het bakken en inpakken. Van ‘s morgens 
vroeg tot laat in de middag wordt hier hard aan 
gewerkt. In de kernen Loenen, Vreeland, Nieuwer-
sluis, Loenersloot en Nigtevecht komen de vrijwil-
ligers huis aan huis om de bollen te verkopen. Laat 
hen niet voor niets komen en zorg door te kopen 
dat de senioren ook volgend jaar weer een dagje 

uit kunnen gaan. Mocht u de verkopers mislopen 
dan is het ook nog mogelijk om de bollen in de hal 
van het Dorpshuis te kopen, tussen 09.00 en 17.00 
uur. Het is zelfs mogelijk om de oliebollen van te 
voren telefonisch te bestellen bij Hil Severrien, tel. 
233034, Anja Stapper, tel. 233860, Ties Huisinga, 
tel. 232357 of Henk Griffioen, tel. 231846.
De oliebollen worden per 10 bollen in een zak ver-
kocht; door de gestegen kosten van onder andere 
het meel, olie en de aanschaf van nieuwe elektri-
sche bakpannen is de prijs gestegen naar € 7,50 per 
zak.
We willen graag nog onder de aandacht brengen 
dat alles door vrijwilligers wordt gedaan ten bate 
van de senioren. 
    Het comité

Oliebollenverkoop voor seniorentocht 

De ‘oudjes’ moesten twee jaar wachten om 
weer te kunnen genieten van de Vreelandse 
‘Seniorentocht’. Het uitstapje was mogelijk ge-
maakt door de geslaagde oliebollenverkoop van 
oktober 2019 en een donatie van een inwoonster 
van Vreeland. Zij ging verhuizen en verkocht 
haar overtollige garderobe en de opbrengst werd 
gedoneerd aan het senioren comité.
Op een zonnige 1 september stond een grote bus 
van Eemland klaar om ons te brengen via kleine 
landelijke weggetjes richting de Alblasserwaard. 
Een vrolijke buschauffeuse vertelde honderduit 
over de diverse bezienswaardigheden.
Ondertussen ging de snoeptrommel al rond en 
het deed me denken aan een schoolreisje.
In Lexmond was de koffiestop met heerlijk ge-
bak. Daarna richting Kinderdijk. Over smalle 
dijkweggetjes langs de rivier de IJssel. Kleine 
dorpjes, geweldige vrachtschepen aan de ene zij-
de en beneden de dijk prachtige oude dijkhuisjes 
en veel fruitkwekerijen. De perenpluk was daar 
al begonnen.
Kinderdijk was een fantastische plek om te lun-
chen. Het uitzicht met zijn 19 molens is Hollandse 
schoonheid! Partycentrum De Klok uit 1875 
stond vol met antieke poppen, potten, pannen, 
beschuitbussen en jeneverkruiken, etc.

Het diner was heerlijk en bestond uit groen-
tesoep, kleine koekenpannetjes met suddervlees 
en diverse groentes en salade. Dessert toe. Wat 
een verwennerij. Bij het vertrek werden we uitge-
zwaaid door het personeel. 
Nu verder naar Ridderkerk, waar we een choco-
ladedemonstratie kregen van Frits Noppen. Een 
uitleg over de groei van chocoladebonen (aan de 
stam) en dan het maken van diverse bonbons en 
chocoladefiguren. Natuurlijk ook veel bonbons 
om te proeven. In de shop werd er lekker inge-
kocht. Retour naar Vreeland voor de traditionele 
broodmaaltijd in het Dorpshuis. Wat een fantas-
tische tocht. Dank aan de organisatie, die deze 
tocht had bedacht. Hopelijk volgend jaar weer.

Ria Terra

Lezers schrijven: 
Mooie seniorentocht
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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

De uitdrukking de spin in het 
web zijn is een veel voorko-
mend ‘jeukwoord’ in vacatu-
reteksten, vooral omdat het 
zo cliché is. Het betekent dat 
je een centrale rol hebt, dat je 
aanstuurt, iets te zeggen hebt. 
Je bent een sleutelfiguur. Als 
je dat in een vacaturetekst te-

genkomt, wekt dat niet de indruk dat er iemand wordt 
gezocht die houdt van stil zitten. Het wekt eerder de 
indruk van iemand die constant bezig wil zijn, alle bal-
len in de lucht kan houden. 
Ik zat laatst vanwege een cursus twee dagen in dezelf-
de ruimte (met pauzes tussendoor natuurlijk). Daar 
hing een grote kruisspin in zijn web voor het raam. Die 
hele twee dagen deed die spin niet veel méér dan stil 
zitten. En ik dacht toen: hij is wel een centraal figuur in 
zijn web, maar kan uitstekend achterover leunen. Hij 
zit maar stil. Totdat er een vlieg in het web vliegt – dan 
gaat hij aan het werk.

