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Met een mooie nazomer in het verschiet vindt u weer een bomvolle
extra dikke Vreelandbode met nieuws, tips, interviews en de vaste 
rubrieken. We blikken nog even terug op de zomer met vakantie-
verhalen van enkele dorpsgenoten. In juli vroegen we ze wat hun 
vakantieplannen waren en deze maand leest u of hun verwachtin-
gen zijn uitgekomen. Ook leest u een uitgebreid verslag van het 
geslaagde dorpsfeest en de spectaculaire aftrap van het themajaar 
Vreeland 750, het ophalen van de stenen van kasteel Vredelant in 
Utrecht. We starten deze maand met een nieuwe rubriek: ‘Aan ta-
fel bij’.. Wietske Tammes schuift aan tafel bij Vreelanders thuis en 
geeft van dit steeds verschillende tafereel een mooi beeld in foto en 
tekst. ImportVreelandse deze maand is Aemilia Bosman, die met-
een ‘export’-Vreelandse is, want het gezin verhuist binnenkort naar 
Amerika. Ria Schreurs 
is Oer-Vreelandse. 
Fysiotherapeut Vincent 
Heesemans vertelt in 
‘Bedrijvigheid’ over 
zijn nieuwe bedrijf en 
bodette Barbara Mees 
komt aan het woord 
inde rubriek Start-up 
over haar net opgerich-
te vertaalbureau. Dit 
alles en nog veel meer, 
veel leesplezier!

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

Zaterdag 30 augustus 2014 was het dan zo ver: 
zo’n 70 middeleeuws uitgedoste Vreelanders 
gingen de kasteelmoppen van kasteel 
Vredelant uit Utrecht terughalen. Ze werden 
vergezeld door locoburgemeester Verkroost 
van Stichtse Vecht, de Commissaris van de 
Koning Van Beek en diverse oud-burgemees-
ters. Om 10 uur vertrokken vier Connexxion 
bussen naar Utrecht. In de regen, maar dat 
mocht de pret niet drukken. In de bus oe-
fenden de middeleeuwers het zelfgemaakte 
‘Stenenhaal’-lied op muziek van tamboerijn, 
trommel en fluit. 

Al op de Mariaplaats trok de zingende stoet 
boeren, monniken, nonnen, jonkvrouwen, 
jonkheren, zwervers en muzikanten de aan-
dacht van de Utrechtenaren. Een ieder die 
vervelend dreigde te doen, kon terstond door 
onze heks in een kasteelsteen omgetoverd 
worden. Via de Oudegracht bereikte de stoet 
de ondergrondse fietsenstalling Vredenburg 
waar nog een stuk muur van de oude dwang-
burcht Vredenburg staat. 
Na een verhandeling over stenen lenen vs. 
stenen bikken en pikken, droeg Burgemeester 
Van Zanen van Utrecht de kloostermoppen 
over aan collega Verkroost. “Utrecht heeft 
haar schuld ingelost nu we de stenen hebben 
teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.” 
Voor de bouw van Vredenburg liet Karel V in 
1529 overigens niet alleen kasteel Vredelant 
afbreken maar ook kastelen in Rhenen en 
Abcoude. Op basis van scans weet Van Zanen 
echter zeker dat de stenen die hij overhandig-
de van kasteel Vredelant zijn. De Utrechtse 
stadsarcheoloog Van der Kamp vertelde dat 
hij in de stadsarchieven een bouwrekening 
uit 1534 had gevonden. Daaruit bleek dat de 
Vreelander Croeck Jansz veertien ponden 
en zeven shillingen van Utrecht had ontvan-
gen voor het losbikken en overhandigen van 
11.500 kasteelmoppen. Een koopje! 
Opgelucht vervoerden de Vreelanders hun 

kasteelmoppen op kruiwagens naar de bus-
sen die hen naar Breukelen brachten. Daar 
voegde waarnemend burgemeester Spies 
van Stichtse Vecht zich bij het gezelschap en 
werd de lunch genoten op het Statenjacht De 
Utrecht. Om 14 uur voeren het Statenjacht, de 
tjalken de ‘Exempel’ en de ‘Vrouwe Cornelia’ 
met de delegatie en stenen aan boord richting 
Vreeland. Onderweg trokken de fraaie sche-
pen met de middeleeuwse gasten veel bekijks. 
Auto’s en fietsers hielden stil om foto’s te 
maken en te kunnen 
genieten van het vro-
lijke gezelschap. 
Vlak voordat de 
schepen in Vreeland 
aankwamen, dreig-
den we de stenen 
nog kwijt te raken 
toen een groep pira-
ten op zelfgemaakte 
vlotten de boten pro-
beerde te enteren. 
Dit kon ternauwernood voorkomen worden 
en de opluchting was dan ook groot toen de 
stenen van het Statenjacht op kruiwagens op 
de kade van Vreeland geladen konden wor-
den: we hebben ze! Bulderende carbidscho-
ten hadden de thuis gebleven Vreelanders 
naar de kade getrokken en onder begelei-
ding van Muziekvereniging De Vecht wer-
den de stenen door het oude dorp naar de 
Muziektent vervoerd. Bij de overhandiging 
van de kasteelmoppen vroeg burgemeester 
Spies aan voorzitter Kalis van de Dorpsraad 
op welke manier hij dit stuk historie voor alle 
Vreelanders een zichtbare plek zou gaan ge-
ven. Kalis kon verklappen dat de Dorpsraad 
een prijsvraag gaat uitschrijven voor het beste 
idee wat met de kasteelmoppen te doen. Naar 
verwachting zal het winnende idee tijdens het 
eerste Kunst- en Cultuurweekend eind mei 
2015 onthuld worden. 

Lees verder op pagina 3

Wij hebben onze kasteelmoppen terug!
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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
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.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. onderst. en Thuiszorg 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 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting 
Vreelandbode (KvK 30238883)
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

20 sep Ophalen oud papier
26 sep Sponsorloop & kledingbeurs 
 voor Kika & Edukans
13-17 okt  Herfstvakantie CSV
17 okt Onthulling monument 200 jr NL

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

Iokai-Shiatsu 
manuele lichaamstherapie
   
praktijk Henk Kieviet

Vechtzooitjes
•  Vierdejaars PABO student heeft tijd over 

om bijles of huiswerkbegeleiding te geven 
aan leerlingen van de basisschool en, in 
overleg, eerstejaars brugklas. Begeleiding 
kan bestaan uit plannen, overhoren, uit-
bouwen van taal- en rekenvaardighe-
den etc. Voor meer informatie, bel met 
Charlotte Gathier 06 30903625.

•  Wie wil de organisatie van de Kerstmarkt 
Vreeland van ons overnemen? Meer info: 
Karin van Dis, 06-54 21 8888.

•  Ik laat weer een vrachtwagen komen met 
haardhout. Doe je mee? Mail naar 

 goedhaardhoutvreeland@hotmail.nl
 Groet, Ewald van den Hout
•  In verband met mijn opleiding ontwikke-

lingsgericht coachen zoek ik proefklanten. 
Meer info: Edo Smit, 06 - 515 48 913 of ehj.
smit@gmail.com. 

•  Wie wil ons in Vreeland helpen met strijk-
werk? Interesse: bel 06-10112563.

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

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
21 sept. Ds H. Mintjes Amersfoort 
28 sept. Dhr. W. F. Flantua Loenen.
5 okt  Ds. E. J. van Katwijk Ned den Berg
12 okt  Ds. P. Hoekstra
19 okt  Dhr. C. Boers

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 
Uitvaartcentrum “De Oude Bank”

Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
www.panachee-wijn.nl        Joop Bremer       0294-232354

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)
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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

WILDPROEVERIJ
Zondag 19 oktober 2014 openen wij het wildseizoen,

samen met onze ‘huisjager’ uit Noord Holland en 
Martijn Verkerk van Smaragd Wijnen. 

Een gezellige aanschuif-lunch in ons restaurant. 
All in prijs 99.00 per persoon.
Reserveer nu! 0294 23 23 26.

Aanvang 12.00u.

Met een culinaire groet,
De Nederlanden      

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Lokaal Zuid is uitgeroepen tot het restaurant met 
het gezelligste terras van de Stichtse Vecht. 

Het is misschien nog ver weg, maar wil je deze kerst 
sfeervol en gezellig met je familie in eigen dorp dine-
ren? Informeer dan alvast naar onze mogelijkheden! 

Ook voor uw „besloten” zakelijke kerstdiner 
kunt u bij ons terecht.

Wij hebben onze kasteelmoppen terug!
Vervolg van de voorpagina

Als je dacht dat hiermee de ‘Stenen halen’-
actie was afgelopen, heb je het mis want er 
waren twee heren van de Historische Kring 
Muiden die ook een steen wilden. Zij clai-
men dat Vreeland, na de verwoesting van het 
Muiderslot eind dertiende eeuw, stenen van 
het Muiderslot ingepikt heeft om een tweede 
fase van kasteel Vredelant mee te bouwen. 
Ook deze schuld werd ingelost: de heren uit 
Muiden kregen een kasteelmop mee naar huis 
waarna het Dorpsfeest kon beginnen. 

Alle organisatoren, vrijwilligers en sponso-
ren: ontzettend bedankt voor deze historische 
dag!

Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door:
BP Vreeland; Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden; Landwinkel Drogenbroek; 
Kaasboerderij De Willigen; Connexxion; 
Provincie Utrecht; Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. 

Wilt u via foto’s en film deze dag (nog 
een keer) meebeleven, ga dan naar www.
vreeland750.nl. 
Heeft u foto’s gemaakt tijdens het halen van 
de stenen of de aankomst in Vreeland? De 
fotoredactie van Vreeland 750 ontvangt deze 
graag via wetransfer aan fotos@vreeland750.
nl. De fotoredactie zal een selectie van de 
foto’s maken waardoor er geen garantie is 
dat iedere foto in het webalbum zal worden 
geplaatst.                     St. Vreeland 750

Van 19 t/m 22 augustus was het weer zo ver 
- 75 enthousiaste huttenbouwers waren druk 
aan het timmeren bij de “geitenboerderij” van 
de familie Van der Paauw! De pret en het en-
thousiasme was enorm en de kinderen bleven 
ondanks dat er soms fikse regenbuien vielen 
onverminderd door timmeren.
Op donderdagavond kon iedereen die 
nieuwsgierig naar het resultaat was, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, de hutten 
komen bewonderen. Het thema van dit jaar 
was ‘het Wilde Westen’ – mooie saloons, een 
echte tipitent, een ranch met echte paarden, 
een gevangenis met bewaarders (die nog twee 
boeven zochten) en een goklokaal konden 
door een ieder worden bewonderd. Uiteraard 
was de brandweer aanwezig om de hutten 
te keuren of het wel veilig genoeg was om ’s 
nachts te blijven slapen. Op één nooduitgang 
na, die wat breder gezaagd moest worden, was 
gelukkig alles dik in orde en kon om 21:00 uur 
de ‘bonte avond’ en het logeerfeest beginnen. 
Een groot kampvuur, een reuze stormbaan, 

schieten met een echte buks, broodjes bakken 
boven een vuurtje, kortom er was voor ieder-
een wel wat leuks te doen. 
Het was een geslaagde week, waar gelukkig 
behalve het plakken van wat pleisters geen 
nare dingen zijn gebeurd!

Uiteraard willen we iedereen bedanken, want 
zonder hulp en inzet van vrijwilligers kan 
dit feest niet doorgaan. Wij willen drukke-
rij Dunnebier, Van Schaik bouwbedrijf uit 
Breukelen en de firma Greif heel hartelijk be-
danken voor het leveren van heel veel pallets.
Tevens hierbij onze hartelijke dank aan de fa-
milie Van de Paauw voor het ter beschikking 
stellen van hun boerderij en weiland, kaas-
boerderij De Willigen voor de heerlijke ijsjes, 
de brandweer voor het keuren van de hutten 
en hoveniersbedrijf Leurs voor hout.
Hierbij laten we jullie alvast weten dat het 
‘huttenbouwen’ volgend jaar van dinsdag 18 
t/m vrijdag 21 augustus zal zijn dus ouders re-
serveer alvast een dagdeel om te komen tim-
meren en neem de vrijdagochtend op de 21e 
vrij in jullie agenda zodat er geen excuus is om 
niet mee te kunnen helpen met opruimen en 
afbreken!!!!!! 
Anne heeft jammer genoeg afscheid genomen 
van de organisatie maar er zijn gelukkig twee 
nieuwe vrijwilligers gevonden die ons team 
volgend jaar willen komen versterken (Bianca 
van der Spoel en Harry van der Klaauw)!
Maar…… het zou ook wel heel fijn zijn als 
er nog wat ‘mannen’ zich zouden aanmelden 
voor het verzamelen en ophalen van pallets 
en hout in de weken voor het huttenbou-
wen. Extra hulp hierbij zou enorm welkom 
zijn! Graag contact opnemen met Casper of 
Reinko.
Alle huttenbouwers bedankt voor de leuke 
week en hopelijk tot volgend jaar!

Casper Zeldenrijk (234808), Reinko Abels 
(234785), Kees van der Donk, Wim Duijzer, 
Nelly Jillesen, Anne Tusveld en Janine 
Griffioen.

Natte Huttenbouwweek groot succes!
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Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage 

Houd 
Vreeland 

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

De boten zijn aangemeerd en de stenen lig-
gen in de antieke kruiwagen op het terras 
van Noord-Brabant. Bij de muziektent zijn 
nog volop ‘verklede’ Vreelanders, die nog he-
lemaal vol zijn van de boottocht en de over-
dracht van de stenen van kasteel Vreedenburg 
in Utrecht. 

Vreemd genoeg staat er ook een ‘niet’ in kle-
derdracht gehulde jonge bekende. Het is Jesse 
Verweij die – zoals hij zelf zegt – als versteke-
ling aan boord van het Statenjacht is gestapt. 
Jesse lachend: “Dat is waarschijnlijk gelukt 
omdat mijn vader Mario in de commissie 
Vreeland 750 jaar zit. Ik was naar Utrecht ge-
gaan om de stenenoverdracht bij te wonen in 
de fietsenstalling van Vredenburg. Niemand 
heeft van mijn aanwezigheid een punt ge-
maakt. Alleen als er foto’s werden gemaakt, 
moest ik even opzij stappen.” Jesse voelt zich 
op het Dorpsfeest een échte oer-Vreelander. 
“Ik verhuis binnenkort naar Breda om daar 
aan de kunstacademie te gaan studeren. Als 
ik naar mijn ouders in Vreeland ga, voelt dat 
altijd weer als thuiskomen. En nu ga ik een 
biertje scoren!”

Het wachten is op de bromfietsrace. Aan de 
bar van Cas Flantua wordt het al drukker. 
Cas is altijd overal voor in te zetten. Sinds zijn 
pensionering doet hij allerlei vrijwilligers-
werk bij feesten en partijen in bijvoorbeeld 
het Dorpshuis, maar ook op de rondvaart-
boot van Wolfrat. “Doordat ik op zo’n dag 
als vandaag zichtbaar ben, leer ik steeds meer 
Vreelanders kennen. Vandaag sta ik tot 1 uur 
vannacht achter deze bar. We hebben een 
dinerbon gekregen en ons eten wordt straks 
gebracht.” Dan worden er bij Cas weer wat 
wijntjes en biertjes besteld. Als we verder wil-
len lopen roept Cas nog dat zijn vrouw Greet 
de kleding voor het Vreeland 750 feest gaat 
maken! 

Dan zien we twee onbekende gezichten. De 
man is verkleed in een fluwelen pak en vertelt 
dat hij uit Blaricum komt en in ons dorp aan 
de brommerrace mee gaat doen. Zijn vrouw 
knikt en zegt: “Als je hier niemand kent, is het 
eigenlijk niet leuk. Na de race gaan we weer 
naar ons eigen dorp.”

Prettig geregeld 
Sandra Boogert staat even bij haar zus An-
nelies, die net als vorig jaar weer achter de 
‘kassa’ zit. Sandra is tot onze verbazing niet 
verkleed. “Nee, ik was niet mee op het Sta-
tenjacht. Ik ben de hele dag al druk met de 
organisatie van het Dorpsfeest. Vanmiddag 
heb ik bij de Glashut staan wachten tot de bo-
ten langskwamen. Toen dat gebeurde, heb ik 
gelijk de brugwachter in Vreeland gebeld om 
zijn maatregelen te treffen. Het was echt ge-
weldig, vooral toen de kanonnen afgeschoten 
werden. En dan de muziek erbij! Dat was een 
mooi moment. 

Ambulance 
Aan een hoge tafel staat Linda Maasbommel 
met haar vriendinnen een wijntje te drinken. 
Ze is – zoals ze zelf zegt – even plug-in moe-
der. “Ik heb even vijf kinderen onder mijn 
hoede. Gelukkig kunnen ze allemaal zwem-
men! De aankomst van de boten vond ik 
prachtig. Vooral die grote oranje-wit-blauwe 
vlag. De meeste verklede Vreelanders her-
kende ik niet direct. Ik verheug me al op het 
eten straks. Lekkere kalfswang van De Neder-
landen.” Dan staat opeens haar verschrikte 
dochter Julia bij ons. Julia vertelt dat er een 
ambulance voor oud-caféhouder Cor is ge-
komen. De brommerrace is even uitgesteld. 
Gelukkig vernemen we later dat het niet ern-
stig was. Cor mocht na een kort ziekenhuis-
bezoek weer naar huis, maar moest maandag 
wel even naar de huisarts gaan!

