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Van de redactie
De vakantie begint! Laten wij hopen op een zonnige, ontspan-
nen en gezellige zomer voor iedereen. In ons dorp zijn wat
minder activiteiten dan normaal, maar het zal hier druk ge-
noeg zijn met toeristen die nu ook eens kunnen genieten van
deze prachtige omgeving. Eén evenement hier is niet te mis-
sen deze zomer: het historisch festival op 13 en 14 augustus.
Dat belooft zoals altijd een onvergetelijk festijn te worden
met zelfs internationale aantrekkingskracht. Deze
Vreelandbode is weer goed gevuld met verhalen, voldoende
‘leesvoer’ voor in de auto onderweg of voor in de zon op uw
terras. U leest over oerVreelandse Agaath van der Spoel ,
importVreelandse Pauline van der Hoeden, wijnliefhebber
en –verkoper Joop Bremer van Panachee en de heer Jan van
Haagen. Smul van het zomerse recept van Wilco Berends. En
hopelijk  zien wij elkaar allemaal weer in goede gezondheid
bij de vele festiviteiten van het Doprsfeest op 3 september.
Fijne vakantie allemaal!

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Er is inmiddels overleg geweest tussen de
Dorpsraad, bewonerscomité van het  Sin-
gel, de wethouders Verkroost en Wiersema
en vertegenwoordigers van KPN  over de al-
ternatieve locatie van de UMTS mast. De ge-
meente opteert nu voor de locatie bij Greif,
midden op het bedrijfsterrein. De gemeen-
te stelt nu voor om de vergunning voor de
locatie BP in te trekken. Greif heeft hiermee
ingestemd. KPN moet nu een aanvraag
doen voor een vergunning op deze nieuwe
locatie. Deze aanvraag zal weer afgewikkeld
worden volgens de geldende regels, inclu-
sief inzage en het indienen van bezwaar-
schriften. Tot zover de UMTS-perikelen. 

De commissie Groei en Bloei van de
Dorpsraad – in dit geval Roos van Monsjou
- heeft contact gehad met wethouder Ploeg
om te kijken hoe ons dorp nog verder ver-
fraaid kan worden. Een mooi voorbeeld
hiervan is Weesp. Er worden nu plannen
gemaakt, waarbij de gemeente zorg voor
het materiaal en de bewoners wordt ge-
vraagd om bijvoorbeeld de bloembakken te

onderhouden.  Dat is goed nieuws. De sa-
menstelling van het bestuur bestaat nu
vooral uit 60-plussers. We missen de derti-
gers en de veertigers. Het is belangrijk dat
deze ‘generatie’ in het bestuur komt, om-
dat we ook hun belangen willen vertegen-
woordigen. Op een bepaald moment moet
de oudere generatie het stokje over geven.
Wie interesse heeft kan een afspraak ma-
ken met een van de bestuursleden of een
mailtje sturen naar info@dorpsraad.nl. We
hebben nu ruim 350 leden van de 600
adressen in het dorp. Qua dekking is dat in
orde, maar het kan ook nooit kwaad om
meer leden te krijgen. Bij de gemeentelijke
herindelingen is er steeds meer behoefte
aan dorpsraden. In Loenersloot wordt nu
ook een dorpsraad opgericht. Het is ook
een speerpunt van onze nieuwe gemeente,
om krachtige lokale organisaties te heb-
ben, die kennis en kunde hebben van wat
er in het dorp speelt. In november is de half-
jaarlijkse ledenvergadering van onze
Dorpsraad, daar zien we graag nieuwe ge-
zichten.

Bericht van de Dorpsraad  

Het brugconcert van zaterdag 25 juni jl
moest helaas op het allerlaatste moment
wegens de regen worden afgelast. Wat een
teleurstelling voor de organisatoren van
Muziekvereniging de Vecht en hun
‘Friends’ uit Aboude, Ankeveen, Loenen
en Nederhorst. En natuurlijk ook voor het
toch al toegestroomde publiek. Omdat
voor muziekinstrumenten vocht funest is
heeft de organisatie deze moeilijke beslis-
sing (de eerste keer in 8 jaar!) moeten ne-
men. Maar het goede nieuws is dat
Vreeland dit jaar toch getrakteerd zal wor-
den op het brugconcert en wel op 3 sep-
tember a.s.... jawel, tijdens het jaarlijkse
Dorpfeest! 

Programma Dorpsfeest
Het programma voor de middag en avond
zal er als volgt uit zien: van 16.00 – 17.30
uur is de tent op de Breedstraat geopend
en kunnen de kinderen daar terecht voor
allerlei aktiviteiten. Bij Belleza worden de
haren gestyled en, indien gewenst, in
mooie kleurtjes gespoten. Ook het decora-
tieve nagellakken is dit jaar bij de winkel
van Belleza. Sandra Boogert zal op
Toverkikker-achtige wijze een gezellig
knutselgebeuren organiseren. Voor de
jonge tieners is er dit jaar een kleine ‘tie-
ner-braderie’ te vinden, met leuke spulle-
tjes rond € 5,-. 

Lees verder op pagina 3

Brugconcert tijdens Dorpsfeest!

Het Historisch Festival Vreeland wordt eens in de twee jaar ge-
organiseerd. Het Festival zal voor de tiende keer plaatsvinden
op zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2011. 

Lees verder op pagina 5.

Historisch Festival Vreeland
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tel.: 0294 - 23 22 40

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
telefoon alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
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
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode

Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl

Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Annelies Weijschedé,
Renée Bink, Saskia Nooij, Connie Lohuis
en Barbara Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Wilco
Berends.

Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.

Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag

Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  

Website: Rens van der Meer. 

Oplage: 1000 exemplaren. Drukker: 
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 16 augustus 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 25 augustus.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

tot 10 juli Patrick Bakker tentoon-
stelling Kortenhoef

3 juli-28 aug Parkpodium Boom & Bosch 
in Breukelen
Iedere zondag van 
14.00 tot 16.00 uur

8 juli-19 aug zomervakantie 
CSV Ridderhof

12 aug Verlichte avondrondvaart
de Motorsleepboot 
vanaf 21.00 Hemeltje

13 en 14 aug Historisch Festival 
Vreeland, Kleizuwe

16 -19 aug Huttenbouwkamp
3 sept Dorpsfeest, Bromfietsrees 

en Brugconcert
tot oktober ‘Uit de gemeentelijke schat-

kamers’, Museum Maarssen

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E
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L

IFA
N

T

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, 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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 17 juli 10.00 uur mevr. W. Jonkers
zo. 24 juli 10.00 uur ds. A.S. Klusener
zo. 31 juli 10.00 uur ds. S. Dijkhuizen  
zo. 7 aug     10.00 uur mevr. N. van Veen
zo. 4 aug 10.00 uur ds. A. Sneep
zo. 21 aug 10.00 uur dhr. C. Boers 
zo. 28 aug 10.00 uur ds. M. Sillevis Smit

Vechtzooitje
Ik heb pas op de Spoorlaan een (ketting)
hangertje gevonden. Volgens mij is het
brons en het doet mij denken aan de vorm
van (de stamper van) een bloem.
Corry de Veer 0294-234585
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Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Vervolg van pagina 1

Verder zullen er een aantal attracties zijn,
heeft Tierelantijn een verrassing voor de
jeugd en kunnen de ouders gezellig een
drankje met elkaar drinken. De kinderak-
tiviteiten zullen worden opgevrolijkt door
draaiorgel De Vlinder, met onze eigen
Vreelandse orgeldraaier Riks Noorman!

Bromfietsrees
De bromfietsers zijn vanaf 13.30 uur bezig
met hun toertocht en zijn rond 16.30 uur
terug in Vreeland. Zij drinken wat, de or-
ganisatie maakt het parcours klaar en om
17.30 uur, na de zegening door Heer
Pastoor, valt het startschot te horen voor
de jaarlijkse bromfiets-rees! 

Loterij
Na deze rees is het van belang dat ieder-
een weer snel terug komt in de tent in de
Breedstraat want dan zal de trekking van
de loterij plaatsvinden! Loten voor de lote-
rij zullen te koop zijn vanaf 15 augustus as
bij de Dagwinkel en bij Tierelantijn. De lo-
ten kosten €1,- per stuk of 11 loten voor
€10,-. Met de loterij zijn prachtige prijzen
te winnen! Zoals een tocht van 2,5 uur
met Uw Salonboot, een overnachting met
ontbijt van Restaurant Hotel de
Nederlanden, prachtige waardebonnen
van Tierelantijn, DaliQue, Saskia’s
Brocante, Boútriba en Meker Wonen, een
aantal bonnen voor behandelingen bij
Belleza, een kortingsbon voor de boetiek
van Belleza, een weekend in het
Boshuisje, cd’s van de HoorSpelFabriek...
en de organisatie is nog niet eens klaar
met het samenstellen van het prijzenpak-
ket!

Vreelands Diner
Na de loterij start het eerste Vreelandse di-
ner. Dit diner is een samenwerking tussen
de Vreelandse horeca, te weten De
Nederlanden, Pannenkoekenrestaurant
Noord Brabant, Lokaal Zuid en het
Dorpshuis en de Vreelandse cateraar Casa
Catering. Om van het diner te genieten
kunt u in de weken vóór het Dorpsfeest
een dinerkaart a €10,- kopen. U kunt dan,
tijdens het Dorpsfeest bij bovengenoemde
horeca, voor-, hoofd- en nagerecht halen,
alsmede een heerlijke salade. De diner-
kaarten zullen te koop liggen bij de hore-

ca-ondernemers. Er kunnen ook mensen
bij u aan de deur komen met de vraag of u
kaarten wilt kopen. Voor de kinderen zal
een kinderkaart met aangepast menu a
?5,- te koop zijn. De tent in de Breedstraat
zal gezellig ingericht zijn met lange tafels
en stoelen. Er zullen 2 bars in de tent te
vinden zijn, waar wijn ook per fles te koop
zal zijn, zodat u heerlijk met een groepje
mensen met een glaasje wijn op tafel kunt
kletsen en van het diner genieten! Wij
zien het helemaal voor ons! 

Bavaria-Brugconcert
Rond 20.30 uur kunt u beslissen wat u
doet: of u blijft in de tent of u gaat op de
kade van Duinkerken zitten, want dan be-
gint het Bavaria-Brugconcert! Muziekver-
eniging De Vecht & Friends, een uniek  88-
man sterk orkest uit Abcoude, Ankeveen,
Loenen, Nederhorst en Vreeland verzorgt
het jaarlijkse Brugconcert vanaf pontons
in de Vecht. Beroemde filmtunes schallen
over het water onder leiding van de
Vechtse dirigent Gerhart Drijvers. Laat u
meevoeren door de bekende tunes uit:
Soldaat van Oranje, Out of Africa, James
Bond, Once upon a time in the West,
Dances with Wolves en nog veel meer! Dit
is een experimentele samenwerking van
de  Abcouder Harmonie, De Vriend-
schapskring uit Ankeveen, Oud Over uit
Loenen, Crescendo uit Nederhorst en De
Vecht uit Vreeland. De bars in de tent op
de Breedstraat blijven tijdens het concert
geopend. Er zal tevens bediening op de
Duinkerkse kade zijn! Het afgelasten van
het Brugconcert op 25 juni jl is voor de
Vreelandse muziekvereniging financieel
een strop. Om dit gratis brugconcert te
steunen zal er tijdens het concert een col-
lecte gehouden worden om de kosten van
het concert te dekken. De organisatie
hoopt op uw warme bijdrage! 

Afterparty
Na het concert kunt u nog steeds terecht
in de tent in de Breedstraat, waar een DJ
een heuse afterparty zal verzorgen! De
bars zullen tot 0.00 uur open zijn. 
Dus zorg dat u een dinerkaart in uw bezit
krijgt voordat ze uitverkocht zijn en hou
zaterdag 3 september vrij in uw agenda!
Wij verheugen ons op een grote opkomst
voor dit geweldige en gevarieerde dorps-
feest ! S.B./K.v.D.

Brugconcert tijdens Dorpsfeest!

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Wie in de komende maand op vakantie gaat richting Zuiden
en ‘s avonds laat naar de sterren kijkt, zal merken dat de ster-
renhemel ter plekke iets anders uitziet dan in Vreeland. Dat
komt dan vooral omdat de lichtvervuiling aanzienlijk gerin-
ger is dan bij ons, waardoor er veel meer sterren te zien zijn.
Verder is de Melkweg goed te zien: een vage witte sluier die
langs de hemel loopt onder andere door het sterrenbeeld
Cassiopeia dat als een grote W aan de hemel staat. Met een
beetje geluk is het ook mogelijk om een satelliet langs te zien
bewegen. Een klein stipje dat snel langs de hemel beweegt
(veel sneller dan een vliegtuig) en opeens weg is, wanneer
het de schaduw van de Aarde induikt. Ook goed te zien zijn
meteoren, beter bekend als vallende sterren; stofdeeltjes die
de aardatmosfeer binnen duiken, verbranden en daarbij een
lichtend spoor nalaten. Soms komen deze vallende sterren
in zwermen. Op 29 Juli is het maximum van de Delta
Aquariden, een meteorenzwerm die uit het sterrenbeeld
Waterman lijkt te komen. Twee weken later, op 13 augustus
zijn de Perseiden te zien, de bekendste meteorenzwerm.
Stofdeeltjes die door de komeet Swift-Turtle zijn achtergela-
ten in haar baan om de zon, worden door de Aarde opge-
veegd. En omdat de Aarde precies in de richting van het ster-
ren Perseus beweegt, ligt daar het vluchtpunt. Onder goede
omstandigheden zijn er wel 75 tot 90 vallende sterren per
uur te zien, maar het is die dag ook volle Maan, waardoor
minder heldere meteoren moeilijk te zien zullen zijn.
Verder zijn deze vakantie een paar planeten goed zichtbaar:
op 23 juli is ‘s nachts de planeet Jupiter goed te zien onder
de maan, op 25 juli is Saturnus rond middernacht mooi te
zien, laag in het zuidwesten. Probeer eens met een goede ver-
rekijker de grotere maantjes van Jupiter en de ringen van
Saturnus te zien. Een fijne vakantie gewenst.

H.L.

Hemel boven Vreeland
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Kleine Vriendjes houdt een Zomers
Open Huis op dinsdag 24 mei (10-22
uur) en woensdag 25 mei (9-12 uur).

Lieve bikini’s, stoere zwemshorts,
hippe slippertjes en al onze trendy
(naam)cadeaus voor kids van 0-6 jaar.

Kleine Vriendjes, Loenenseweg 1 in Vreeland, 0294-230756  

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Joop Bremer woont sinds 1989 in
Vreeland met zijn vrouw Frederique.
Sinds zijn pensionering nu ruim een jaar
geleden is hij eindelijk zijn eigen bedrijfje
begonnen in wijnen. Het was een lang ge-
koesterde wens. Zijn hele arbeidzame le-
ven is hij bezig geweest met smaak. Joop is
geboren in Meppel. Lange tijd is hij blijven
hangen in het noordoosten. Hij volgde
daar een koksopleiding, zijn eerste baan-
tje was in Apeldoorn en na wat omzwer-
vingen belandde hij in Zwolle. 25 Jaar
heeft hij in de horeca gewerkt en in die 25
jaar had hij 10 jaar een eigen restaurant in
Zwolle genaamd ‘Barbara’. Eén van zijn
eerste vaste klanten werd daarna zijn
“baas”. Deze baas/vriend vroeg Joop hem
te helpen bij het ontwikkelen van de
smaak voor de Pizza Quick, een product
dat overigens nog steeds bestaat. De che-
mische specialisten van het laboratorium
kwamen er niet uit en Joop vond het een
uitdaging wel de juiste smaak te ontwik-
kelen. Binnen een week was de klus ge-
klaard en kreeg hij er ook nog een aan-
trekkelijk bedrag voor. Voor Joop uiteinde-
lijk een reden zijn restaurant vaarwel te
zeggen en in dienst te gaan als product-
ontwikkelaar in de levensmiddelenindus-
trie bij Golden Wonder waar hij zich de
eerste jaren voornamelijk bezig hield met
de ontwikkeling van sauzen. In de 25 jaar
dat hij daar werkte hield Golden Wonder
op te bestaan: de chipsafdeling ging naar
Croky en Joop verhuisde mee met de fris-
dranken die onder de naam Raak/United
Softdrinks verder gingen. Zo ontwikkelde
hij o.a. het bekende sportdrankje AA. Hij
heeft er met veel plezier gewerkt en eigen-
lijk nog steeds want hij blijft als adviseur
voor 1 à 2 dagen per week verbonden.
Maar ook in zijn vrije tijd bleef hij zich
met smaak bezig houden. Zijn interesse in
wijn stamde al uit de tijd dat hij nog kook-
te voor zijn restaurantgasten. In 1981
werd hij vinoloog, gekwalificeerd wijn-
kenner. Later werd hij wijnmeester bij het
Nederlands Wijngilde. Als hobby verzorg-
de hij wijncursussen voor het cursuspro-
ject Loenen en nu nog steeds wijn&spijs
cursussen waarbij hij met zijn cursisten in
een professionele keuken een volwaardig
4-gangen menu kookt. Bij ieder gerecht

komen twee wijnen op tafel en de discus-
sie gaat er vervolgens over welke wijn het
beste past en waarom.  Kostelijke avonden
waar hij een groot aantal fans aan over ge-
houden heeft. Joop lijkt er de figuur niet
naar zichzelf op de borst te kloppen maar
als het over wijnen gaat, raakt hij bevlo-
gen. Hoewel hij wijnen uit verschillende
landen importeert, blijft zijn lievelings-
land wat eten en drinken betreft toch
Frankrijk. Hij heeft speciaal een vakantie-
huisje geboekt in de buurt van Bordeaux
aan de oceaan omdat daar de Vin Expo, de
grootste wijnbeurs in Europa, gehouden
wordt. Maar één keer in de twee jaar en
daar wil hij bij zijn. Bovendien importeert
hij al wijn uit Duras en “is het goed de
man even op te zoeken”. Dan natuurlijk
nog het bezoek aan een aantal chateaux
voor misschien wel weer een vondst van
een bijzondere prijs/kwaliteit verhou-
ding. Een “noodzakelijke” wijnreis dus
met zijn Frederique die volgens Joop erg
goed wijn proeft.

Panachée, de naam van zijn bedrijf, bete-
kent veelzijdigheid en veelkleurigheid. Zo
bestaat er in het Frans une rose panachée.
Voor Joop betekent het dat de combinatie
van geuren en kleuren de perfecte smaak
opleveren.

R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Joop Bremer van Panachée

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Lieve dorpsgenoten,
Na 3 jaar keihard werken hebben Wilco en ik
besloten dat mijn inzet in de Nederlanden niet
meer te combineren is met ons gezinsleven.
Julia & Elisa hebben behoefte aan een ouder
die thuis voor ze is en nu moet ik me in vele
bochten wringen om zowel thuis als op de
zaak goed te presteren. Per 1 september a.s. ga
ik daarom op zoek naar een nieuwe job voor
ongeveer 4 dagen per week. Wilco gaat verder
met dit pareltje in ons mooie dorp.

Hij is het culinaire hart van het bedrijf en ik
heb er alle vertrouwen in dat hij, samen met
het team, de Nederlanden tot een verder succes
zal maken. Helemaal fijn is het te weten dat
wij vanuit het dorp, jullie, enorm vertrouwen
krijgen. Daar ben ik dan ook heel dankbaar
voor, het enthousiasme en steun die ook ik heb
gekregen. Blijf dat ook voor Wilco en zijn
team! Nogmaals dank voor alles!

Groeten, Caroline Berends

Lezers schrijven

Vertrek bij De Nederlanden
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 44,-

Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

Wijzigingen in de redactie:
afscheid en oproep!
De redactie neemt afscheid van twee zeer
gewaardeerde redactieleden: Annelies
Weijschedé en Saskia Nooij. Annelies
heeft drie jaar (gedeeltelijk samen met
Sandra Boogert) de Kinderpost verzorgd
en was initatiefnemer en schrijfster van
de rubriek ‘In de schijnwerper’. Haar diep-
gaande interesse in mensen en bijzondere
invalshoek van gesprekken resulteerde
steeds weer in een verrassend pareltje van
een interview, waarin de persoon op een
bijzondere wijze letterlijk in het licht
werd gezet. Ook verzorgde Annelies jaren
de schrijfopleiding voor de Razende re-
porters, kinderen van de basisschool.
Gelukkig gaat zij hier in de wintermaan-
den mee door en zal zij op incidentele wij-
ze bijdragen blijven leveren. Saskia Nooij
schrijft sinds twee jaar afwisselend de ru-
briek de Oer- en ImportVreelander. Op cre-
atieve en vaak geestige wijze kwamen de

oude en nieuwe dorpsbewoners aan het
woord. Voor de ene lezer waren de verha-
len een feest van herkenning, voor ande-
ren weer een bijzondere kennismaking.
Maar altijd waren de verhalen erg de
moeite waard. Annelies en Saskia, heel
veel dank voor jullie grote bijdrage aan de
Vreelandbode en veel succes met jullie
nieuwe uitdagingen!
Dit afscheid houdt in dat de redactie op
zoek gaat naar vervangers voor de
Kinderpost, interviews en losse stukjes ko-
pij. Wie graag en goed schrijft, interesse
heeft in Vreeland en de Vreelanders, zin
heeft om ons dorp echt beter te leren ken-
nen, tijd heeft om een paar uur per
maand hier aan te besteden en deel wil
uitmaken van een enthousiast redactie-
team, wordt verzocht contact op te ne-
men met de redactie: info@vreelandbo-
de.nl. J.J. 

Vervolg van pagina 1

Dit jaar heeft het festival aan de Kleizuwe
in Vreeland als thema “Op de Boerderij”,
waarmee wij u terug willen brengen naar
grootmoeders tijd. Het hele festivalterrein
zal dan ook in het teken staan van dit the-
am. Het zal voor veel mensen een feest van
herkenning zijn met veel historisch ver-
maak. Op het historisch festival draait, be-
weegt en werkt alles, Kortom, het bruist
van de activiteiten. Het festivalterrein aan
de Kleizuwe is daarom dit jaar groter dan
ooit. 

Vrijdagavond 12 augustus 2011
Na het daverende succes van de vorige edi-
tie is wederom de landelijke motersleep-
bootvereniging “de Motorsleepboot” weer
uitgenodigd. Deze vereniging start op vrij-
dagavond het historisch festival met ‘de
verlichte avondvaart’. Oude motorsleep-
boten verzamelen zich voor de sluis “het
Hemeltje”. Om klokslag 21.00 uur ver-
trekt een lint van verlichte schepen over
de Vecht richting Vreeland. Het zal zeker
de moeite waard zijn om dit onderdeel
van het festival te bezoeken. 

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus
Op deze dagen kunt u vanaf 9.00 uur ge-
nieten van al hetgeen de deelnemers uit
heel Nederland en enkelen van over de
grens hebben meegenomen. 

Oldtimers
Liefhebbers van oude (stoom)tractoren en
stationaire motoren kunnen volop genie-
ten, want er zijn veel voertuigen te bewon-
deren. Zoals enkele prairie-tractoren van
begin vorige eeuw en diverse landbouw-
tractoren, welke weer in de nieuwstaat
zijn teruggebracht. Stationaire motoren,
die vroeger bijvoorbeeld een gemaal of
groot schip aandreven, staan geheel geres-
taureerd en draaiend tentoongesteld.

Oldtimer auto’s en vrachtauto’s, oude
bromfietsen en motoren ontbreken zeker
niet op dit unieke evenement in de
Vechtstreek. 

Streekmarkt
Met de Streektmarkt willen we laten zien
dat er meer is dan wat de reguliere super-
markt te bieden heeft. Elke standhouder
heeft wel een verhaal en kan precies ver-
tellen waar zin producten vandaan ko-
men en hoe ze met liede en passie ge-
maakt zijn. Dat proef je  niet alleen, dat
ruik je en dat zie je ook! In samenwerking
met DeStreekmarkt.nl organiseren we de
eerste grootste openlucht streekmarkt
van de provincie Utrecht. Tevens is er een
doorlopende fototentoonstelling van het
Historisch Festival Vreeland van 1994 tot
heden, wordt in de nagebouwde dorps-
straat een vijftigtal oude ambachten weer
tot leven gebracht en nog veel meer! Kijk
voor meer informatie op: www.historie-
herleeft.nl.

Openingstijden: vrijdag 13 en zaterdag 14
augustus 2011 van 09.00 – 17.00 uur.
Toegangsprijzen: Volwassenen €7,00, kin-
deren tot 12 jaar onder begeleiding gratis.
Gratis parkeergelegenheid. 

Historisch Festival Vreeland
‘Op de boerderij’



6 juli 2011 De Vreelandbode

De zon schijnt uitbundig. Een echte zomerdag.
Het is druk bij de Van Leerbrug in Vreeland.
Brugwachter Jaap deelt kwinkslagen uit aan
inwoners die in de loop der tijd, bekenden voor
hem zijn geworden,  Vooral vrouwen hebben
zijn volle aandacht. 
De brug gaat omhoog. Boten varen aan.  Pa,
met witte kapiteinspet, aan het roer. Achter
hem zittend; Ma, met zuinig mondje en dun-
ne rood geverfde lippen.  Aan háár gezicht kan
je niets welvarends zien. Dochter, met blonde
haren, in fleurige bikini, met rijk gevuld bo-
venstukje, uitgestald op de voorplecht. Aan
haar kan je zien, dat de vrouw de kroon is op
de schepping. Het klompje gaat richting wel-
vaartsboot.  De dochter doet iets in het klomp-
je. “Dank u wel, nog een prettige dag verder”,
roept Jaap de brugwachter hartelijk. “Mooi
meissie”, mompelt iemand naast mij. 
Links naast de brug is Marinus Scheepmaker,
zittend in zijn roeiboot, doende een vis te van-
gen. Turend naar zijn dobber heeft hij weinig
oog voor al het gebeuren. Voor de brug een wir-
war van wachtenden. 
Fietsers, bromfietsers, hardlopers en voetgan-
gers, al dan niet met aanhang. Eén hunner
staat, voor het aanplakbord aan het kleine
brughuis, de Vreelandbode te lezen. Als de
brug weer dicht is, versperren wachtenden
aan beide kanten elkaar de doorgang. Een ou-
dere vrouw, die niet zo behendig is in op de
fiets stappen, stept met één been op de trapper
de brug op. 

“Je had beter je autoped kunnen nemen, groot-
je, dan zou je beter opschieten!”, roept een on-
geduldige. “Ik sta hier wortel te schieten, ga lo-
pen!”, roept een ander,' Een fietser, er uitzien-
de als een wielrenner moet, vanaf het brugdek
naar beneden rijdend, vol in de remmen, om-
dat een hond oversteekt. 
“Hou die rothond aan de lijn, ouwe!”, verordi-
neert hij tot een man die al jaren in Vreeland
woont en even niet oplet. 
De man krabt aan zijn kruis en deelt mede: “Ik
laat mijn humeur door jou niet verpesten”. 
Dan demareert de wielrenner alsof hij de
sprint moet aantrekken voor de achter hem ko-
mende fietsers. 
Hij moet een ogenblik later 'weer vol in de rem-
men omdat een tegenligger op een brommer
nogal slingerend over de brug passeert waar-
op de wielrenner hem toeroept: “Klootzak kan
je niet uitkijken je ziet toch dat ik er aan kom,
je slingert als een dronken opa van!achten-
tachtig!”  
Een meisje -jaar of zes- lopend aan de hand
van haar moeder -jaar of dertig- zegt:"Die me-
neer is boos hé mam", wijzend op de wielren-
ner, “Net als papa gisteravond, hé mam”, flapt
het dochtertje er uit. “Neeeh .. ,”, antwoord
mam, “Papa was niet boos, papa begreep
mama eventjes niet”.  “Oh, dat is ook erg hé
mam”, reageert het kind vervolgens. Een kitti-
ge juffrouw, klein van stuk sommeertrLoop
nou maar door, ouwehoer niet zo!"

Wim Mooij

Lezers schrijven

Een drukke dag bij Jaap

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

DIT VOORJAAR ÈCHT UIT ETEN!!
Marbré van eend, kalfswang en eendenlever, 

gekonfijte vijg en briochebrood 

*****
Sliptongfilets met zeekreeft en beurre blanc  

*****
Lam uit Giethoorn met fijne groenten in eigen jus

*****
Tarte aux pommes à la Paul Fagel

Diner 4 gangen à  € 47,50

ZONDAGSE FAMILIE LUNCH
Genieten in ontspannen sfeer van heerlijke gerechten en wijnen,

met uw kinderen, familie en vrienden. Onze keuken is elke 
zondag van 13.00 tot 19.30 uur doorlopend geopend, regelmatig
willen wij op deze zondagen een thema verzorgen, dit kan zijn in

de vorm van muzikale ondersteuning, theater, een themamiddag in
het teken van wijn en spijs of één van de vele variaties hieromtrent.

PAUL FAGEL
Arsenaal Restaurants

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

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

Wie heeft er in of rondom Vreeland nog
kleine, maar vooral grote partijen pallets
en/of plaatwerk liggen. Of wie weet iemand
of een bedrijf waar je gratis pallets/sloop-
hout  kunt afhalen? Voor de 10e editie van
het huttenkamp (16 augustus tot en met 19
augustus) zijn we namelijk nog op zoek
naar grote partijen pallets, plaat materiaal,
planken, deuren en balken. We hebben dit
jaar veel meer hout en bouwmaterialen no-
dig dan voorgaande jaren, want er doen dit
keer maar liefst 100 kinderen mee.
Voorgaande jaren lag dat aantal altijd tus-
sen de 50 en de 80. Dus we hebben nog heel
veel meer hout nodig. Help ons aub: zodat
we over 2 maanden genoeg hout hebben!
Laat ons even horen als je een tip hebt of als

je materiaal over hebt dat wij kunnen ge-
bruiken. Wij komen het dan zo snel moge-
lijk bij je ophalen. Graag even bellen naar:
Reinko Abels (06 578 44 327) of Casper
Zeldenrijk (06 123 62 761).
Dan willen we bij deze gelijk een oproep
doen aan iedereen om vanaf nu zo veel mo-
gelijk oude stoffen en lakens te bewaren en
tijdens de bouwweek mee te nemen naar
het huttenkamp. De kinderen kunnen
deze stoffen en lakens dan gebruiken om er
zeilen en vlaggen van te maken.
Alvast bedankt voor het meedenken en hel-
pen en we houden jullie op de hoogte!
Binnenkort volgt meer informatie. Alvast
tot dan.

Het comité Huttenkamp Vreeland.

Dringende oproep: Heeft u nog grote
partijen hout/plaatwerk voor ons?
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Het zwanengezin dat al een tijdje met 5 kinde-
ren in ons dorp woonde is sinds vorige week
plotseling verdwenen. Maar ze waren een ge-
zinslid vergeten. Het grijze donzige zwaantje
zwom sinds vorig weekend zielig in z’n eentje
door onze slootjes. Het brood werd gesponsord
door Lokaal Zuid. En door andere Vreelanders
die zich druk maakten om het zwaantje.
Vooral met de onweersbui lagen veel Vreelandse
vrouwen wakker. Hoe zou het met hem gaan?
Vandaag heeft Peter het Vogelasiel in Naarden
gebeld. Volgens hen heeft hij niet veel kans om
het alleen te overleven. En dus kwam Gerrit van-
middag met de dierenambulance. Gelukkig.

Met de zwanenhaak heeft hij ons zwanenkind
uit het water gevist en meegenomen naar het
Vogelasiel. We kunnen weer rustig ademhalen,
dankzij Gerrit het komt nu helemaal goed.
Mocht iemand een van de andere jonge zwaan-
tjes uit het gezin tegenkomen, aarzel niet, bel de
Dierenambulance (0900-0245).
En mocht iemand iets willen doneren aan het
Vogelasiel dat nu ons Vreelandse zwaantje op-
vangt, word donateur of ga voor een eenmalige
donatie naar www.vogelasiel.nl

Lisa Blom-Wade
Lindengracht 31

Lezers schrijven

Het dorp was in rep en roer.

Onze omgeving is zo rijk aan bijzondere
plekjes. Ook vlak buiten Vreeland is veel te
zien en te beleven. Bent u al eens in de sier-
tuin van buitenplaats Gooilust in ‘s
Graveland geweest? Een bijzondere erva-
ring! De siertuin is nu open, elke zaterdag
en dinsdag van 13.00-16.30 uur, t/m okto-
ber. De ommuurde tuin stamt uit het jaar
1823. Lange tijd deed de tuin dienst als
moestuin en boomgaard. Later verander-
de deze langzamerhand in een siertuin
met veel siergewassen, een arboretum,
een boomgaard en een rozencollectie. Bij
veel soorten zijn naambordjes geplaatst
en er is een gidsje te koop in de tuin. De
siertuin wordt onderhouden door vrijwil-

ligers van Natuurmonumenten. 
Info: www.natuurmonumenten.nl.

De siertuin Gooilust is open!

26 juni is de eerste editie van ParkPodium
in het park van Boom en Bosch in
Breukelen. Nu wij tot de gemeente Stichtse
Vecht behoren, gaan wij misschien ook
naar meer activiteiten die zich in Breukelen

en Maarssen afspelen. ParkPodium is dan
een goed begin! De hele zomer, elke zondag,
vinden vanaf 14.00 uur geweldige optre-
dens in de buitenlucht plaats. Voor het pro-
gramma zie www.parkpodium.

Parkpodium start weer

Collecte Rode Kruis
Dit jaar is er weer gecollecteerd door vrij-
willigers voor het Nederlandse Rode Kruis.
Er is in Vreeland € 875,80 opgehaald. 

Veel dank voor uw gulle giften en de col-
lectanten bedankt voor het lopen.
Nederlandse Rode Kruis, Vreeland.



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom
Vandaag is voorlopig de laatste Kinderpost

van de Razende Reporters. De Razende

Reporters hebben een puzzel gemaakt van

hun project “ik sta bij je in het krijt”. 

Weet jij het nog? Bij wie stonden ze in het

krijt? Los de puzzel op… Welk verhaal hoort

bij welke banier? En vind je  ze niet mooi ge-

worden?

Ik sta bij je in het krijt... 2.0
Help jij weleens iemand ergens mee? Of ben

jij weleens door iemand geholpen toen je

echt even hulp nodig had? Weet je nog

waarmee dat was? Stuur ons je verhaal via

info@vreelandbode.nl ! Dan komt het in de

Kinderpost

Puzzel
Wie stond in het krijt bij wie? – de verha-

len….Weet jij het nog? Welke Razende

Reporter met een banier hoort bij de verha-

len? Pak de Kinderpost van de maand mei

erbij, dan weet je het zeker!

A In de oorlog had ik een lekke band en toen

kwam er een man en die plakte hem… 

Hoort bij foto van ………………….

B Het was nog te dun, ik zakte er door heen

en ben net op tijd gered door de brand-

weer….

Hoort bij foto van …………………..

C In de oorlog mocht mijn oma voor op de

stand van de fiets van haar broer Leo zit-

ten omdat ze toen moe was om te lopen

Hoort bij foto van ……………………..

D Ze sloeg gauw op mijn rug omdat ik mij

door de slappe lach verslikte om een kop-

je thee

Hoort bij foto van ……………………..

E Mijn opoe heeft het mij geleerd zodat ik

nu zelf ook goed kan breien

Hoort bij foto van ………………………

F  Vlak voor Kerstmis heeft hij in een dag

een schutting voor zijn oude buurvrouw

gemaakt

Hoort bij foto van ……………………..

G Toen ik met mijn kin op de stenen viel

heeft de dokter het gehecht

Hoort bij foto van ……………………….

H Ik was weg met de auto en moest tanken

maar ik had geen geld bij mij. Een man

gaf mij toen 10 euro

Hoort bij foto van ……………………….

Wie stond in het krijt bij wie? – de foto’s ...

RR met hun gasten

1. Lieke

6. J

8. N
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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 31 december 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Opruiming bij de HoorSpelFabriek!

De ontdekking van de hemel - nu voor H 14,95
Komt een vrouw bij de dokter - nu voor H 9,95

Oeroeg - nu voor H 5,95
Max Havelaar - nu voor H 5,95

De kellner en de levenden - nu voor H 9,95
Sluimer (of een nacht met Maria Callas) 

en Jackie, nu samen voor H 19,95
Erik of het klein insectenboek - nu voor H 9,95

Moby Dick - nu voor H 9,95

Deze aanbiedingen zijn alleen bij Tierelantijn!!!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Daaaaaag tot volgend schooljaar!!!

En dan nog dit!
Heb jij een mooi foto ge-

maakt in Vreeland? 

Of heb jij kindernieuws? 

Schrijf ons in de vakantie: 

info@vreelandbode.nl

2. Hidde

5. Isabella

3. Bibbi

Jan

4. Kamiel

ena

7 .Pien

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Stichtse Kade 51, 1243 HW ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Bezoekers uit alle delen van Nederland,
en zelfs uit België, liepen afgelopen week-
end met cowboylaarzen en geruite blous-
jes over Countryboerderij Pondarosa in
Vreeland om te genieten van de
Countrysfeer die al sinds jaar en dag op de
boerderij van boer Johan Beukeboom
hangt. Wie zaterdagavond zelf geen cow-
boyhoed had meegenomen kon bij de in-
gang een “last minute-hoed” bemachti-
gen. Daarna werd er vanaf 20.00 uur ge-
danst en gezongen tijdens het gezellige
countryfeest in de schuur. De Belgische
band Bandana zorgde hierbij voor muziek
van oa John Fogerty, Johnny Cash,  Elvis
Presley en Dolly Parton. Buiten brandden
de vuurkorven, konden sterke mannen
(en vrouwen!) hun krachten meten bij het
boomstam zagen en boogschieten en in-
tussen werden hongerige magen door sla-
gerij Dalhuizen voorzien van broodjes
beenham, stokjes saté en hamburgers. Op
zondag werden de bezoekers vanaf 14.00
uur verwelkomd door waarzegster Ietje
die menig bezoeker een avontuurlijke
middag voorspelde. Waitz Design ver-
kocht countrysieraden en de kinderen
vermaakten zich met paardrijden, hoef-
ijzer werpen, spijkers slaan, zwaaien over
de sloot, zwieren in de draaimolen en nog
veel meer. Boven de vuurtonnen werden
er aan lange stokken broodjes gebakken

en ook slagerij Dalhuizen was wederom
aanwezig met de barbeque. Op de achter-
grond was er live muziek, varkens schar-
relden rond en de zon scheen heerlijk.
Een bijzonder geheel met een unieke
sfeer. Er wàs nog plaats voor enkele tien-
tallen bezoekers, dus heeft u dit jaar het
feest of de familiedag gemist, grijp dan ze-
ker volgend jaar uw kans!  De organisatie,
bestaande uit Dorpshuis Vreeland,
Sandra Boogert van de Toverkikker en
countryboerderij Pondarosa, is van plan
dit countryfestival volgend jaar weer te or-
ganiseren op zaterdagavond 30 juni en
zondag 1 juli. Voor foto's kijk op www.pho-
tobucket. com/vreelandcountryfestival 

S.B.

Ouderwets gezellig Country-
festival bij Ponderosa

Heeft u een parkeerprobleem?

Te huur aangeboden parkeerplaatsen (personen auto’s)
op een met hek afgesloten terrein Bergseweg 4 

(voormalig Mur terrein)
Huurprijs € 80,00 per maand per parkeerplaats.

Heeft u interesse  mail dan naar: 
info@heusvastgoedbeheer.nl
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Al eerder stond een variatie op deze ru-
briek ‘Vroeger en Nu’ in de Vreelandbode,
waar toen een geplande UMTS mast van
40 meter hoog bij de BP in een foto van het
open landschap daar was ingetekend om
mensen een idee te geven wat de impact
van zo’n mast is. De gemeente Loenen had
destijds echter al een vergunning voor
deze locatie afgegeven. De dorpsraad is
toen met een groep Vreelanders een
rechtszaak tegen KPN gestart om de mast
op een andere locatie en ook  buiten de be-
bouwde kom te krijgen. Een plek die min-
der schadelijk zou zijn voor het aanzien
en de entree van ons dorp. Volgens het be-
stemmingsplan moet een mast bij een in-
dustriële omgeving of een sportpark ge-
plaatst zijn. Er zijn dan twee opties: bij de
Evab of bij Greif, op de grens met het MUR
terrein. Ook deze plek levert echter een
ernstige beschadiging van de horizon van
het landschap, zowel vanaf de Vecht (met
name als men vanuit het noorden komt)
als vanaf de oost- en westzijde. Bijgaande
‘artist impression’ (geschatte locatie, aan-
gezien een definitief voorstel ontbreekt)
toont dit aan: Een mast van 40 meter hoog
steekt circa 25 meter boven de bomen uit
en is ruim 10 meter hoger dan de kerkto-
ren! Als u bedenkt dat, waar u ook van-
daan komt, u de kerktoren van Vreeland
overal boven ziet uitsteken, dan is het idee
van een 40 meter hoge mast op 300 meter

afstand een redelijk schrikbeeld, zo niet
een onaanvaardbare schending van het
uitzicht rond ons historische en monu-
mentale dorp. Dat er een mast ergens in of
buiten Vreeland moet komen staat vast.
Het is verplicht voor de gemeente om een
mast te plaatsen, om zo te voldoen aan de
eisen die de regering heeft gesteld aan lan-
delijke dekking van het mobiele telefoon-
net. Daarbij is er al een vergunning ver-
leend voor de plek bij de BP, echter ook
een onaanvaardbare locatie. Er is echter
een oplossing: een minder hoge mast. De
Dorpsraad heeft een onafhankelijk onder-
zoek laten uitvoeren door de Technische
Universiteit Twente dat aantoont dat een
mast van 20 meter hoog al voldoende is
om de regio te voorzien van een goede ver-
binding. KPN houdt echter aan de hoogte
van 40 meter vast omdat zij de mast ook
aan andere providers willen verhuren. 
Een goed bereik per mobiele telefoon (ook
voor het doorgaande verkeer op de N 201)
is tegenwoordig een noodzaak, dat staat
vast. Maar als dat bereikt kan worden met
een mast van 20 meter hoog, zo onopval-
lend mogelijk geplaatst aan de rand van
Vreeland, is dat voor ons Vreelanders vol-
doende. Wij kunnen niet toelaten dat het
aanzien van ons dorp en het ons omrin-
gende Vechtlandschap dermate bescha-
digd wordt uitsluitend voor het commer-
ciële belang van KPN.                       J.J.

...en straks!

UMTS mast op GreifterreinUMTS mast op Greifterrein

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

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland nu....
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De oer-Vreelander
Agatha Van der Spoel -Van der Linden (62)

Agatha woont aan de Nigtevechtseweg. In
één van de schattige huisjes van ‘De goede
verwachting’, daar waar ooit de arbeiders
van de steenfabriek woonden. Ze groeide
op aan de Boterweg. Haar vader was lasser
en monteur en haar moeder huisvrouw.

Het gezin telde drie dochters. De twee zus-
jes van Agatha zijn tweeling. ‘Ik heb een
heerlijke jeugd gehad. We speelden altijd
buiten. En wat ben ik vaak met de fiets de
Vecht ingereden, als ik snel het pad langs
ons huis op fietste. We waren ook vaak te
vinden in de hooiberg van Van Swieten.
Ons gezin was niet gelovig en dus gingen
we naar de Openbare School. Ik had de al-
lerliefste ouders van de wereld. Het was
een warm nest waarin ik opgroeide.
Helaas zijn mijn ouders al jong overleden.
Ze waren in de zestig. We waren niet rijk,
maar de liefde en gezelligheid maakte al-
les goed. Onze jaarlijkse vakanties waren
in Beverwijk, waar mijn oom een huis
had. En mijn vader, die van oorsprong uit
Mijdrecht komt, zei altijd ‘er is maar één
land en dat is Vreeland’. Een uitspraak die
onze zoon Raymond heeft overgenomen!’
Agatha ging naar de huishoudschool in
Loenen. Daarna werkte ze in Hilversum
bij Maison Perla. Van haar gespaarde loon
ging ze met de bus naar Italië. Ze was toen
zeventien jaar. Al op het busstation – in
Rotterdam – kwam ze haar huidige man
Sim tegen. Agatha: ‘Het was liefde op het
eerste gezicht. We zijn in de bus al gaan
zoenen. Nog voordat we in Italië aankwa-
men, waren we al smoorverliefd. En dat is
zo gebleven. Sim was banketbakker in
Rotterdam. Het werd een weekendrelatie.
Dat heeft zo’n drie jaar geduurd en toen

zijn we gaan trouwen. Sim was ook ver-
liefd op Vreeland en we zijn dus op ‘mijn’
dorp gaan wonen. Toen de kinderen –
Manuela en Raymond – kwamen ben ik
gestopt met werken. Ik heb hier en daar
nog wel in de huishouding geholpen en
heb allerlei creatieve cursussen gevolgd.
Sim had als banketbakker ongebruikelij-
ke werktijden. Hij sliep overdag en werkte
’s nachts. Ik zag het als mijn taak voor het
gezin te zorgen. Misschien wat ouder-
wets, maar het is me altijd goed bevallen.
Ik heb voor mijn ouders kunnen zorgen
toen ze ziek werden. Eigenlijk heb ik ze
naar hun eind toegebracht. Dat was mooi
om te kunnen doen. En ik was er altijd
voor de kinderen. Gewoon huisje, boom-
pje, beestje én veel gezelligheid, zoals ik
het van huis uit gewend ben.’
Inmiddels is Agatha een superleuke oma.

De vier kleinkinderen zijn regelma-
tig bij hun grootouders. Net als hun
eigen kinderen. Sim en Agatha hou-
den van gasten aan tafel! En van sa-
men fietsen. Sim werkt – na 23 jaar
banketbakker te zijn geweest - inmid-
dels al weer 13 jaar bij het Utrechts
Werkbedrijf in de reclassering.
Agatha vindt  wel dat de sfeer in
Vreeland de laatste jaren is veran-
derd. ‘Dat kan natuurlijk ook niet an-
ders. Vroeger kende je iedereen en zei
iedereen je ook gedag. Nu is er meer
afstand. Maar nog steeds is het een ge-
weldig dorp. En veel nieuwe
Vreelanders zetten zich ook in om
het dorp gezellig te houden. Daar heb
ik veel waardering voor.’  Tot slot ont-
hult Aghata het geheim van geluk:
‘Geluk is tevredenheid én als je het
hebt moet je het delen met je naas-
ten!’

De import-Vreelander
Pauline van der Hoeden-Witteveen

Zoals bijna elke geïnterviewde die we
strikken voor de import-Vreelander,
vraagt ook Pauline zich af wat zij nou voor
leuks kan vertellen dat ons zal boeien. En
dat is nou precies het punt, het maakt niet
uit, ieders leven is boeiend! Bovendien
heeft Pauline een bijzonder verhaal want
ze is een dubbele import-Vreelandse; ze is
gekomen, weggegaan en weer teruggeko-
men. Hoe dat precies zit, zal zo meteen
duidelijk worden.
De vrolijke Pauline is opgegroeid in
Waalre en heeft een onbezorgde jeugd ge-
had als jongste van 4 kinderen. Na het
VWO ging Pauline studeren aan de Hogere
Hotelschool in Den Haag alwaar ze haar
man Dirk-Jan leerde kennen. Ze wachtten
echter tot het laatste jaar om elkaar wat be-
ter te leren; de hotelschool moest er een
heel lustrumgala voor organiseren om die
twee te koppelen maar a la! 
Vervolgens ging het nog bijna mis want
hun stages waren respectievelijk in
Boston en Singapore. En op jonge leeftijd
zo ver uit elkaar wonen in een analoog
tijdperk.. is wel heel veel gevraagd!
Gelukkig voor het prille geluk, gingen
hun beider eindstages in verre oorden
niet door en streken ze voor een half jaar
neer in Londen. 

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Connie Lohuis 

en Saskia Nooij

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

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!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

VROLIJK AAN DE VECHT
Kom lunchen of dineren bij de Nederlanden, bij

mooi weer op ons terras. Het aperitief serveren wij u
op de lounge bankjes aan de dijk.

4 gangen lunch 47,50   5 gangen diner 57,50
Reserveren noodzakelijk o.v.v.Vrolijk aan de Vecht 

SPECIALE HOTELKAMERPRIJS
Voor Vreelanders hanteren wij een special tarief

Voor onze luxe hotelkamers.Voor slechts 125,00 per kamer
per nacht inclusief ontbijt kunt u uw familie, vrienden en 

zakenrelaties bij ons laten overnachten! 

WIJNPROEVERIJ met kleine spijzen
Heeft u iets te vieren of zoekt u een leuke activiteit?

