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tuinontwerp - aanleg - onderhoud
snoeien en rooien van (grote) bomen

eilanden Loosdrechtse plassen

onderhoud voor bedrijfsterreinen
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• Tuinontwerp - aanleg - onderhoud
• Snoeien en rooien van (grote) bomen
• Onderhoud voor bedrijfsterreinen
• Eilanden Loosdrechtse plassen
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Jeugdhulp,
zorg en
werk in 2015
Lees meer in onze advertentie.
We zijn er voor elkaar.
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Op 1 januari doken ongeveer dertig dappere Vreelanders 
na een uitbundige warming up de Vecht in. Dat gebeurde 
in drie etappes zodat er geen opstopping zou ontstaan bij 
het trappetje; iedereen wilde natuurlijk zo snel mogelijk 
het ijskoude water weer uit! Deze tweede Nieuwjaarsduik 
in Vreeland werd georganiseerd door de Dorpsraad met 
dank aan de duikers, EHBO-vereniging Vreeland en IJsclub 
Voorwaarts. Het was een frisse start van een belangrijk 
jaar; in 2015 bestaat Vreeland namelijk 750 jaar! Sommige 

Vreelanders gingen dan ook in middeleeuws kostuum te 
water. Er was koek-en-zopie, een kampvuur en muziek. Boer 
Johan Beukeboom gaf alle deelnemers een opgieting met 
warm water. IJsclub Voorwaarts zorgde voor erwtensoep en 
glühwein. De duikers kwamen als laatsten uit het water met 
een geheimzinnig kistje. Wat daar in zit, horen de Vreelanders 
op de Nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad op 9 januari vanaf 
20.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland.
 Foto Hans de Vries

Nieuwjaarsduik in Vreeland

STICHTSE POP 
FESTIVAL
Eind maart wordt voor de 
derde keer het Stichtse Pop 
Festival gehouden.

11»

FOTO’S VAN 
ROGÉR JANSSEN
Bij Spa2Go in Breukelen zijn 
Rogér’s foto’s van Breukelen 
te zien.

15»
Veilig Thuis via 0800-2000

STICHTSE VECHT - Het Steun-
punt Huiselijk Geweld 
(SHG) en het Advies- en 
Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK) gaan samen, 
zodat de aanpak van geweld 
in huiselijke kring en de 
aanpak van kindermishan-
deling worden geïntegreerd. 
Veilig Thuis is er voor ie-
dereen die hulp nodig heeft 
omdat het thuis niet veilig 
is: kinderen, volwassenen, 
ouderen, slachtoffers, ple-
gers, familie, buren en an-
dere omstanders. Zij kun-
nen terecht voor advies en 
ondersteuning. Samen met 
de cliënt en het gezin werkt 
Veilig Thuis aan een veilige 
omgeving door onveilige 

situaties te doorbreken en 
mensen in beweging te zet-
ten. Medewerkers van Veilig 
Thuis kunnen doorverwij-
zen en toeleiden naar de 
juiste hulp.
Ook professionals kunnen 
bij Veilig Thuis terecht als 
zij op zoek zijn naar advies, 
overleg of willen melden vol-
gens de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishan-
deling. Veilig Thuis is het 
aanspreekpunt voor acute 
situaties, crisisinterventies 
en voor een snelle eerste in-
schatting van de veiligheid 
en is 24 uur per dag, de hele 
week  bereikbaar.
Meer informatie op www.
veiligthuisutrecht.nl 

Vanaf 1 januari is er één meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling: ‘Veilig Thuis: 
advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling’. Veilig Thuis is vanaf 1 januari 
24/7 bereikbaar via 0800-2000.

Eén meld- en 
adviespunt

Maarssenaar na 
vlucht opgepakt
NIEUWEGEIN/MAARSSEN - Een 
45-jarige man uit Maarssen 
en een 44-jarige man uit 
Houten zijn zondag aan-
gehouden. Zij worden ver-
dacht van een inbraak in 
een bedrijf. Omstreeks 21.05 
uur gingen diverse agenten 
af op een inbraakalarm in 
het bedrijf. Toen agenten 
bij het gesloten toegangshek 
aankwamen, wilde een per-
sonenauto met daarin moge-
lijk de inbrekers het bedrijfs-
terrein verlaten. Omdat de 
politieauto dwars voor het 
toegangshek werd gezet 
reed de vluchtauto dwars 
door een gaashek ernaast. 
Daarbij werd de politieauto 
licht geraakt. Door de dras-
sige ondergrond verloor de 
bestuurder de macht over 
het stuur en botste alsnog te-
gen het ijzeren toegangshek, 
waardoor de auto niet meer 
verder kon. Het tweetal ging 
er lopend vandoor. Zij klom-
men over een hek vluchtte 
een groot bedrijfsterrein 
op. Bij de zoektocht wer-
den een politiehelikopter 
en politiehond ingezet. De 
Maarssenaar kon korte tijd 
later uit een kliko worden 
gevist waarin hij zich had 
verstopt. De bemanning van 
de politiehelikopter spoorde 
de Houtenaar op. 

Vandaag kunnen de kerstbomen worden ingeleverd in ruil voor een lot. In Loenen hadden Shirley  
en  Vincent er zondag al meer dan 15 verzameld. En nu maar hopen dat er een ‘gelukslootje’ bij zit! 
Er worden drie hoofdprijzen verloot: een geheel verzorgde dag naar Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen plus een cadeaubon van Intertoys ter waarde van  €50. Daarnaast winnen 35 kinderen een 
vier-badenkaart voor zwembad ‘t Kikkerfort en zijn er 25 Intertoys Gift Cards van €10. De winnende 
lotnummers worden woensdag 21 januari bekendgemaakt.

Kerstbomenjacht

Lees de krant online
Wist u dat u de Vechtstroom 
ook online kunt lezen?

Op www.vechtstroom.nl 
kunt u de krant doorblade-

ren en pdf’s opslaan of prin-
ten (->online krant, -> deze 
week of archief).

De Vechtstroom heeft ook 

een Facebookpagina: 
www.facebook.com/Vecht-
stroom.
Volg de krant ook op Twitter 
@devechtstroom

Finalist bij Jong Lokaal Bokaal
STICHTSE VECHT - De gemeente 
Stichtse Vecht is samen met 
Goes en Zwolle uitgeroepen 
tot finalist in de strijd om de 
Jong Lokaal Bokaal; de prijs 
voor gemeenten die zich in-
zetten voor positief jeugdbe-
leid. Wethouder jeugdbeleid 
Jaap Verkroost: “Ik ben er 
trots op dat we genomineerd 
zijn voor deze mooie prijs. 
Wij  nemen de jongeren van 
Stichtse Vecht serieus. Dat 
betekent dat je ze ook de 
kans moet geven om mee te 
denken en mee te doen als 
het gaat om het ontwikkelen 
van jeugdbeleid en activitei-

ten voor jongeren. Wij staan 
voor een positief jeugdbe-
leid. Deze prijs laat zien dat 
we op de goede weg zijn.”
Bij Stichtse Vecht is ‘jon-
gereninitiatieven’ een vast 
onderdeel van een van de 
portefeuilles en er is een 
flexibel jeugdbudget. Daar-
naast wordt er geen project 
uitgevoerd zonder dat jonge-
ren daar zelf een actieve rol 
bij vervullen. De jury juicht 
het toe dat jongeren een ano-
nieme mogelijkheid hebben 
om contact op te nemen met 
de GGD. 
De finale is 19 januari.

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl


