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Wat zijn er weer veel leuke activiteiten in ons dorp geweest! De
Vreelandbode laat u nog even nagenieten van het Countryfeest op
Pondarosa, het Brugconcert, DOS-activiteiten en diverse memora-
bele sportieve successen van enkele dorpsbewoners. We blikken al-
vast vooruit op twee grootse evenementen: het Dorpsfeest en het
Historisch Festival, waar ongetwijfeld vele enthousiaste fans op af
zullen komen. Jacobine Klijberg, gebiedsregisseur voor o.a.
Vreeland, meldt u de uitslag van de enquête die via de Dorpsraad in
te vullen was. Oer-Vreelander deze maand is Patrick Kolk, Import
Vreelandse is Karlijn van Doorninck. Samen met de vaste rubrieken
De hemel boven Vreeland, de Kinderpost, de column van Pieter
Hoekstra, Vreeland Vroeger en Nu en al het andere nieuws hopen wij
u weer een informatieve en gevarieerde Vreelandbode aan te bieden!

Ondanks een forse stortbui zat de stemming er
goed in, zaterdagochtend 15 juni. Zo’n 10 vrij-
willigers stonden paraat de vieze Van Leerbrug
eens goed schoon te maken. J.K.H. Coers
Machineverhuur had een hoogwerker gespon-
sord, iemand van de gemeente deelde veilig-
heidshesjes uit en zag toe op een veilige aftrap,
een toevallig langslopende Mike Mol haalde
spontaan een professionele hogedrukspuit van
zijn opslag in Nieuwersluis en regelde een ka-
bel met krachtstroom vanuit zijn huis naar de
brug, Gerard Versteeg bediende de hogedruk-
spuit vanaf grote hoogte in het ‘bakje’ van de

hoogwerker, de brugwachter zette koffie en Eva
van Tierelantijn serveerde cake. Zo sopte en
boende jong en oud gebroederlijk de groene
aanslag van de brug. De klus was in een paar
uur geklaard. De delen van de buitenzijden die
onbereikbaar bleken heeft de gemeente deels
onder handen genomen. Ook het aftandse
kastje waar ooit de reddingboei in hing zal door
vrijwilligers vervangen worden en het kastje
van de Dorpsraad zal een lik verf krijgen. Een
mooie samenwerking tussen Dorpsraad, de
stichting Vreeland 750 en diverse andere en-
thousiaste dorpsgenoten. De brug straalt weer! 

Van Leerbrug weer schoon

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Onder luid gejuich werden de kinderen van
groep 8 dinsdag 9 juli jl. bij het Dorpshuis opge-
wacht. Ze arriveerden in één van de meest ex-
clusieve bussen van Europa. Leren stoelen,
knalharde muziek en vuur uit het dak zorgde
voor een spectaculair begin van de generale re-
petitie van hun eindmusical. Als klap op de
vuurpijl woonde ook de bekende The Voice-
finaliste Tessa Belinfante de generale repetitie
bij. De kinderen van groep 8 hadden deze ge-

pimpte musical gewonnen door hun acties voor
Warchild. Ze haalden op verschillende manie-
ren geld op voor de kinderen in Syrië. De musi-
cal ‘Voor kids gaat de zon op’ is de War Child
schoolmusical die samen met Marco Borsato en
Albert Verlinde is bedacht. De musical werd ‘s
avonds voor de ouders opgevoerd. Op woens-
dag vond het ondertussen traditionele af-
scheidsfeest plaats in het Dorpshuis. Alle groep
8-ters zagen er prachtig uit in hun galakleding.

Spetterende eindmusical van groep 8

Haring happen met Cor
Jarenlang trakteerde Cor Ledder heel Vreeland op de eerste nieuwe
haring in zijn Taveerne de Vecht. En ook al is Cor nu een kastelein in
ruste, voor hem is dat geen reden om ‘zijn’ haringparty op te geven.
En dus liep Cor op 19 juni jl. als vanouds met brood, uitjes, zure bom-
men en vooral grote bladen lekkere Hollandse nieuwe te sjouwen. In
het Dorpshuis, want dat is de nieuwe locatie voor de Vreelandse ha-
ringparty. En gelukkig lieten veel Vreelanders zien dat ze de kunst van
het happen nog niet verleerd zijn. Bij een biertje, een wijntje of - voor
de die hards - een koornwijn. Het was haring zoals haring moest zijn.
Lekker vet, en lekker zilt. Cor, bedankt voor deze mooie traditie! Dat
je hem nog maar lang mag voortzetten!
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Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.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: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Kerkdiensten

Colofon

15 juli Start zomervakantie CSV

20 juli Ophalen oud papier

16 aug Gondelvaart Vecht

17-18 aug Historisch Festival

19-22 aug Huttenbouwen

23 aug Start verkoop dinerkaarten

Dorpsfeest

26 aug 1e schooldag CSV

29 aug Vreelandse Vrouwenavond 

Lokaal  Zuid 

7 sep Dorpsfeest

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland

zo. 14 juli 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

zo. 21 juli 10.00 uur dhr. A.J.Treur

zo. 28 juli 10.00 uur dhr. M. Lock

zo. 04 aug. 10.00 uur dhr. J.W. v/d Straten

zo. 11 aug. 10.00 uur Ds. E.J. van Katwijk

Vechtzooitje
T.k.a. Cadac buitenkeuken. 3x gebruikt.
Nieuwprijs 545 euro. Nu tegen elk aannemelijk
bod. Helemaal compleet, met volle gastank,
etc. Te bezichtigen; Vredelantstr. 16. Vreeland.
tel.231955. 

Cabaret Nigtevecht
In het Dorpshuis. Reprises en try-outs  Passe
partouts (€ 84,-) voor vijf voorstellingen zijn
nog te verkrijgen voor het komende seizoen; 
21 september: Martine Sandifort en Remco
Vrijdag.  4 oktober: Thomas van Luyn, 
30 november: De Partizanen. 
25 januari 2014 Arnout van den Bossche. 
22 maart: Niet Schieten!
Meer info: www.cabaret-nigtevecht.nl
Of bel Ben Goes: 0294-252506.

Gezondheidscollectief 

Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
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Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen
Catering

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.

Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

Bent u al lid van de Bedrijfsvereniging
Vreeland? Alle ondernemers die in Vreeland
wonen en een inschrijving bij de KvK hebben,
zijn van harte uitgenodigd om lid te worden,  al
is hun bedrijf buiten het dorp. De Bedrijfsver-
eniging organiseert de feesten en activiteiten
in het dorp, zoals het Dorpsfeest, de intocht
van Sinterklaas, het paaseieren zoeken en de
Kerstmarkt. Een soort feestcommissie dus.
Daarnaast verzorgt de Bedrijfsvereniging in
december de kerstverlichting in de straten en
sfeerverlichting op de Van Leerbrug. 

Wat zit er voor de leden in? Twee keer per jaar
een vergadering, waarin u kunt meebeslissen
en -denken over o.a. bovengenoemde onder-
werpen, onder leiding van voorzitter Lodewijk
van Monsjou, penningmeester Aloys
Hageman en secretaris Caroline Berends. De

vergaderingen bij Lokaal Zuid worden door-
gaans afgesloten met een gezellig drankje. Eén
maal per jaar organiseert de Bedrijfsvereni-
ging een avond voor haar leden met partners,
om elkaar beter te leren kennen en te netwer-
ken. Deze bijeenkomst was dit jaar op donder-
dag 13 juni jl. De groep van maar liefst 60 men-
sen was te gast bij De Nederlanden, waar werd
genoten van een proeverij van spijzen met bij-
behorende wijnen. Wel zes verschillende ge-
rechtjes passeerden de revue, van zacht gegaar-
de zalm via harderfilet en eendenlever naar ge-
braden parelhoen, afgesloten met een panna
cotta met rabarber en, onmisbaar, Wilco’s
overheerlijke souffle met magnolia roomijs.
Op dit moment zijn er 63 leden dus velen gin-
gen u voor! 
Het lidmaatschap kost €140,- per jaar, aanmel-
den als lid kan bij dagwinkelhageman@live.nl.

Bedrijfsvereniging Vreeland - 
Ondernemend Vreeland

Zittend op strobalen en slenterend over de
boerderij genoten honderden bezoekers afge-
lopen weekend van het countryfestival op de
Pondarosa. Eigenaar van de boerderij Johan
Beukeboom opende de poorten en verzon tal
van ludieke activiteiten. Vanaf zijn zelfgebouw-
de fort sprak hij het publiek toe en opende zijn
nieuwe ‘Fort Pondarosa’ met drie kanonscho-
ten en een toost met melk.  Daarna werd hij
verrast met een optreden van de plaatselijke
Dolly Parton. Zaterdagavond speelde de
Belgische band Bandana en werden de festival-
gangers getrakteerd op een optreden van de
Vreelandse Country3.  Hanneke, Sabine en
Liesbeth hadden zich speciaal voor deze gele-
genheid uitgedost als countrygirls. Ze voerden
een spetterende show op die zondag bovenop
het fort – op veler verzoek- nog eens werd over-
gedaan. 
De familiedag  zondag stond verder in het te-
ken van de modderige Country-run en de wed-
strijd Koeschijten. Kinderen konden paardrij-
den, draaien in de draaimolen en knuffelen met
de kalfjes. De kuikentjes op de boerderij ver-
zorgden de ‘piepshow’ en de mesthoop werd
veranderd in een ‘knuffelhoek’. In de ‘Jail’ wer-
den onschuldige personen vastgezet (en weer
bevrijd). Waarzegster Ietje voorspelde velen
een zonnige toekomst en de Maarssense jon-

gensband ‘the Rivals’ verzorgde de livemuziek.
Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant ver-
zorgde de poffertjes, kaasboerderij De Willigen
het ijs en slagerij Van der Meer de broodjes
hamburger. Al met al een zeer geslaagd week-
end waar velen nog met veel plezier op zullen
terugkijken. De organisatie bedankt alle vrij-
willigers!

Zonnig Countryweekend op Pondarosa
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen

Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling

We werken alleen op afspraak. Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Nieuwe kaart!

In Vreeland zijn enkele onbetrouwbare collec-
tanten aktief geweest. Zij verkopen stroopwafels
voor € 6 per pakje en beweren dat zij voor stich-
ting ‘Wensen voor kids’ collecteren. Deze stich-
ting waarschuwt op haar site voor dit soort op-
lichters. Wat doet u als er wordt aangebeld door
iemand die zegt te collecteren voor een goed
doel? Grijpt u meteen naar uw portemonnee?
Controleer in ieder geval de onderstaande pun-
ten voordat u geeft!
- Controleer in uw huis-aan-huisblad of op

www.cbf.nl en www.collecteren.nl welke orga-
nisatie collecteert en wanneer.

- Is de collectebus verzegeld? Zo niet, dan heeft
u niet te maken met een goedgekeurd goed
doel!

- Een organisatie die langs de deuren gaat moet
een gemeentelijke inzamelingsvergunning
hebben.

Bij twijfel over de betrouwbaarheid van collec-
tanten en/of verkopers doet u er goed aan de po-
litie te bellen (0900-8844).

Onbetrouwbare collectanten

In Kasteel-Museum Sypesteyn aan de Nieuw
Loosdrechtsedijk is deze zomer een speciale
tentoonstelling over de vroegste geschiedenis
van het Loosdrechts porselein te zien: De Mol
en het leeuwtje.  Dit prachtige porselein werd in
Loosdrecht tussen 1774-1784 vervaardigd in
de fabriek van dominee Joannes de Mol. Hij
had deze fabriek opgericht om werkgelegen-
heid te scheppen in zijn door veenafgraving

verarmde gemeente. Het zeldzame
Loosdrechts porselein is inmiddels zeer gewild
bij musea en particuliere verzamelaars in bin-
nen- en buitenland. De meest uitgebreide col-
lectie bevindt zich in Kasteel-Museum
Sypesteyn. De tentoonstelling De Mol en het
leeuwtje, de opmaat naar het Loosdrechts por-
selein is te zien van 1 juli tot eind oktober 2013.
www.sypesteyn.nl

De Mol en het leeuwtje, de opmaat
naar het Loosdrechts porselein

Misschien herinnert u zich nog dat een paar
Vreelandbodes geleden een oproep stond om
een enquête in te vullen op de site van de
Dorpsraad. In totaal hebben 24 mensen de en-
quête ingevuld. Niet genoeg om ervan uit te
kunnen gaan dat de uitkomsten representatief
zijn voor wat ‘de Vreelander’ vindt natuurlijk
maar het geeft wel een beeld. En daar ging het
om. Het was tenslotte een kwalitatief en geen
kwantitatief onderzoek. 
Tot de enquête werd opgeroepen door
Jacobine Klijberg van de gemeente Stichtse
Vecht. Zij is bezig met analyseren wat er speelt
in Vreeland. De analyse is een vooronderzoek
om te achterhalen in hoeverre de bestaande vi-
sie op Vreeland, het dorpsplan Vreeland uit
2010, bijstelling behoeft. 
Dit dorpsplan Vreeland is destijds tot stand ge-
komen na een uitgebreid traject waarbij veel
aandacht is besteed aan draagvlak, en dat
maakt het dorpsplan tot een belangrijk docu-
ment. Omdat deze visie van tamelijk recente
datum is, is ervoor gekozen om de analyse
vooraf nu niet groots aan te pakken. 
De resultaten van de analyse zullen op de alge-
mene ledenvergadering van de Dorpsraad op
7 november aan u worden voorgelegd. Aan u
dan de vraag of u zich herkent in de analyse.
Belangrijker nog is de vraag of de bestaande vi-
sie onveranderd past, er een kleine herziening
nodig is, of wellicht een grotere herziening.
Uiteraard kan een herziening alleen gemaakt
worden in goede samenwerking met het dorp
Vreeland!
Hoewel niet zo veel mensen de enquête heb-
ben ingevuld wil ik toch graag wat uitkomsten
delen.
Van de respondenten voelt 100% zich thuis in
Vreeland, als belangrijkste kwaliteiten wor-
den genoemd:
- de mensen - de natuur, prachtig landschap
- mooi dorp, pittoresk - dicht bij de Randstad
- saamhorigheid 
Van de 24 respondenten kennen 19 de mensen
in hun straat, de overige kennen de
meeste/sommige/van gezicht. Niemand kent
de mensen in de straat niet.

Op een enkeling na kennen de respondenten
ook mensen aan de andere kant van het dorp.
Niet allemaal evenveel: Het loopt uiteen van
bijna niet/sommigen tot de meeste wel. 
Iedereen is bereid hulp te vragen en te bieden
aan buren.
Belangrijkste beeldbepalers: 
- Van Leerbrug - de Vecht

Belangrijkste voorzieningen:
- winkels (met stip op 1) - dorpshuis
- OV - pinautomaat
- school - medische voorzieningen
Van de openbare ruimte vindt men het volgen-
de: Niet zo tevreden is men over (de staat van)
openbaar groen, wegen in de bebouwde kom,
parkeren. Iets meer tevreden is men over ont-
sluitingswegen. En tevreden is men over de
speelplek.
Bijna iedereen wil in Vreeland blijven wonen.
Toch heeft men niet zo veel vertrouwen in de
toekomstbestendigheid van de woningvoor-
raad. Vooral voor starters en senioren is er niet
voldoende aanbod.
Voor ieder is het belangrijkste vervoermiddel
de auto. Men is dan ook tevreden over de be-
reikbaarheid per auto, iets ontevredener over
de bereikbaarheid per fiets, nog iets ontevrede-
ner over de bereikbaarheid te voet, nog iets on-
tevredener over de parkeermogelijkheden.
Het OV is ronduit slecht. 
De volgende thema’s worden het belangrijkst
gevonden voor de visie (in volgorde van be-
langrijkheid):
1.   Behoud erfgoed en landschap
2.   Milieu en duurzaamheid
3.   Sociale cohesie
4.   Verkeersveiligheid
5.   Voorzieningen
Hierbij wil ik iedereen die de enquête heeft in-
gevuld hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Graag tot ziens op de algemene ledenvergade-
ring van de Dorpsraad op 7 november.

Jacobine Klijberg, 
gebiedsregisseur voor Vreeland, Nigtevecht, Loener-
sloot en Nieuwersluis, gemeente Stichtse Vecht.

Hoe verder met de dorpsvisie?



Voor de elfde keer organiseert stichting ‘De
historie herleeft in de Vechtstreek’ op 17 en 18
augustus a.s. weer het historisch festival
Vreeland. Tijdens dit weekend wordt het festi-
valterrein aan de Kleizuwe omgebouwd tot
een groot openluchtmuseum. Eigenaren van
allerlei oldtimer voer- en vaartuigen en aan-
verwanten tonen op dit festival hun trotse be-
zit. Meer dan 1200 voer- en vaartuigen hebben
zich inmiddels ingeschreven, wat het histo-
risch festival Vreeland een van de grootste in
haar soort van Nederland maakt.
Het zal de organisatie nog flinke hoofdbrekens
bezorgen om alle deelnemers een plekje te ge-
ven en om ook nog ruimte over te houden voor
demonstraties. Want op het historisch festival
Vreeland draait, beweegt, ploft, puft en werkt
alles. Kortom, het bruist van de activiteiten en
volop historisch vermaak voor jong en oud.

Dit jaar heeft het festival het thema; Wind &
Water. Speciaal voor dit thema heeft een groep
enthousiaste vrijwilligers de handen uit de
mouwen gestoken en bouwen een oude wind-
molen na. Tot in de kleinste details wordt dit 15
meter hoge schaalmodel nagebouwd. Een be-
zienswaardigheid die u echt niet mag missen.
Een oude stoom brandweerspuit getrokken
door twee Friese paarden geeft diverse specta-
culaire blusdemonstraties, geheel in stijl van
begin 1900 wordt een (echte) brand geblust. 
Het festival biedt nog meer: defilés van alle
deelnemende voertuigen, onderdelenmarkt,
oldtimer tractoren, oldtimer luxe- en vracht-
auto’s, oldtimer legervoertuigen, stoommachi-
nes, oldtimer brom- en motorfietsen, oude ge-
reedschappen, roofvogelshow, draaiorgel, mi-
nikermis, boerenmarkt.
In de nagebouwde dorpsstraat wordt het leven
van een oud Vechtdorp nagebootst, en geven
een vijftigtal oude ambachtslieden verschillen-
de demonstraties van hoe ze hun beroep vroe-

ger beoefende. Zo is een ruimte gereserveerd
voor een visboer, een winkel van Sinkel, een fo-
tograaf, een smederij en een oude snoepwinkel. 
Nieuw dit jaar op het festival is de jongveekeu-
ring. Melkveehouders uit het Westelijk weide-
gebied en het Gooi brengen hun allerbeste vee
mee om dit door een deskundige jury te laten
beoordelen.

Vrijdagavond 16 augustus is het de eer aan de
oude sleepboten om het festivalweekend te ope-
nen. Om 21.00 uur vertrekt, vanaf sluis 't
Hemeltje, de verlichte avondvaart over de Vecht
door de oude kern van Vreeland. Bij de Van
Leerbrug zal een havenkoor Zeemans liederen
ter gehore brengen om het geheel aan te kleden.
Op zaterdagmiddag omstreeks 16.30 uur ver-
trekken de oude tractoren voor een rondrit
door de Vechtstreek. Voor openingstijden en
prijzen verwijzen wij u naar www.historie-her-
leeft.nl Dit festival brengt u terug naar groot-
moederstijd !

Historisch Festival Vreeland
‘de goede oude tijd’
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Smullen van het dorpsdiner, genieten van
scheurende brommers,  een kijkje nemen in de
fabriek van Greif of gewoon gezellig wat drin-
ken en kletsen met dorpsgenoten? Het kan al-
lemaal op het jaarlijkse Dorpsfeest op zaterdag
7 september in de Breedstraat! Vanaf 15.00 uur
is de fabriek van Greif geopend. Intekenen voor
een rondleiding kan via info@vreelandbode.nl. 
Rond 16.00 uur starten de kinderactiviteiten
van de Toverkikker en verzorgt de nieuwe veel-
belovende jonge band ‘the Rivals’ (bekend van
het Waterliniefestival en het Countryweekend)

speciaal voor de jongeren een geweldig optre-
den. Als u in het bezit bent van een dinerkaart
kunt u vanaf 18.00 uur aanschuiven bij het
dorpsdiner. Bij de verschillende kraampjes kun-
nen de gerechten in de door u gewenste volgor-
de worden gehaald. Tot middernacht is er mu-
ziek en feest in de Breedstraat en daarna kunt u
bij Lokaal Zuid terecht voor de ‘afterparty’.

De voorverkoop van de dinerkaarten begint op
vrijdag 23 augustus bij de plaatselijke horeca en
de Dagwinkel. Wees er snel bij, want op = op! 

Dorpsfeest zaterdag 7 september

De zomer al een beetje in het
hoofd?
Lekker liggend in de zon een
hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te 
bestellen: www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn

In 2015 zal in Vreelands’ feestjaar een boek
verschijnen over de geschiedenis van
Vreeland. Oude en nieuwe verhalen en veel
bijzondere foto’s zullen op een boeiende ma-
nier het verleden van ons dorp uit de doeken
doen. De redactie van het boek bestaat uit
Anton Cruysheer, Kees Beelaerts van Blokland
en Juliette Jonker-Duynstee. Een van de ideeën
van de redactie is om de ontwikkeling van
Vreeland in de verschillende eeuwen, van 9de
eeuwse nederzetting en kasteeldorp tot de hui-
dige vorm in getekende plattegrondjes ‘tot le-

ven te laten komen’.
Vreeland barst van het
creatieve talent, dat we-
ten wij. Is er misschien
ook iemand die zich
hierdoor aangesproken
voelt en mee wil werken aan het boek door het
maken van genoemde plattegrondjes of vogel-
vluchtperspectieven? Natuurlijk op basis van
gedegen input en in nauwe samenwerking.
Reacties kunnen naar Juliette Jonker: j.jon-
ker@wxs.nl of 06-12382714.

Stads-illustrator gezocht
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon 
en Modeboetiek

Boetiek 
50% korting

De zomer komt er aan, 
laat je haar lekker 

verwennen bij Belleza.

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Boerderij De Willigen aan de Nigtevechtseweg
is vernoemd naar het echtpaar Rijk en Coby
Willig. Beiden heten ze toevallig Willig met
hun achternaam, geen familie of misschien
heel ver weg, maar daardoor ontstond wel de
naam ‘De Willigen’ voor hun boerderij. De
boerderij die 133 jaar geleden gebouwd werd
heette eerst ‘Spiegelrust’. En inderdaad kan je
bij helder, rustig weer vanuit de achterkant van
de boerderij het spiegelbeeld van de gebouwen
in het water van de Vecht terug zien.
Gebouwen ja, want de oorspronkelijke boer-
derij bestond uit een zomer en een winterhuis,
kenmerkend voor de boerderijen in Utrecht en
Noord-Holland.
Achter het winterhuis bevond zich de stal waar
in de winter de koeien verbleven die het huis
aangenaam verwarmden. Achter het zomer-
huis waar het boerengezin de zomer door-
bracht, was de kaasmakerij gevestigd. Omdat
er destijds geen koeling was, werd de verse
melk in de zomer twee keer per dag verwerkt
tot kaas. Dat was allemaal toen, aan het begin
van de 20ste eeuw.

Rijk nam het boerenbedrijf over van zijn ou-
ders en breidde het uit naar de 40 hectare land
met 85 koeien. Coby pakte als schoondochter
het oude ambacht van kaas maken weer op
toen haar twee kinderen naar school gingen.
Zoon David runt nu samen met zijn vader Rijk
de boerderij. Hij trouwde met Yolanda en zij
ging, toen ze ook op de boerderij kwam te wo-
nen, ambachtelijk ijs maken. En er was een
winkeltje aan huis voor de verkoop van de ei-
gen producten, kaas en ijs, en andere ambach-
telijke producten uit de streek. Dit lijkt al veel
bedrijvigheid maar de familie Willigen heeft
de afgelopen jaren nog een andere poot onder
het bedrijf gezet: de oude pinkenstal werd af-
gebroken en een huis in de stijl van het zomer-
en winterhuis werd ervoor in de plaats gezet.
Daarin kwam een Bed & Breakfast met 7

kamers die ook verhuurd kon worden als
groepsaccommodatie. “Dat liep geweldig
goed. En daarom hebben we ervoor gekozen
de B&B verder uit te breiden. Dit keer met ap-
partementen. De inrichting is echt mijn pro-
ject geweest”, zegt Yolanda die het charmante
aanspreekpunt is geworden. De afgelopen zo-
mer stond alles weer op zijn kop maar het re-
sultaat mag er zijn: 4 appartementen in de
voormalige koeienstal achter het winterhuis. 

Gezelschappen tot 45 personen kunnen nu lo-
geren. En dat alles in een landelijke omgeving
die zorgt voor een goede nachtrust. Bij de
boerderij begint een klompenpad dat voert
door weilanden en fruitboomgaarden. Er ligt
een grote sloep achter het huis in de Vecht en
fietsen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Wandelen, varen, fietsen, het is allemaal mo-
gelijk en kindvriendelijk is De Willigen zeker
ook. Bij mijn bezoek in het voorjaar liepen de
lammetjes in de boomgaard, waren er kalfjes
en prachtige Labrador pups… die helaas al
vergeven waren. R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Yolanda Willig van boerderij ‘De Willigen’

Onder leiding van dansjuf Inge hebben de
meisjes weer het hele jaar geoefend om een
aantal dansen in te studeren. Zaterdag 29 juni
was het dan zover, de kinderen konden hun
dansen laten zien aan hun vaders en moeders,
opa’s en oma’s enz. Bij elke dans hoorde een an-
dere outfit dus snel omkleden na elk optreden.

De jongste meisjes dansten o.a. op een num-
mer van het Junior Songfestival. De middelste
groep o.a. op Carley Rae Jepson en de oudste
groep o.a. op Usher. Het zag er geweldig leuk
uit allemaal. Heel goed gedaan, dames!! En na
de vakantie kunnen jullie weer hard aan het
werk om nieuwe nummers in te studeren. 

Eindshow streetdance DOS

Lezers schrijven  Tuinfeest
Zaterdag 27 juli hebben wij weer een tuinfeest
en wéér met een goed doel. Het thema is dit
jaar: "Through 7th heaven and hell"
Heaven, omdat we in de 7e hemel zijn met
onze baby Bram.
Hell, omdat we dit jaar onze vriend Ruud, in
het land beter bekend als Miss Teddy, verloren
zijn aan kanker. Ruud werd 32 jaar. U heeft
hem wellicht wel eens op tv gezien, Miss Teddy
was één van de beste en bekenste "Drag
Queens" van het land.
Wij willen dit jaar gehoor geven aan Ruud
zijn laatste wens; Geld, (of zoals Ruud het zei:
"heel veel geld"),  inzamelen voor het KWF.

Zie ook zijn oproep op internet:
www.teddy4kwf.nl Onze gasten zijn al aan
het inzamelen en wij willen u ook om een bij-
drage vragen. 
Dit mag overgemaakt worden op
31.06.82.428 tnv BN Pronk o.v.v. bijdrage
Teddy4KWF zodat we een een mooi hoog
eindbedrag uitkomen. Alvast bedankt!
Wij hebben ontheffing voor geluid tot midder-
nacht en proberen de overlast tot een mini-
mum te beperken.

Alvast bedankt voor uw begrip.
Mvg, Bart en Bianca, Ruiterstraat 1

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Wij wensen iedereen 
een fijne vakantie en 

vele mooie zonnige uren 
op het terras van Zuid!

De kogel is door de kerk, en het taboewoord
wordt openlijk uitgesproken: het Multiver-sum.

Vreeland bevindt zich op planeet Aarde en de
Aarde draait met zeven andere planeten en
nog wat manen en gruis rond de zon; ons zon-
nestelsel. Buiten ons zonnestelsel wordt het
snel erg leeg. Pas op een afstand van zo’n vier
lichtjaren staat de dichtsbijzijnde ster, Proxima
Centauri. Licht dat met een snelheid van 300
duizend km per seconde reist, doet er vier jaar
over om van de zon naar deze ster te komen.
Ter vergelijk: wanneer we in Vreeland liggen te
zonnebaden, dan doen we dat met licht dat 8,5
minuten geleden door de zon is uitgestraald.
Samen met Proxima Centauri en ongeveer 200
miljard andere sterren, draait de zon rond het
centrum van onze Melkweg. Deze schijf heeft
een diameter van zo’n 100 duizend lichtjaar, en
wij bevinden ons ergens rond de 30 duizend
lichtjaar van het centrum van de Melkweg. Het
dichtsbijzijnde Melkwegstelsel – de
Andromeda Nevel – staat een goede 2 miljoen
lichtjaar verderop. Ook de Andromeda Nevel
bestaat uit zo’n 200 miljard sterren. Rondom
onze Melkweg en de Andromeda Nevel staan
behoorlijk wat andere Melkwegstelsels. Deze
‘Lokale Groep’ omvat zo’n veertig Melkweg-

stelsels die allemaal ‘bij ons in de buurt staan’,
zeg maar in een straal van 10 miljoen lichtjaar
om ons heen. De dichtsbijzijnde grotere clus-
ter van andere Melkwegstelsels is de
Virgocluster, die uit zo’n 2000 Melkwegstelsels
bestaat. De Virgocluster is het centrum van de
Virgosupercluster ook wel ‘Lokale Superclus-
ter’ genoemd en die bestaat uit lange slierten
van miljoenen Melkwegstelsels.
Al deze clusters vertegenwoordigen een gigan-
tische hoeveelheid massa en de daaruit voort-
vloeiende zwaartekracht zorgt ervoor dat
Melkwegstelsels met gigantische snelheden
(1000 km per seconde is geen uitzondering)
door het heelal vliegen. Superclusters zijn de
grootste structuren die in het heelal kunnen
worden ontrafeld. Ze kunnen afmetingen heb-
ben van meer dan een half miljard lichtjaar.
Nog grotere structuren bestaan niet, simpel-
weg omdat het heelal daarvoor niet oud ge-
noeg is. Tenminste ... en daar wringt de
schoen. Ons heelal is ontstaan tijdens een gro-
te knal, de Big Bang, ongeveer 13,7 miljard jaar
geleden. Het was altijd een verboden onder-
werp binnen de sterrenkunde om er publieke-
lijk over te spreken, maar wie zegt, dat er niet
meer Big Bangs zijn geweest, en dat er dus ook
meerdere heelals zijn, het Multiversum?    H.L.

Hemel boven Vreeland

Na bijna 24 jaar turnles gegeven te hebben aan
de jongens en meisjes uit Vreeland heeft juf
Tonny eind juni afscheid genomen bij DOS.
Zij heeft altijd met heel veel enthousiasme de
kinderen de fijne kneepjes van de turnkunst
bijgebracht en zelfs een aantal jongens begeleid
op de officiële wedstrijden van de KNGU, met
hele goede resultaten. Het laatste jaar heeft zij
het meisjes turnen en de kleutergroep geleid.
Dit ook weer met veel succes want de groepen
werden steeds voller.Tijdens de laatste les is juf
Tonny door de kinderen verwend met hele
mooie bloemen en tekeningen. Wij zullen haar
enorm missen bij de vereniging. Juf Tonny, bedankt!!!

DOS neemt afscheid van juf Tonny

Van 11 t/m 14 juli en van 25 t/m 28 juli kunt u
met fikse korting meevaren op het Utrechtse
Statenjacht, een replica van een 18de eeuws
VOC-schip. De tocht voert van Loenen naar
Maarssen en terug, met onderweg koffie en

lunch en in Maarssen een bezoek aan het
Vechtstreekmuseum. Een gids vertelt u van al-
les onderweg. Dit complete dagarrangement
kost nu € 40,- (i.p.v. € 50,-).Opgeven via
www.vechtvaren.nl

Met korting varen op Statenjacht

Lezers schrijven

Haven aan de Bergseweg
Graag willen wij de Vreelanders erop attende-
ren dat de termijn voor het indienen voor een
zienswijze tegen het bestemmingsplan van de
haven aan de Bergseweg 18 juli verloopt. 

Als de plannen van de gemeente doorgaan,
kan dit op termijn grote gevolgen hebben voor
het oude dorp en de omwonenden op het ge-
bied van verkeerstoename en geluidsoverlast.
In het bestemmingsplan wordt namelijk o.a.
ruimte geboden voor een verenigingsgebouw
van 125 m2 met beperkte horeca, een zeven
meter hoge brug in de Bergseweg, plaats voor
60 boten, 45 parkeerplaatsen etc. Ook zal er
waarschijnlijk commerciële exploitatie als

bootverhuur komen met een verkeers-aanzui-
gende werking. 
Wij omwonenden zijn niet tegen een klein-
schalige sloepenhaven ingepast in de natuur-
lijke omgeving maar wel tegen geluidsoverlast
en toename van verkeersdrukte. En dat is nu
net waarvoor het huidige plan alle ruimte
biedt, met alle gevolgen van dien -ook voor het
oude dorp. 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het ont-
werpbestemmingsplan in te zien.

Namens bewoners van de Vechtoever, 
Jan Willem Jonker
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Welkom!
De Kinderpost staat deze maand in het teken

van de grootste en enige fabriek van Vreeland:

Greif. De kinderen van groep 6 zijn op bezoek

geweest in de fabriek en keken er hun ogen uit.

Nieuwsgierig geworden en wilt u ook een kijk-

je nemen? Dat kan! Op zaterdagmiddag 7 sep-

tember opent Greif de fabriek voor inwoners

van Vreeland. Opgeven voor een rondleiding

kan via: info@vreelandbode.nl.

De oude Van Leer fabriek
Groep 6 van CSV Ridderhof ging op donder-

dag 27 juni naar Greif. Vroeger heten de fa-

briek de van Leer fabriek. Die naam komt door

de baas van Greif. Zo heet hij van zijn achter-

naam. Guido vertelde groep 6 over de fa-

briek.Guido is een man die bij greif werkt. Hij

verteld verteld over de fabrieken over de hele

wereld, hij vertelde over wat zij maken, en nog

veel meer. Ze maken namelijk vaten, fiber va-

ten en stalen vaten. Fiber is van karton en staal

is van staal. Er kan van alles in. Heel groep 6

kreeg een fiber ton mee.

Van Lizz Veen

Greif 
Wij zijn bij Greif geweest

IK vond Greif heel leuk

En mijn groepje hopelijk ook

Ik heb er veel van geleerd

Weetje je hoe de fabriek eerst heten?

Hij heten van leer. De begeleider van ons

groepje vertelde alles goed uit.

Ze maken daar stalen vaten en kartonnen va-

ten en verf dat vertelde Guido.

In die vaten kan je val alles in doen.

Ze hebben alles goed uitgelegd.

Daarom snapte we alles wat hij zij

Toen juf zij Greif wist ik niet wat juf bedoelde 

Dus toen we daar waren wist ik het 

Het was daar supper leuk. Toen we terug gin-

gen vond ik dat heel jammer maar iedereen

mocht een vaat. En we gingen ook nog een leu-

ken foto maken.

Groetjes van Isabella

Fabriek Greif in Vreeland
Op 27 juni 2013 ging groep 6 van CSV

Ridderhof naar greif.

We moesten eerst in de kantine zitten we kre-

gen iets te eten en te drinken. Toen ging Guido

iets vertellen. Toen moesten we een veilig-

heidsbril op en oordoppetjes. We gingen met

een meneer de fabriek in. We kregen een rond-

leidend door de fabriek. Ons groepje ging als

eerst. Wij gingen helemaal naar achter. Daar

was een machine waar wan een ijzeren plaat

een ton werd gemaakt. Toen gingen we naar

andere machine. Waar de onderkant van de

ton werd gelast. Daarna gaan de dopjes er op.

En ons groepje mochten een paar dopjes mee

naar huis. Er kwam ook nog een andere man

en met die man gingen we naar buiten. Hij had

een vrachtwagen en ging snel met de vracht-

wagen precies in een vak rijden. Toen gingen

we naar de containers. Toen kwam de norma-

le man. De tijd was toen al om. Iedereen mocht

een ton mee naar huis. Toen gingen we weer

lopend naar de school. De volgende dag kwam

Guido de baas naar onze klas en kregen een T-

shirt van Guido .  

Door Joshua

Het avontuur in Greif
Onze klas is naar Greif geweest. We kwamen

eerst in de kantine daar vertelde Guido een

verhaal over Greif. Hij zei wij maken stalen en

fiber vaten maar ook hele speciale verf die over

de hele wereld gaat. Daarna gingen groepjes

om de beurt de fabriek in en er viel gelijk op dat

er heel veel machines zijn. Eerst maken ze dek-

sels met een gat. Dan maken ze van stalen pla-

ten een ronde buis. De vaten hebben veel kleu-

ren zoals blauw, goud, zilver en nog veel meer

daarvoor is een snelle machine voor die rond-

draait en als hij niet hele maal geverfd is dan

word ie geplet. Ook moeten er doppen op die

vaten worden gezet dat gebeurt met een robo-

tarm. Uiteindelijk komen de vaten aan bij de

vrachtwagens in grote stapels. Die stapels heb-

ben Mathijs Lizz en ik Jimi dat was leuk om te

doen. Als je in het dorp vrachtwagens tegen-

komt gaan ze of komen ze van Greif. De fabriek

Greif heette vroeger Van leer want toen was het

nog van familie Van leer. Aan het eind kreeg ie-

dereen een fiber vat mee naar huis en soms is

het heel handig. Dit is een mooie herinnering

aan de CSV!!

Donderdag 27 juni 2013

Door Jimi Nieuwland 

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994



De Vreelandbode juli 2013 9

Op bezoek bij Greif
op 27 juni 2016 was groep 6 van csv op bezoek

bij greif.

Greif heten vroeger de van Leer fabriek. Ze

maken daar fiber vaten, stalen vaten, deksels

en sluitingen voor de vaten en verf. We kregen

ook een rondleiding door de fabriek. De rond-

leiders vertelde van alles over de fabriek. En

overal stonden machines. Mensen hadden ook

petten op. Die beschermen je tegen pijn. Dat is

handig want het is daar heel gevaarlijk. Dus je

moet daar heel erg oppassen.er werden ook

vrachtwagens geladen. Die gaan naar andere

plekken in de wereld. Na de rondleiding kreeg

heel groep 6 een fiber ton mee. Het was een

leuk bezoek. 

Van Pink van Dijk

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op
maandag zijn wij gesloten.
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Ons dorp is kortgeleden uitverkoren tot een
van de wereldwonderen van de gemeente
Stichtse Vecht. Wordt het daarmee niet de
hoogste tijd voor het opschroeven van onze
ambities? Over twee jaar vieren we dat 750 jaar
geleden ons dorp stadsrechten verwierf.
Misschien is dit daarom wel het uitgelezen
moment om deze historische aanspraken na
vierenhalve eeuw te herclaimen en tegelijk de
provinciehoofdstad te worden van Plasterks
eerste superprovincie.
Natuurlijk is het duidelijk dat in de toekomst
geen van de huidige provinciale hoofdsteden
deze rol nog kan vervullen na de samenvoe-
ging van Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland. Dat zou immers betekenen dat één
van de bestaande provinciale organisaties de
hegemonie zou voeren over de andere twee.
Nu heeft Amsterdam natuurlijk als hoofdstad
van Nederland goede papieren om ook de
nieuwe superprovincie te leiden. Toch hebben
wij vanuit onze historie van de (Zeven)
Verenigde Nederlanden een lange traditie van
decentralisatie. Amsterdam mag dan de
hoofdstad zijn van Nederland, de Hofstad en
het regeringscentrum is Den Haag en de pro-
vinciestad van Noord-Holland kennen we niet
anders dan Haarlem.
Nee, wij gaan voor de nieuwe centraal gelegen
provinciehoofdstad Vreeland! Het oude boe-
rendorp Dorssen werd in 1253 verrijkt met
kasteel Vredelant, dat de toenmalige Heren
van Holland af moest houden van machtsgre-
pen en gegraai in de kassen van anderen. De
enige rivier die vrij stroomde van noord naar
zuid én van zuid naar noord, moest ook de
vrije handel garanderen. Het boerendorp werd

de stad Vreeland en een waarborg voor een
open economie. Het nieuwe bestuurscentrum
Vreeland kan zo een waardevolle traditie ver-
volgen.

Er zijn natuurlijk nog wat praktische bezwa-
ren. Zo beschikt Vreeland niet enkel meer over
haar stadsrechten, maar ook stopt de trein hier
niet langer. Wel bestaat het vermoeden dat de
recente vernieuwing en verbreding van het
Spoorlaantje uitgevoerd is met een doelbewust
plan voor ogen. De grondige uitdieping van
het wegbed is duidelijk gericht op zwaarder
verkeer in de toekomst. Het zou ons niet ver-
bazen als de verbreding van de bruggen in de
provinciale weg nu ook voortvarend ter hand
genomen worden om een efficiënte toegang
tot Vreeland te verzekeren.
Blijft over de vraag waar het nieuwe provincie-
huis gevestigd moet worden. De historisch
meest waarschijnlijke plaats zou ongetwijfeld
het Sperwerveld zijn. Ondertussen zijn er zeer
vergevorderde plannen om voor de viering
van 750 Vreeland het kasteel te herbouwen. Dit
niet in zijn oorspronkelijke staat natuurlijk,
maar als een soort noodgebouw. En elke
Nederlander weet uit z’n eigen schooltijd dat
een noodgebouw meestal een semipermanen-
te voorziening wordt. 

Het enige dat deze ontwikkelingen voor
Vreeland nog in de weg kan staan is dat dit ka-
binet de rit niet uitzit. Daarmee zou namelijk
misschien wel de enige werkelijke gelovige in
de superprovincie Noordvleugel van het poli-
tieke toneel verdwijnen, te weten de verant-
woordelijke minister Plasterk. 

Vreeland - de nieuwe hoofdstad
van de provincie Noordvleugel?

Pieter Hoekstra

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds
heeft in Vreeland € 874,72 opgebracht. Deze
opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het orga-
niseren van aangepaste vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele hulp. Van 3 t/m 8
juni jl. gingen in heel Nederland ruim 30.000

vrijwilligers op pad om huis aan huis te collec-
teren. Hebt u de collectant gemist? Maak dan
een bijdrage over op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds of SMS EPILEPSIE
naar 4333 (eenmalige gift van € 2). Het fonds
bedankt alle collecte vrijwilligers en iedereen
die heeft gegeven aan de collectant.

Opbrengst collecte Epilepsie Fonds 

VRU brandweer Loenen aan de Vecht zoekt vrij-
willigers. Mensen die willen helpen om Loenen
uit de brand te helpen.  VRU brandweer Loenen
werkt uitsluitend met vrijwilligers. De post be-
staat uit 18 leden. Er is nog plaats voor vijf vrij-
willigers. Postcommandant Ton Hoogendoorn:
“Vooral tijdens kantooruren kunnen we vrijwil-
ligers gebruiken. Veel van onze vrijwilligers wo-
nen in de gemeente, maar werken overdag el-
ders. Op dit moment roepen we de hulp van
buurposten in. Maar hoe sneller we uitrukken,
hoe sneller we bij de calamiteit zijn.” 

Goed opgeleid
Gevaarlijk werk is brandweervrijwilliger zijn niet
volgens Ton. “Elke nieuwe vrijwilliger volgt een
avondopleiding van twee jaar. In de opleiding

worden je de kennis en vaardigheden bijgebracht
om je taken in risicovolle omstandigheden goed
en veilig uit te voeren. De opleidingseisen voor
vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroeps-
brandweerlieden. Vrijwilliger zijn, is niet vrijblij-
vend. Je collega’s en Loenen rekenen op je.”

Bezoek een openbare oefenavond
De post organiseert op 17 en 24 september en
1 oktober a.s. openbare oefenavonden waar
geïnteresseerden worden geïnformeerd over
werken bij de brandweer. Ze krijgen een rond-
leiding door de kazerne en kunnen een oefen-
avond meemaken. Neem vooraf contact op
met postcommandant Ton Hoogendoorn, T
(088) 878 23 00, E t.hoogendoorn@vru.nl. Of
kijk op www.brandweerloenen.nl.

Brandweer Loenen zoekt jou!
Help jij de brandweer uit de brand?
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

De Alpe d’HuZes had afgelopen 6 en 7 juni een
klein Vreelands tintje; onze eigen wieler ver-
eniging Vreeland was daar met een team en
supporters annex verzorgers aanwezig. Het
doel was om zoveel mogelijk sponsorgeld in te
zamelen in de strijd tegen kanker door zoveel
mogelijk keer de Alpe d’ Huez te beklimmen.
En dat is gelukt! De Vreelanders hebben maar
liefst 15 duizend euro opgehaald! 
De afgelopen maanden stonden in het teken
van veel fietsen en sponsoren werven. Olaf
Morel: “Met Koninginnedag hebben we met
de snelste Vreelander fietswedstrijd en verse
jus verkoop al de nodige sponsorgelden in
Vreeland opgehaald. Dit jaar hebben we voor
de derde opeenvolgende keer meegedaan met
de Alpe d’HuZes en het was een bijzondere
editie. Drie generaties van de familie Roode
waren aanwezig in het team Vreeland. Opa
Benno Roode, Bob en kleinzoon Fer waren
mee ter nagedachtenis aan Oma Roode. Opa
Benno als supporter. Bob ging drie keer de
Alpe op en Fer en zijn vader David hebben de
berg eenmaal fietsend beklommen.” 

Saamhorigheid
Opa Benno was erg onder de indruk van de
sfeer en saamhorigheid op de berg. En natuur-
lijk trots op de prestaties van ‘zijn’ team: “Ik
dacht dat er alleen vroeger houten schepen en
ijzeren mannen waren, maar ik heb mij vergist,
ze zijn er nog steeds die ijzeren mannen!”
Dominique Spijker is ook enthousiast: “De
sfeer was tijdens de beklimming van begin tot
finish fantastisch, ik ben omhoog ge-
schreeuwd door vele supporters”. Bob heeft
onderweg genoten van alle aanmoedigingen:
“Als supporters je omhoog zingen, staan te
dansen en je naam roepen ‘Bob je bent een
held’ dan doet dat wat met je. Om kippenvel
van te krijgen.” Mark van Koert beschrijft de
dag als één groot feest: “Waarbij iedereen een
rugzak of iemand op de bagagedrager heeft als
reden om de Alpe zoveel mogelijk keer op te
fietsen.” Johan de Mandt en Jan de Jong hebben
de berg allebei zesmaal bedwongen en worden
nu officieel Alpen kanjers genoemd. Johan:
“Alpen kanjer word je door 6 maal die berg op
één dag te beklimmen, ik heb het in twee da-

gen gedaan en ga daarom volgend jaar nog een
keer mee; ik wil op één dag 6x halen!”.
Rogier Sluyter fietste
met een team van acht
jongens uit Woerden,
Team Chalet.nl, en ver-
telt: “Wat een indruk-
wekkende dagen, dit
had ik niet willen mis-
sen! Ons team heeft
uiteindelijk € 68.500,=
opgehaald door 41
keer die ellendige puk-
kel op te fietsen. Volgend jaar ben ik er weer
bij! De enorme voorbereiding in trainingskilo-
meters, het organiseren van twee benefiet-di-
ners in mijn restaurant De Goede Gooier, vei-
lingen etc, hebben zoveel positieve energie ge-
geven dat ik me volgend jaar zeker weer ga in-
zetten voor dit belangrijke evenement.”