Het team van de Nederlanden verzorgt wijnproeverijen
met kleine spijzen. Zo komt u erachter hoe wij de ideale
wijn spijs combinatie bedenken.Voor meer informatie,

neem dan contact met ons op!
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De voorliefde voor de Vecht begon in
Maarssen, waar Pauline en Dirk Jan in
1989 voor het eerst gingen samenwonen
aan de Zandweg.  Een prachtige plek waar-
bij de gammele staat van het tochtige
huurpand voor lief werd genomen. Dirk
Jan startte bij ABN AMRO en Pauline kreeg,
naar eigen zeggen, haar droombaan bij
Spa Mineraalwaters en Frisdranken.  Met
een fles Bru mineraalwater, een lease auto,
een klein budget en een landkaart kreeg ze
de opdracht dit  tafelwater bij de top hore-
cagelegenheden  in Nederland te introdu-
ceren.  Overal waar op ster-niveau gekookt
werd is Pauline geweest; van Blokzijl tot
(Oud) Sluis. 
Op een dag in het jaar 1992 reed Pauline
door Vreeland, onderweg naar Restaurant
de Nederlanden. Het was liefde op het eer-
ste gezicht, hier wilde ze graag wonen!
Kort daarna bewoonden Pauline en Dirk
Jan Ruiterstraat nr 3, waar het,  met het
bootje in het slootje aan de achterkant, ie-
dere dag wel vakantie leek.  Aan de over-
kant  op nr 5 (waar nu haar broer Chris
woont met Chantal en dochter Pleun en

Jip) kochten ze hun verfspullen. Behalve
verf kregen ze daar ook veel informatie
van de heer van Zalingen over het heden
en verleden van het dorp. Ook de “achter
b(r)oeren“ Griffioen, met name Gerrit,
stonden altijd graag klaar met een smeu-
ïg verhaal. 

In september 1993 trouwden Pauline en
Dirk Jan. Het was een grote verrassing dat
de hele Ruiterstraat voor hen de vlag had
uitgestoken. Dit maakte hun wandeling
via de Voorstraat naar de Nederlanden ex-
tra speciaal. Ter hoogte van Voorstraat 7
maakte de fotograaf een prachtig plaatje,
niet wetende dat dit later heel symbolisch
zou worden. Daarover zo meer.
Toen, halverwege de jaren negentig de ge-
meente een stuk grond aan de
Raadhuislaan te koop aanbood, grepen
Dirk Jan en Pauline hun kans. Met behulp
van de architect Ehlhart uit Loenen,
bouwde ze het vrijstaande huis aan het be-
gin van het dorp, waar tot dan toe, alleen
een boom had gestaan. Hun huis in de
Ruiterstraat kwam te koop te staan, even-
tjes maar, want broer Chris Witteveen en
zijn vrouw Chantal zochten iets ruimers
dan hun stek in Amsterdam. 
In 1997 is dochter, Boukje, geboren en in
2000 zoon, Tijn. Pauline rolde in die perio-
de in diverse banen, ondermeer een duo-
baan in de uitzendbranch, samen met
buurtgenoot Simone Enneking. Daar volg-

de weer een eigen bedrijfje in de wer-
ving en selectie uit. Omstreeks 2005
werd Dirk Jan door de ABN AMRO uit-
gezonden naar Hong Kong, een brui-
sende stad met veel natuur en cul-
tuur. De kinderen gingen naar een
Engelse school en Pauline vermaakte
zich uitstekend met lesgeven en schil-
deren en de omgeving verkennen. In
2009 keerden ze, later dan gepland,
terug naar hun oude vertrouwde huis
op de Vossenlaan. Dirk Jan wisselde
de ABN AMRO in voor SNS, Boukje
ging naar het tweetalig VWO en Tijn
keerde terug naar de CSV.
Toen het huis op de Voorstraat 7, die
van de trouwfoto, te koop kwam te
staan was het cirkeltje rond. Er ging
wel heel veel wikken en wegen aan
vooraf maar toch konden ze het toch
niet weerstaan. Het afgelopen jaar
heeft Pauline de restauratie van dit
pand gecoördineerd. Nog een paar
weken en dan  zullen ze hun geliefde

stek op de Vossenlaan verlaten.  Een nieu-
we droom komt er voor in de plaats en
daarmee in vervulling=[. Nu gaan ze te-
genover de Nederlanden wonen, het res-
taurant dat Pauline, met haar flesje Bru
onder de arm, zo veel jaar geleden naar
Vreeland lokte. Trek de Bru maar open!
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse eind-
show van de 4 streetdance-groepen van
DOS Vreeland. Het was een wervelende
show waarin de meisjes lieten zien wat ze
het afgelopen seizoen allemaal geleerd
hebben van hun danslerares Inge van der
Grift. Elke groep liet 4 dansen zien in een
bij elke dans bijpassende outfit. De aller-
kleinste meisjes van 4 - 7 jaar en 8 - 10 jaar
dansten onder andere op K-3 en Chips. De
oudere groepen van 10 - 14 jaar en 15 jaar
en ouder dansten oa op Rihanna, Chris
Brown, Usher en The Black Eyed peas. De
zaal zat helemaal vol en het publiek was
razend enthousiast. Na een welverdiende
zomerstop gaan de meisjes in september

weer van start met het instuderen van
nieuwe dansen. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website van DOS:
www.dosvreeland.nl. 

Spetterend optreden Streetdance
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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.

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

Kroon TweeWielers 
Nu bij aankoop van een elektrische fiets 

Een dinerbon twv. € 100.- cadeau* van het Spiegelhuis. 

www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Hij woont in het mooiste huis van Vreeland,
tenminste, als je de reacties van veel men-
sen mag geloven. Hij heeft veel verzoeken
gehad en krijgt met kerst zelfs nog kaarten
waarin mensen hem eraan herinneren ooit
hun belangstelling voor het huis te hebben
meegedeeld. Maar hij gaat hier niet weg. Hij
is het er namelijk helemaal mee eens dat
dit de mooiste plek aan de Vecht is. Jan van
Haagen is hier 44 jaar geleden, op zijn 55ste
(hij is nu 99!) met zijn vrouw Wil vanuit zijn
geboortestad Amsterdam komen wonen.
Nadat hij besloot zijn accountantsvak ver-
velend werk te vinden, werd hij directeur
van Eternit N.V. Via zijn werk kwam hij op
het spoor van het stuk land aan de Vecht.
Met bekenden en familie heeft hij het klei-
nere huis van toen weten om te bouwen in
een prachtige witte woning, met een onder
architectuur aangelegde tuin eromheen,
waardoor het huis de uitstraling van een
mooi boshuis heeft. 

Ze zijn 71 jaar getrouwd geweest, een rari-
teit, zeker in deze tijd. Ruim 2 jaar geleden
is Wil overleden. Hun kinderen Elisabeth
en Maarten hebben inmiddels zelf elk 3 kin-
deren en deze 6 hebben alweer gezorgd
voor 12 achterkleinkinderen. Als alles goed
gaat worden dat er over een maandje 13. Hij
heeft een goed leven gehad. Als ik hem er-
naar vraag antwoordt hij volmondig “kijk
eens om je heen, ja, ik heb een heel goed le-
ven gehad”. Na zijn pensionering hebben
Jan en Wil hun tijd besteed aan lekker niets
doen, aan reizen, genieten van het huis in
Vreeland en van een huisje in Frankrijk. Het
laatste huisje heeft hij niet meer, maar hij
laat mij er een mooi schilderij van zien. In
de kamer staat verder een vleugel. Hij
houdt nog veel van muziek maar zelf piano-
spelen doet hij al een tijd niet meer. Op een
bepaald moment ergerde hij zich naar ei-
gen zeggen aan zijn eigen gepruts. Hij heeft
ook veel getennist en vindt het jammer dat
ook dit niet meer mogelijk is. Hij kijkt er
nog wel graag naar en geeft gelijk zijn aan-
getrouwde nicht Lis (onze eigen Cartoon-
Lis) de opdracht om te zorgen dat zondag de
televisie op 4 staat, voor Roland Garos. 