Volgens mij voelt bijna iedereen zich wel een spin in 
het web; in wat voor web dan ook: werk, gezin, of mis-
schien wel gewoon het hele dagelijks leven. En daar-
mee komt vaak de druk om constant bezig te zijn, alle 
touwtjes in handen te houden. Terwijl je het soms juist 
nodig hebt om even achterover te leunen, stil te zitten. 
Allereerst omdat zelfzorg belangrijk is, maar daar-
naast ook omdat dat stil zitten een ander perspectief 
geeft. Het kan maar zo dat je dan pas ziet dat je veel te 
veel hooi op de vork hebt genomen. Dat je doorkrijgt 
dat de wereld niet stopt met draaien als jij stil zit. Dat 
je onderscheid kunt maken in welke vlieg (taak) voor 
jou is en wat je aan je web voorbij kunt laten gaan. 
Stil zitten is moeilijk, vooral als je het gevoel hebt dat 
veel om jou draait en veel van jou afhangt. Uit handen 
geven aan anderen wat zij net zo goed kunnen doen is 
moeilijk, vooral als je denk dat jij de dingen het beste 
kunt. 
Stil zitten, je web observeren en wachten op jouw 
vlieg. Als je, net als ik, zo’n spin bent die van hot naar 
her rent, kan dat af en toe geen kwaad.

Spin in het web
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Het nieuwe seizoen van het Cursusproject bevat 
weer veel nieuwe en verrassende cursussen maar 
natuurlijk ook “oude bekenden”. Een tipje van de 

sluier lichten we op: heb je wel eens zelf een kussen 
gemaakt waarbij je meteen een goed doel steunt, 
of zou je wel eens willen leren hoe je een goed ge-
lijkend portret kunt tekenen, wil je weleens zien 
hoe het eraan toegaat op een wijnproeverij of loop 
je mee met een van de vele rondleidingen buiten? 
Een taal leren, yoga- of kooklessen, het is maar een 
greep waaruit je kunt kiezen.
Bezoek onze site CursusprojectLoenen.nl. Je bent 
er van harte welkom! Alle cursussen zijn gerubri-
ceerd in Bewegen, Creatief, Culinair, Cultureel en 
Talen en daar zit vast iets tussen waar jij je voor in 
wilt schrijven. Wacht niet te lang want: vol = vol.
Cursusproject Loenen is klaar voor een mooi sei-
zoen met veel aanmeldingen. Want we vertrouwen 
erop dat het aanbod voor ieder wat wils biedt.
PS: Suggesties, vragen en ook nieuwe bestuursle-
den zijn welkom. Stuur een email naar onze mail-
box: cursusprojectloenen@gmail.com.

Voor ieder wat wils bij Cursusproject

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

Op maandag 10 oktober a.s. is iedereen vanaf 13.30 uur van harte welkom 
in het Dorpshuis van Vreeland. Een halfuurtje later gaat de bingo van start. 

Er worden acht rondes gespeeld en na de bingo is er ook nog een loterij. 
De kosten per persoon zijn 7 euro, inclusief twee consumpties, twee bingo-
boekjes en iets lekkers bij de koffie of thee. Voor de loterij zijn de kosten 
50 cent per lot. Tijdens de laatste ronde wordt voor een mooie hoofdprijs 
gespeeld. En wie naast iemand zit die een volle bingokaart heeft, krijgt de 
inmiddels bekende buurman/buurvrouw prijs. 

Welzijn Stichtse Vecht organiseert 
weer een bingomiddag

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie 
haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchte-
lingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte 
tot een succes te maken, zoeken we collectanten. 

Wil jij vluchtelingenkinderen 
in Griekenland ook helpen? 
Meld je dan aan als collectant bij de collectecoördi-
nator Linda Beute, 0629010562 of beutekruiswijk@
gmail.com. Je kunt je ook opgeven bij het landelijk 
collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 8801701, 

collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huis-
aanhuiscollecte.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Sterren van Vreeland
Verbindt de Talenten 
van Vreeland
Muziek, kunst, film,
gezondheid en verhalen
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In het interview met dorpsgenoten Jan Leeflang 
en Nina Wild op p. 11 komt kort aan de orde dat 
Jans overgrootvader een bakkerij in Vreeland 
had. Een mooie aanleiding om aandacht aan deze 
bakker te besteden, wiens bakkerij zich bevond 
aan Lindengracht 21.  