Geweldige opbrengst
Een geweldige prestatie die door de
Vreelanders Johan en Jan (6x), Rogier (5x),
Mark en Dominique (4x), Olaf en Bob (3x),
David en Fer (1x), Laurens (1x hardlopend en
1x fietsend) is gerealiseerd. Olaf:  “De 15 dui-
zend euro is geweldig. En doneren kan nog
steeds hoor! Namelijk op
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/tea
ms/wvvreeland/.

Wieler Vereniging Vreeland fietst 35x
de Alpe d’Huez op

Op vrijdag 28 juni was het de nationale
ModderDag. Dit is een initiatief van Stichting
Veldwerk, die kinderen ervaring in de natuur
wil laten opdoen als belangrijk onderdeel van
de opvoeding. Iets waar De Klimboom zich
goed in kan vinden. Deze ModderDag gaf De
Klimboom inspiratie tot een ModderWeek. Bij
alle locaties van De Klimboom, stichting voor
kinderopvang, stonden de activiteiten de hele
week in het teken van de nationale Modder
Dag. Kneden, kliederen, smeren, voelen, ont-
dekken: vies worden mag tijdens de modder-
week!!
Bij BSO Vreeland stonden ook modder activi-
teiten op het programma. Zo hebben de kinde-
ren eerst modder gemaakt om vervolgens met
de vingers schitterende modder-schilderijen te
maken. Er zijn druipschilderijen gemaakt en
natuurlijk ook veel schilderijen die voortkwa-

men uit de fantasie. Het resultaat was verbluf-
fend. 
De oudere kinderen hebben bij onze  BSO &
SPORT Loenen meegedaan aan echte modder-
gevechten en zaten helemaal onder de verse
modder. Er was tevens een heus modderbad
waar het een drukte van jewelste was, heerlijk
kliederen met modder. Alle activiteiten werden
met de grootste lol gedaan! Er werd direct ge-
vraagd wanneer gaan we dit weer doen?
Wegens het grote succes zal dan ook volgend
jaar een ModderWeek gaan plaatsvinden.
Nu op naar onze zomervakantie. Het thema
voor deze vakantie is Zinderende Zotte
Zomerweken . Het activiteiten programma zal
in het teken staan van dieren, klimaat, planten,
water, aarde en lucht. En natuurlijk zullen de
uitjes hier op aansluiten. Het belooft een heer-
lijke zomer te gaan worden.

Bij De Klimboom mag je vies worden
en niet alleen op nationale ModderDag

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Deze goed onderh. sfeervolle TUSSENWONING ligt aan
een plantsoen met speeltoestellen voor de kinderen.Achter-
tuin op het zuiden van ca. 10 m diep  met st. schuur en ach-
terom. B.g.g.: entree, hal, trapkast, toilet met fontein, trapop-
gang, mk (6 gr.), woonkamer met open haard en parketvloer,
halfopen keuken met deur naar achtertuin. 1e verd.: overloop,
badkamer met douche, toilet en v.w. en 3 slaapkamers.
Trapopgang met raampartij naar de zolderverd. met wasma-
chineaansl. en CV-ketel, mogelijkheid voor 4e slaapkamer.
Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Maartenplein 9,Vreeland
NIEUW
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Onroerend goed
In de laatste VAR heeft op de gemeentepagina
een publicatie gestaan over het onroerend goed
beleid van de gemeente. In Vreeland zijn 4 ge-
bouwen gemeente-eigendom, het Dorpshuis,
de gymzaal, het brugwachtershuisje en het
Spookhuisje. De Dorpraad is nu al bezig om het
Spookhuisje in volledig beheer te krijgen. Een
aantal inwoners van Vreeland wil zich inzetten
om een goede bestemming voor dit gebouwtje
te realiseren.

Voor de andere objecten wordt het
van belang om goede afspraken te
maken met de gemeente. Om een
voorbeeld te noemen: als het brug-
wachtershuisje verkocht zou wor-
den, is er geen wachtruimte meer voor een
brugwachter. Dit kan leiden tot versnelde be-
sluiten wat betreft automatische bediening van
de Van Leer brug. Voor het Dorphuis is het ook
van belang dat er een ruimte is en blijft om ac-
tiviteiten van bewoners en verenigingen van
Vreeland mogelijk te maken. Omdat dit een be-
langrijk onderwerp gaat worden roept de
Dorpsraad mensen op om het bestuur hierin te
ondersteunen in het komende overleg met de
gemeente.

Jachthaven Vreeland-Oost
In de gemeente pagina van de VAR is het ont-
werp bestemmingsplan voor een jachthaven
Vreeland-Oost gepubliceerd. Er kan tot 18 juli
2013 een visie ingediend worden bij de ge-
meente.
Dit is een project dat tegenstanders en voor-
standers heeft binnen ons dorp. Het bestuur
van de Dorpsraad maakt zich zorgen over toe-
name van de verkeersdruk in het oude dorp.
Dit zal dan ook het bezwaar zijn van het be-

stuur op het voorliggende plan. Daarnaast is
het uit de publicatie niet duidelijk hoe de ge-
bruiksvergunning eruit zal gaan zien. Kan het
clubhuis ook gebruikt worden voor feesten en
andere bijeenkomsten?

Gemeenteraadverkiezing
Hoewel nog 6 maanden te gaan roept het be-
stuur leden op om mee te helpen denken over
het organiseren van een thema avond met de

politieke partijen. Dit is een activi-
teit die de Dorpsraad ook bij de af-
gelopen 2 gemeenteraadsverkiezin-
gen heeft gehouden. Wij vinden het
belangrijk dat de politieke partijen
zich kunnen presenteren aan een
kritisch publiek in Vreeland.

Monument Staat der Nederlanden 200 jaar
In november 2013 wordt gevierd dat de staat
der Nederlanden 200 jaar bestaat. In Vreeland
hebben we een monument ter herinnering aan
de oprichting van de staat der Nederlanden in
1813 en een monument ter herinnering van het
50-jarig bestaan van de staat der Nederlanden.
Een commissie van de Dorpsraad is bezig met
de realisatie van een monument ter gelegen-
heid van het 200 jarig bestaan. Het zal komen
te staan op de hoek van de Raadhuislaan en het
Boerenlaantje (tegenover het monument 50
jaar). De gemeente heeft al een financiële bij-
drage gegeven om dit monument te realiseren.
Wij zoeken nog particulieren of bedrijven om
het ontbrekende bedrag aan te vullen. De mo-
numenten aan het Jubileumlaantje zijn in de
19e eeuw gefinancierd door bewoners van
Vreeland. Als u een bijdrage wilt leveren, neem
dan kontakt op met Kees Beelaerts van
Blokland. Op de bovenzijde van het monu-
ment komt een schaakbord. 

Onroerend goed beleid gemeente

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

De Dagwinkel heeft sinds kort biologische
groente uit Vreeland. Aloys Hageman legt uit:
“De groente wordt geleverd door tuinderij ‘Het
Groene Kader’ aan de Nigtevechtseweg, waar
ook de zorgboerderij is gevestigd. Er worden
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en de pro-
ducten gaan zo vers van het land onze winkel
in. Wat ’s morgens wordt geoogst ligt ’s middags
in het schap. Verser bestaat niet! Het assorti-
ment is natuurlijk wisselend, afhankelijk van

het jaargetij en van wat er geoogst kan worden.
Momenteel hebben we kropsla, bataviasla, ei-
kenbladsla, bindsla en lollo bianco. Verder zijn
er rode bosuitjes, andijvie, radijs en raapsteel-
tjes.”De Dagwinkel verkoopt sinds kort ook de
producten van de Vreelandse korenmolen ‘De
Ruiter’. Het assortiment bestaat uit twee soor-
ten pannenkoekenmeel, cakemeel én kruid-
koekmeel. Aloys: “De reacties op onze nieuwe
producten zijn heel enthousiast!”                  C.L.

Biologische groente bij de Dagwinkel

Binnen onze gemeente Stichtse Vecht zijn 8 af-
delingen actief voor KWF Kankerbestrijding:
Breukelen, Kockengen, Loenen, Maarssen,
Maarssenbroek, Nigtevecht, Tienhoven en
Vreeland. Elke afdeling bestaat uit meerdere
vrijwilligers die jaarlijks de collecte organiseren
in hun woonkern. In totaal zijn honderden vrij-
willigers jaarlijks een paar uur op de been om te
collecteren. Ook dit jaar zullen al deze kanjers
weer tussen 2 en 7 september langs alle deuren
gaan om geld bijeen te brengen. Geld dat ge-
bruikt wordt om de missie van KWF
Kankerbestrijding te realiseren: minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De acht afdelingen binnen de gemeente Stichtse
Vecht hebben zich intussen verenigd in één ge-
meentelijke afdeling. Nieuwe leden zijn wel-
kom! Kent of bent u iemand die interesse heeft

in een bestuursfunctie of wilt u in september
een paar uurtjes helpen collecteren, dan kunt u
zich aanmelden via: kwfstichtsevecht@gmail.
com. U kunt ook telefonisch contact opnemen
met: Lieneke Koot, 0346-56 83 65 of met Wilma
Gout 06 12095988.