Naast de krant van vandaag ligt een schrift,
waar aantekeningen in staan. Hij voelt zich
een oude vent die wel gezond is, maar niet
alles meer kan, vooral omdat zijn geheugen
hem in de steek laat. In het schrift kan hij
nalezen wat er op de planning staat voor
die dag. Dagelijks loopt de buurvrouw met
haar hondje even langs om te controleren
of alles goed gaat, zijn kinderen zijn er om
hem te helpen en Lis komt minimaal weke-
lijks op bezoek. Daarnaast is er geregelde
zorg om hem dag en nacht bij te staan en te

helpen met het huishouden. “Die zetten je
altijd in de tuin”  grapt hij. Hoewel hij soms
de woorden niet kan vinden of iets even
niet meer weet, zijn de humor en scherpte
nog geheel niet verdwenen. Zo vertelt hij
over zijn auto, die hij zeer onlangs maar
heeft laten weghalen. Hij reed over de brug
naar huis en vergat bij te sturen, waardoor
hij op de stenen op Duinkerken klapte.
Niets ernstigs, maar hij baalt er nog van.
“Gewoon te stom om te remmen, krankzin-
nig!” roept hij nog lachend uit. En als ik
hem vraag of hij als nestor nog een advies
heeft voor jonge mensen, antwoordt hij:
“dat heb ik nooit”, waarop Lis direct verbol-
gen tegenwerpt dat hij in het verleden veel
mensen heeft geholpen. Ik vraag hem of hij
naast de prachtige plek meer plaatsen heeft
in Vreeland die hem lief zijn, en hij ant-
woordt resoluut “alles”. Hij vindt de men-
sen vriendelijk en het dorp een gezellige
boel, daar gaat hij geen keuzes in maken. 

Buiten in de tuin aan de Vecht staat een
prachtige lichtgroene boom. Het blijkt een
moerascipres te zijn. Deze boom had hij ge-
plant op een eiland dat hij had bij
Breukelen, maar de boom gedijde er niet.
Na de verkoop van het eiland heeft hij de
boom in de tuin aan de Vecht gezet en daar
teelde de boom wierig. Het zal de grond
rond het huis kunnen zijn, want ook me-
neer van Haagen gaat de 100 jaar, aanko-
mend september, wel in goede gezondheid
halen. Hij wil het verhaal graag lezen voor
ik het plaats, en ik verzeker hem dat dit al-
tijd zo gaat. Dan voegt hij met een knipoog
toe: “als je iets verzint dat ik leuk vind, vind
ik het ook goed”.

Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper.... 
Jan van Haagen

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Een leuke tip voor degenen onder u die
‘op’ Linkedin zitten: meld je aan bij de
Vreelandgroep. Voor iedereen die geeft
om Vreeland, of je er nu woont of niet.
Leuk om gelijkgestemden te treffen op het

internet! Ga naar www.linkedin.com,
type ‘Vreeland’  in in de zoekfunctie
rechtsboven en meld je aan. Al 25 mensen
gingen je voor!

Linkedin groep Vreeland



Voor klompenpad Vredelantsepad (11 km)
in Vreeland is Landschap Erfgoed Utrecht
op zoek naar een enthousiaste coördina-
tor (m/v) met hart voor wandelen. 
Het Vredelantsepad loopt door Vreeland
en voert langs vecht, polders en het
Amsterdam Rijnkanaal. Jaarlijks wande-
len honderden mensen over dit pad. Om
het beheer en onderhoud van dit pad mo-
gelijk te maken zoeken wij een vrijwillige
coördinator. 

De coördinator heeft de volgende taken:
• Begeleiden van vrijwilligersgroep. De

vrijwilligers wandelen eens per maand
het pad om te controleren of alles in
orde is. De coördinator stuurt dit aan,
loopt evt. zelf mee en stelt een rooster
op voor de controle van het pad. 

• Verbindende factor tussen vrijwilligers,
eigenaren en Landschap Erfgoed
Utrecht. Wanneer vrijwilligers na con-
trole knelpunten hebben gemeld,
neemt de coördinator contact op met
Landschap Erfgoed Utrecht. Als coördi-
nator ben je de verbindende factor tus-
sen vrijwilligersgroep, eigenaren en
landschap Erfgoed Utrecht.

• Beheer van materialen. Stickers, beweg-
wijzeringbordjes, schroeven e.d.

• Geschatte tijd: circa acht uur per maand
• Start: per direct

Klompenpaden
Klompenpaden zijn rondwandelingen in
het agrarische cultuurlandschap. Ze gaan
zoveel mogelijk over historisch tracé en
voeren over onverharde paden via boeren-
land en landgoederen. Rust, kleinschalig-
heid en de combinatie van cultuur en na-
tuur bepalen de sfeer en vertellen bewo-
ners en wandelaars over de geschiedenis

van hun omgeving. Er zijn 30 klompenpa-
denin Utrecht en Gelderland.
Kijk voor meer informatie op www.klom-
penpaden.nl of op www.landschaperf-
goedutrecht.nl
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

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

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)

Budget brillen...
...voor budget ogen?
Sommige brillenwinkels stunten graag met brillen: van veel voor weinig.
Wij hebben al jaren complete brillen van € 99,- voor € 99,-. Helder toch?
Maar wij zijn er voor uw ogen, uw klachten, uw oplossingen, uw zicht.
Niet uw portemonnee, maar uw ogen verdienen Briljant.

Coördinator Vredelantsepad gezocht

Op hun jaarlijks concert voerde Vreeland
Vocaal dit keer een superromantisch zang-
spel van Robert Schumann uit: der Rose
Pilgerfahrt. Een uitverkocht Polo House
heeft kunnen genieten van een mooie mu-
ziekavond, al hadden velen wellicht op
een groter aandeel van het koor gehoopt.
Verklaarbaar, want de koorstukken klon-
ken fris en krachtig. Maar de vier professi-
onele solisten waren prachtig, en ook de

individuele koorleden die solistisch naar
voren kwamen, kweten zich heel verdien-
stelijk van hun moeilijke taak. Het applaus
na afloop was dan ook zeker verdiend. En
gelukkig besloot dirigent Robert Hoving
dat het koor zich in een toegift nog eens
van zijn beste kant mocht laten horen. We
zijn benieuwd naar volgend jaar.

Gerdjan Rapati

Vreeland Vocaal verovert 
het Polo House
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Nu liep ik van de week weer te struinen bij Aloys
voor inspiratie en daar lagen de heerlijke rijpe per-
ziken weer. Dus we gaan deze keer voor een dessert,
en wel de Pêche Melba. Peche Melba is gecreëerd
door de Franse kok Auguste Escoffier. Hij serveerde
het in 1893 in het Savoy Hotel in Londen ter ere van
de bekende Australische zangeres Nellie Melba.

4 perziken 500 gr witte wijn
200 gr kristal suiker laurier blaadje
1 citroen in tweeën gesneden
Drie takjes basilicum 1 doosje frambozen
Iets citroensap Poedersuiker
Vanille ijs
Gebruineerd amandelschaafsel

Snij de perziken door de helft en haal de pit er voor-
zichtig uit, kook de witte wijn op met de andere in-
grediënten en doe hier de gehalveerde perziken in.
Verwarm het vocht en de perziken tot net onder het
kookpunt en haal dan de pan van het vuur en laat
de perziken afkoelen in het vocht. Als de perziken
iets zijn afgekoeld, kunt u heel makkelijk de schil
verwijderen en de perziken weer terug leggen in
het vocht om vervolgens geheel af te laten koelen.
Prak met een vork de frambozen met poedersuiker
en citroensap naar smaak en dresseer dit op een
bord, leg de perziken in het bord op de frambozen
saus en maak een mooie lepel vanille ijs en leg die
op de perziken. Bestrooi het geheel met de gebruin-
de amandelschaafsel (Als u noten gebruikt in welk
gerecht dan ook, is het veel smaakvoller om de no-
ten eerst te roosteren).

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Op dinsdag 5 juli jl hebben de leerlingen
van groep 8 op traditionele wijze afscheid
genomen van hun basisschool CSV
Ridderhof met de spetterende musical
‘Wat maak je menu?’. De families van de
kinderen genoten van deze vrolijke maar

ook spannende musical. Vanaf september
gaan de kinderen naar de diverse middel-
bare scholen in de omgeving. In de
Vreelandbode van augustus zullen een
aantal kinderen nog hun herinnering aan
school met u delen in de Kinderpost. 

Afscheid groep 8Afscheid groep 8