Dit huis is rond 1837 gebouwd op een leeg erf, dat 
hoorde bij het pand Voorstraat 10, waar bakker 
Nicolaas Broere zat. Broere verkocht het erf in 
1837 aan timmerman Wouter Boes, die vermoe-
delijk het huidige huis bouwde. Hij verkocht dat 
aan timmerman Krijn Meijers, wiens zoon Jan het 
erfde en in 1880 verkocht aan bakker Steven van 
Dee. Vanaf 1918 was het pand in handen van de 
familie Scheepmaker, die het ‘woonhuis, winkel, 
bakkerij, houtschuur en achtertuin’ vanaf 1903 
aan Jan Leeflang verhuurden. 
Leeflang was met zijn gezin -vrouw Anna, zoon 
Dirk en dochter Anna- vanuit Bussum naar 
Vreeland gekomen. Zijn beroep was schipper, dus 
de bakkerij was niet als zodanig in gebruik. Zoon 
Dirk zou echter wel voor het bakkersvak kiezen. 
Hij ging eerst in de leer bij bakker Harwijne in 
Loenersloot, wat kennelijk zo goed beviel dat hij 
in 1915 voor zichzelf begon, in de bakkerij van 
zijn ouderlijk huis. Deze verbouwde hij volgens de 
eisen van de tijd en hij kocht de nodige moderne 
apparatuur. Met zijn vrouw Gijsje Draaijer zou hij 
zes kinderen krijgen: Jan, Mien, Alie, Annie, Bep 

en Dirk jr. Wekelijks kwam Hermanus Scheep-
maker op een vast tijdstip de huur ophalen. Het 
ging in die tijd om een bedrag van 8 gulden, later 
liep dat op tot 13 gulden per week. Op de oude 
foto zien we de bakkerij rond 1930. 
Het was hard werken, bakker zijn. Lange tijd 
stookte de bakker op hout, later in een elektrische 
heteluchtoven. In de nacht bereidde hij het brood, 
overdag bracht hij het rond op zijn transportfiets. 
In de winkel stond zijn vrouw, die hier brood, 
koek en banket verkocht. De bakkerij en winkel 
waren een gezellige ontmoetingsplaats voor be-
woners en Leeflang leverde zijn bijdrage aan het 
sociale leven in Vreeland. Hij organiseerde tijdens 
Sint-Nicolaas jarenlang leuke spelletjes voor jong 
en oud als sjoelen, ballengooien, luchtbuksschie-
ten en, om het feest compleet te maken, een rad 
van avontuur.
In 1955 stopte Leeflang vanwege gezondheids-
redenen. De klantenkring werd overgedaan aan 
bakker De Kloet (later bakker Schouten aan de 
Voorstraat 20). Oudste zoon Jan begon toen met 
zwager Manus van de Velden een metaalslijperij 
in de bakkerij, gespecialiseerd in roestvrijstaal 
bootbeslag. De zaken gingen zo goed dat Leeflang 
in 1965 het pand kon kopen. De metaal- en po-
lijst-inrichting is in 1996 opgeheven, waarna het 
pand twee jaar later verkocht werd aan de heer 
Blijdenstein, die hier een wijnwinkel begon. In-
middels zijn we weer twee eigenaren verder en is 
het huis nu een prettig woonhuis. 
Bron: J.Jonker-Duynstee, ‘De geschiedenis van bakkerij Dirk Leeflang te 
Vreeland’ in Vechtkroniek 42,  oktober 2014.

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

Lindengracht 21
door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:
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Clubkampioenschappen tennis 2022

Winnaars 

Deze vrolijke Vreelandse kinderen wonnen 
tijdens het dorpsfeest de prachtigste prijzen 
met hun outfit of met hun geweldige circus-
kunsten! Isebeau, Nicky, Seb, Robin, Zion 
en Kees (samen op de foto met zijn met zijn 
moeder Meike van de Akker, de Poppendok-
ter

Van 3 t/m 10 september jl. werd er weer hard 
gestreden om de tennistitels te veroveren of te 
verdedigen tijdens de clubkampioenschappen op 
LTC. En daarbij viel ook een aantal Vreelanders 
in de prijzen. 
Clubkampioenen in hun categorie werden o.a. 
moeder en zoon Carina Douwes en Matthijs Mol, 

Lydia Dierdorp en haar Loenense dubbelpartner 
Peggy Peters, Lot Aarts en Astrid Fremeijer en 
Marc Stubbé (helaas niet op de foto). Nienke van 
den Esschert viel zelfs 2x in de prijzen, in de mixed 
dubbel met haar wederhelft Nico Ypenburg (niet 
op de foto) en in de damesdubbel met Anne van 
Nieuwkerk.

Isebeau Nicky Robin en Seb

Zion

Moeder en zoon Carina Douwes en Matthijs Mol Tweevoudig winnaar Nienke van den Esschert, hier met 
dames-dubbel partner Anne van Nieuwkerk

Lydia Dierdorp en Peggy Peters Astrid Fremeijer en Lot Aarts

Kees met z'n moeder