KWF Kankerbestrijding in de gemeente

Bericht 
van de

Dorpsraad
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In de serie ‘Middenstand’ van het Historisch
Vreelandkwartet van de Dagwinkel vinden we
onder andere deze foto met de rijwielhandel van
L.A. Van Beusekom op de hoek van de
Breedstraat en de Lindengracht. Voordat Van
Beusekom zich hier vestigde, zat in het pand café
’t Vissertje. De vader van Van Beusekom was be-
gonnen als rijwielhersteller in zijn huis aan de
zuidkant van Duinkerken. De rij huizen waarin
het gezin woonde werd rond 1934 gesloopt ten
behoeve van de aanleg van de N201. Toen ver-
huisde de familie naar het pand dat op de foto te
zien is en zette de zaken hier voort. In die tijd wa-
ren er maar liefst drie rijwielherstellers in
Vreeland! In 1965 nam zoon Van Beusekom de
zaak over.  Hij verkocht (en repareerde) fietsen,
schaatsen en benzine. Op de oude foto zijn links
de reclameborden van Cinzano en  Martini ver-
mouth te zien. Daarnaast, net niet zichtbaar op
deze foto, stond de benzinepomp die door Van
Beusekom bediend werd. In de etalageruit weer-
spiegelt zich een auto die bij de pomp staat! De
centrale locatie en de gezellige sfeer in en rond de
winkel zorgden ervoor dat het een geliefde plek
was voor dorpsbewoners om elkaar te ontmoe-
ten voor een praatje. 

Nieuwe functies 
Nadat Van Beusekom in 1984 overleed werd de
zaak voortgezet door De Bree. Hierna kwam het
wolwinkeltje van Van de Boom hier totdat me-

vrouw van Beusekom het pand in 1984 verkocht
aan de firma Noorman. Toen deze in 2001 ver-
huisde naar het vrijgekomen kantoor van de
Rabobank aan de overkant van de Breedstraat,
kreeg het pand een gedeelde functie van kapper
en schoonheidsspecialiste. In 2007 kreeg de kap-
salon een andere eigenaar, die in het linkerdeel
een kledingzaak vestigde. Dit ‘Belleza’ is hier
sinds die tijd een goede trekpleister voor mode-
en kapselminnend Vreeland en omgeving! 

Weinig veranderd
Links van de rijwielhandel zit een café, zoals
goed te zien is op de oude foto. Later werd dit
Taveerne De Vecht. Het bord Amstelbier heeft
sinds vijf jaar plaats gemaakt voor Bavaria, nadat
het café van Cor Ledder werd overgenomen
door Paul Zuidervaart die de zaak verbouwde
tot restaurant Lokaal Zuid. Verder is het zicht op
de Lindengracht niet wezenlijk veranderd in de
loop der tijd. Het pandje naast het café was ooit
een bakker, later woonhuis, wijnwinkel en weer
woonhuis. De Diaconiehuisjes links daarvan
vormen de oudste bebouwing van ons dorp. Zij
dateren uit de 17de eeuw en waren eigendom
van de hervormde kerk. De diverse verbouwin-
gen in de loop der tijd zijn mooi af te lezen aan
de bouwsporen op de gevel. Kijk er maar eens
goed naar, geen huisje is hetzelfde! Volgende
maand meer over het Spookhuisje uit de serie
‘Markante gebouwen’.  J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Rijwielhandel Van Beusekom en de Lindengracht

T U I N D E R I J

Verkoop van groenten, biologisch plant- en pootgoed 
voor uw moestuin op zaterdagen van 

09.00 – 13.00 uur op Boerderij Landzicht, 
Nigtevechtseweg 37 | 3633 XR Vreeland

E info@hetgroenekader.nl http://www.hetgroenekader.nl
Monique van Poppel | m: 06 41313748
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De Oer-Vreelander
Op de boerderij van Patrick Kolk (37) lijkt al-
les onder controle; op de hoek van de Singel en
de Nigtevechtseweg grazen de 15 pension
paarden tevreden in de wei en helemaal achter
in het land lopen de koeien. Na een enthousi-
aste begroeting van de honden Sam en Belle
zwaait Patrick de deur al voor me open.
Binnen kirt dochtertje Anna (1) vrolijk in de
box. Zoon Tim (4) zit op school en vrouw
Esther (31) is naar haar werk op een financieel
adviesbureau. Patrick zit er ontspannen bij en
vertelt dat Esther en hij de ouderlijke taken
goed hebben verdeeld. En al het dagelijkse
werk op de boerderij dan? Zeventig koeien,
waarvan er vijftig  twee maal per dag gemolken
moeten worden, de verzorging van de paar-
den, kippen, pasgeboren kalfjes, het onder-
houd? En in de winter staat die hele beesten-
boel ook nog eens op stal. Hij draait er zijn
hand niet voor om. Maar wat wil je ook, hij is
hier op deze boerderij geboren en getogen en
dit leven is hem bijna letterlijk met de paplepel
ingegoten. Toch staat deze melkveehouderij
inmiddels een paar maanden in de verkoop....

“Wat vroeger kattenkwaad was is nu mis-
daad geworden”
Jammer, vindt Patrick. Met vriendjes op knet-
terende brommertjes crossen door de weilan-
den, kleine fikkies stoken en avonden rond
grote kampvuren met de kinderen van school.
“Dat kon toen allemaal nog, nu krijg je er een
bekeuring voor. Mijn vader vond alles goed, hij
leerde mij mijn grenzen ontdekken.” De kin-
deren uit Vreeland kwamen graag op de boer-
derij want daar was altijd wel wat leuks en
spannends te beleven. Rondom zijn geboorte-
jaar in 1975 werden er in Vreeland blijkbaar
maar weinig andere baby’s geboren. In de eer-
ste klas op CSV zaten twee kinderen en in de

derde waren dat er hooguit drie. Zijn oudste en
beste vriend was Erik Zurlohe die nu in
Huizen woont en met wie hij nog altijd contact
heeft. Erik was en is nog altijd een echte race-
auto specialist met wie Patrick vele avonturen
beleefde. Koninginnedag was toen al het hoog-
tepunt van het jaar in Vreeland. Uiteraard met
de brommertjes de nacht ervoor lekker herrie
maken, dat mocht toen nog vanaf 2 uur! Hij
ontmoette  zijn Esther tijdens Koninginnedag
toen zij pas 15 jaar was en logeerde bij haar tan-
te Marjolein op de Boterweg. Dat was maar
kortstondig want zij was natuurlijk nog veel te
jong voor een vaste verkering. Later hebben ze
elkaar gelukkig weer teruggevonden en in-
middels zijn ze vijf jaar getrouwd.  

“Tot mijn tiende wist ik niet dat je in
Vreeland voor boodschappen moest beta-
len”
Als hij voor een boodschap naar een van de,
toen nog vele, winkels in het dorp werd ge-
stuurd hoefde hij nooit geld mee te nemen.
Patrick had er geen idee van dat zijn vader de
rekening later keurig betaalde en dacht dat al-
les gratis was. “Toen ik 8 jaar was stuurde mijn
vader mij naar de Rabobank om geld op te ne-
men. Ik kreeg het gewoon mee, ze kenden mij
en mijn vader en dat kwam wel goed.“ Vaak
kwam hij in de winkel van Van Zalingen op de
Ruiterstraat. “Die verkocht werkelijk van alles,
je kunt het zo gek niet noemen.” 

“Het overlijden van mijn vader heeft grote
impact gehad”
Zijn vader wordt vaak genoemd in ons gesprek

en steeds praat Patrick met groot
respect over hem. Dat Patrick, net
als zijn vader en grootvader, melk-
veeboer zou worden, stond al op
jonge leeftijd voor hem vast. Tijdens
de middelbare schooltijd in
Hilversum kwam Patrick meer los
van Vreeland maar hij ging nog wel
eens stappen in de Peerdestal in
Loenen (nu “De Heeren”). Met de
Loenense jeugd had hij niet veel,
volgens hem heerste hier in die tijd
een algemeen gevoel dat de
Vreelanders een stuk ‘socialer en be-
schaafder’ waren. Na zijn HAVO di-
ploma reisde hij vanuit Vreeland
naar Den Bosch voor zijn studie aan
de Hogere Agrarische School
(HAS). Vlak voor zijn afstuderen
overleed zijn vader, nu vijftien jaar
geleden. Het was al meteen duide-
lijk dat hij het melkveebedrijf hier
zou overnemen maar toch is dat pas
vorig jaar rondgekomen. Inmiddels
heeft hij dochter Anna liefdevol op-
getild en in de kinderwagen gezet.

Ik krijg een rondleiding op het erf en in de stal-
len en de honden lopen ‘uitgelaten’ met ons
mee. 

“Het is nu de tijd voor verandering”
De boerderij uit 1880 staat op maar liefst 30
hectare land en de schuren en stallen zijn al
minimaal 45 jaar oud. Alles is zo’n beetje aan
vernieuwing toe. Door de moeizame overna-
me is dat moeilijk op te brengen, aldus Patrick.
Het oorspronkelijke woonhuis wordt momen-
teel verhuurd en het paardenpension is eigen-
lijk ook uit nood geboren. Omdat het melk
quotum vrijgegeven wordt zou hij van 70 naar
100 koeien kunnen gaan maar dan moeten de

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden 

en Connie Lohuis

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

WIJNPROEVERIJ SMARAGD WIJNEN
NIEUWE DATUM!

Onze voormalige maître Martijn Verkerk komt even terug
op het oude nest! Zondag 18 augustus 2013 is

er een proeverij van zijn mooiste wijnen in de binnentuin
van de Nederlanden.Wilco kleed het geheel aan

met diverse culinaire hapjes. De proeverij is tussen
1500 -1800u.

U kunt de wijnen direct bestellen, denk aan een zomerse
prosecco, rosé of witte wijn!

Prijs per persoon 40,00
Reserveer nu via info@nederlanden.nl of 0294 232326

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326, info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 
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voorzieningen ook aangepast worden. Er
wordt serieus overwogen om hier weg te gaan,
de boel te verkopen en een nieuwe start te ma-
ken in Drenthe of Friesland waar het allemaal
goedkoper is. “Voor de kinderen zou dit het
goede moment zijn, dan kunnen ze op de nieu-
we plek opgroeien.” Volgens hem zou het
Esther niet veel uitmaken, ze is heel flexibel. En
Patrick zelf? Nuchter als hij is zegt hij voor bei-
de opties volledig open te staan. Toch zou hij
het liefst hier blijven en alles opknappen. Tja,
hij is nu eenmaal een echte Oer-Vreelander!

De Import-Vreelander
Ik ken Karlijn van Doorninck (55) van
Vreeland Vocaal, waar ze met verve de altpar-
tijen zingt. Ik zag haar nooit in het dorp en wist
dat haar kinderen – Meike en Bo – op de Graaf
Florisschool zaten. Karlijn kwam volgens mij
dus uit Loenen. Dat ze in Vreeland woonde
ontdekte ik pas een paar maanden geleden. En
gelijk was mijn nieuwsgierigheid gewekt!
Vooral toen ze vertelde dat Loenen als woon-
plaats ook eigenlijk beter bij haar en het gezin
had gepast.

Karlijn groeide op in het Drentse Havelte als
jongste in een gezin van vijf kinderen. Haar
moeder was sociaal economisch voorlichtster
bij het Drents Landbouwgenootschap en haar
vader gaf cursussen op de Volkshogeschool.
“Ik had een fijne jeugd. We speelden buiten in
het bos en tussen de hunebedden, en ik had
met al die oudere broers en zussen best veel
‘vaders en moeders’.” Na de Havo in Meppel
ging Karlijn op advies van haar ouders naar de
Kunstacademie in het Engelse Devon. Wat één
tussenjaar had moeten worden, werden er
twee. “Het was een geweldige tijd. Ik heb er
naar kunst leren kijken, en daar doe ik nog
steeds mijn voordeel mee. Eenmaal terug in
Nederland ging ik naar de Sociale Academie in
Driebergen. Daar ontmoette ik ook mijn man
Steven Kombrink. Werk in de zorg was er na
de opleiding niet. De overheid had net ‘Bestek
81’ op de kaart gezet met tal van bezuinigingen
in de zorgsector. Steven en ik kwamen als fer-
vente lezers terecht bij een boekhandel in
Driebergen. We trouwden en woonden ook in

Driebergen. Die zaak hebben we al snel over-
genomen en na tien jaar weer verkocht, omdat
de markt er niet beter op werd. We zijn vervol-
gens weer in loondienst gegaan. Ik bij een
boekhandel in Amstelveen en Steven bij één in
Hilversum.”

Verhuizen naar Vreeland
Toen Karlijn zwanger was van Meike werd het
tijd voor een nieuw huis. De keus viel op een
dorp omringd door oud landschap, en dat was
Vreeland. “We kochten in 1998 een huis aan de
Vredelantstraat. In de tijd dat het dringen was
om een huis te ‘mogen’ kopen. Toen Meike 4
jaar was ging ze naar de openbare school ‘De
Tweemaster’. Een klein schooltje dat een jaar
later werd gesloten. De meeste kinderen – zo
ook Meike – gingen vervolgens naar de Graaf
Florisschool. Zo ook haar broer Bo die een
paar jaar later werd geboren. Meike is nu 15 en
zit op het tweetalig VWO in Weesp en Bo (13)
gaat naar het Roland Holst College in
Hilversum. Veel aansluiting met kinderen in
Vreeland hebben ze nooit gehad en dat hebben
we wel spijtig gevonden. Wat dat betreft had-

den we beter een huis
in Loenen kunnen ko-
pen.”

Omscholen
Steven en Karlijn heb-
ben zich allebei laten
omscholen. Steven tot
financieel adviseur. Hij
werkt nu bij Baar
Advies in Bussum.
Karlijn is de Pabo-op-
leiding gaan volgen.
Inmiddels werkt ze
twee dagen op een
school in Huizen en

nog eens twee dagen op een basisschool in
Hilversum. “Best bijzonder, omdat we nu ook
weer een crisis hebben en er op onderwijs
wordt bezuinigd. In het onderwijs zit ik op
mijn plek. En wat ik ooit in Devon heb geleerd,
breng ik in mijn ‘crea Bea’ lessen over op de
kinderen. Ik laat ze bijvoorbeeld kijken naar
werk van Picasso en geeft ze vervolgens de op-
dracht Sinterklaas in Picasso stijl te schilderen.
De resultaten zijn verbluffend. Ik ben wat per-
fectionistisch ingesteld en wil graag de aller-
beste ‘juf ’ zijn. Dat de kinderen zo ver komen
als ze kunnen!” Inmiddels heeft Karlijn wel
haar draai gevonden in Vreeland. Ook al om-
dat ze lieve buren heeft, namelijk Lies en
Eduard, de ouders van Mirjam van Noord-
Brabant. En Meike werkt inmiddels bij het
pannenkoekenrestaurant in de bediening. Via
'dewandelsite.nl’ organiseert Karlijn wande-
lingen door ons prachtige natuurgebied. Ze
zingt nog steeds met veel plezier bij Vreeland
Vocaal, werkt graag in haar tuin en denkt dat
ze voorlopig nog wel in ons dorp woont. 

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Kopje koffie met Jezus
Zin in een goed gesprek onder het genot van
een kopje koffie? In september start weer een
gespreksgroep in de Vecht & Angstel kerk in
Loenen aan de Vecht. Dit keer bespreken we
het boekje ‘Eten met Jezus’. 
Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als
er iets te vieren was, was Hij erbij. Veel mensen
waardeerden de boeiende gesprekken die ont-
stonden. Door met Hem te eten, veranderden
mensen. 

Eens in de drie weken willen we op donder-
dagochtend van half tien tot elf uur samenko-
men om ons te verdiepen in maaltijden in het
Bijbelboek Lukas. Wat gebeurt er als mensen
met Jezus een vorkje prikken? 
Iedereen is welkom om aan te schuiven, ook
als je niets met God of de kerk hebt. Voor kof-
fie en iets lekkers wordt gezorgd. Meer infor-
matie? Wouter van Veelen, 0294267406, wou-
tervanveelen@gmail.com.
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Na het behalen van het Landskampioenschap
op zondag 16 juni, werd deze bijzonder knap-
pe prestatie van de Dinsdag Dames Veterinnen
van LMHC uitbundig gevierd in Lokaal Zuid.
Omdat dit team al kampioen was geworden
van poule West 1 mochten zij die dag om de
landstitel spelen op hockeyclub Kampong. Ook
in de aanloop naar deze dag liet dit team de toe-
schouwers al genieten van vele mooie wedstrij-
den en acties. Met een overtuigende 3-0 uitslag
tegen het thuisspelende team van Kampong
hebben de dames bewezen dat zij deze titel op-

recht verdiend hebben. Trotse voorzitter Dirk
Jan van der Hoeden kwam de dames nog spe-
ciaal toespreken en feliciteren namens het be-
stuur en leden van LMHC.  Op de foto van links
naar rechts: LMHC voorzitter Dirk Jan van der
Hoeden, Saskia Pieck, Anne Marije van Schie,
Jacoline Timmer, Esther Bosveld, Sandra van
Loenen, Annemieke Sundeli, Annemarie
Tasche, Floor Krimpenfort, Germaine
Costerus, Margret van Gaalen, Margit van
Niekerk, Saskia Ottenhoff, Danielle Vogelaar,
Simone Enneking.

Op vrijdag 28 juni werd op de Golfbaan in
Loenen het eerste Dames Vreeland Besloten
Toernooi gespeeld met zo’n 18 Vreelandse
deelneemsters. Alleen dames die in Vreeland
wonen of gewoond hebben en lid zijn van de
Old Course mochten deelnemen. Op de foto
van links naar rechts de initiatiefneemsters en
organisatie Simone Enneking, Ilse Tacoma en
Heleen Kouwenhoven. Simone mag boven-
dien als eerste haar naam op de felbegeerde be-
ker plaatsen die zij als winnaar in ontvangst
heeft mogen nemen. Uiteindelijk viel iedereen
in de prijzen o.a. aangeboden door de
Vreelandse Dagwinkel, Tierelantijn en
Korenmolen de Ruiter.  

Dames Vreeland Besloten op OCL

Viering Landskampioenschap

Op 29 juni is het altijd gezellige Brugconcert van
De Vecht & Friends onder leiding van Gerhart
Drijvers op pontons in de Vecht te Vreeland
weer geweest. Het concert van de jubilerende
vereniging had als thema Swing & Sing gekre-

gen. En zingen en dansen kon men volop. In een
onverwacht doorbrekende avondzon genoten
veel mensen op de kade van klassieke muziek,
bekende popnummers, medleys uit musicals en
swingende bigband muziek.

Brugconcert Swing & Sing