Dorpsfeest stond in teken van 
overdracht stenen
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Als de loterij achter de rug is, zien we Jac-
queline Steenbeek van kapsalon Belleza. “We 
hebben als Belleza twee knipbeurten en een 
haarverzorgingsset cadeau gegeven, die zijn 
net verloot. Het is net als ieder jaar weer 
super gezellig op het Dorpsfeest. Mensen 
spreken me nu ook aan over hun kapsel. Net 
vroeg een moeder of ik even naar het haar 
van haar kind wilde kijken. Grappig toch! 
Het gaat super goed met onze salon. We krij-
gen het alsmaar drukker. Mooi dat dit zo op 
ons pad is gekomen. Ondernemerschap zit 
écht in mijn genen.”

Troubadour 
De  band ‘Prettig Geregeld’ (www.duopret-
tiggeregeld.nl) maakt echt connectie met 
de feestgangers. Wie zich aanmeldt kan een 
liedje ‘krijgen’. Als de drie muzikanten even 
een biertje nemen spreken we de Vreeland-
se gitarist/zanger Hans Nelemans aan. Hij 
woont sinds twee jaar in Vreeland. “Ik ben 
hier met mijn vrouw Anna naartoe verhuisd 
vanwege de rust. Ik ben van beroep trouba-
dour. Mijn vrouw geeft danslessen aan de 
Vreelanders die meedoen met de musical 
‘Grease’. Zo kwamen we in contact met San-
dra. Zij heeft geregeld dat wij hier nu optre-
den. Dat doen we trouwens door het hele 
land op bruiloften en partijen, maar ook in 
restaurant De Gouden Leeuw in Montfoort. 

Ons trio improviseert. We spelen in op wat 
er om ons heen gebeurt. En nee, we eten niet 
met de Vreelanders mee. We konden wel een 
dinerbon krijgen, maar dat staat een beetje 
brutaal. We gaan dus een pannenkoek eten 
bij Noord-Brabant. Ondertussen start in de 
tent het Vreelandse Dorpsdiner. Dankzij de 
inzet van Wilco en Caroline van de Neder-
landen, Paul en Shirley Fagel, Paul en team 
van Lokaal Zuid en Monique, Suzanne en 
Lisette van Casa Food staan er weer mooie 
gerechtjes klaar voor maar liefst 450 mensen. 

De kinderen genieten van de poffertjes van 
Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant. Na 
het diner wordt er tot middernacht gedanst 
met Fien en Eric waarna de afterparty tot in 
de vroege uurtjes doorgaat bij Lokaal Zuid.

Mee op het Statenjacht 
Bij de stenenoverdracht zagen we ze al als 
non en beul voorbij gaan: Lucy Bouwknegt 
en Henk Versloot. Lucy wil graag praten, 
maar ze heeft haast en beloofd de dag na 
het Dorpsfeest even bij ons langs te komen 
om verslag te doen. “We moeten ons gauw 
omkleden. Ik struikel steeds over mijn non-
nenrok en Henk heeft het ook wel gezien met 
die capuchon op zijn hoofd. We moeten bo-
vendien straks het verkeer regelen tijdens de 
brommerrace.” 
Lucy komt zondagochtend enthousiast aan-
gelopen en steekt gelijk van wal. “Onze kle-
ding hebben we via Sandra gehuurd. Gisteren 
zijn we bij het Dorpshuis met alle verklede 
Vreelanders in de bus gestapt en naar Utrecht 
gereden. Het was écht geweldig en om nooit 
meer te vergeten. Hoe wij daar met z’n allen 
in een optocht naar de Mariaplaats liepen! Al 
wandelend riepen we ‘We komen de stenen 
halen’ en ‘we gaan stenen bikken en terug-
pikken’. Mensen bleven verwonderd staan 
en stelden allerlei vragen. In de fietsenstalling 
van Vredenburg werden de stenen door de 
burgemeester officieel overgedragen. En we 
kregen uitleg van een archeoloog. De burge-
meester vertelde dat de stenen vroeger niet 
gestolen waren, maar dat er indertijd netjes 
voor betaald is. Toen gingen we weer terug 
naar de Mariaplaats, waar een bus van Con-
nexxion stond. De stenen waren geladen in 
een mooie oude houten kruiwagen. Iedereen 
zag er schitterend uit. In Breukelen zijn we op 
de boten gestapt. Op het Statenjacht kregen 
we een heerlijke lunch.” Lucy hoopt dat ie-
dereen straks als het feest Vreeland 750 jaar 
écht losbarst enthousiast in kostuum gaat lo-
pen. “Echt, het was een fantastische dag.”
Het Dorpsfeest is dit jaar voor de vierde 
en laatste keer georganiseerd door Sandra 
Boogert en Karin van Dis in opdracht van de 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland. 
Volgend jaar zal Vreeland 750 de organisatie 
op zich nemen.

C.L.

Het Dorpsfeest werd mogelijk gemaakt door: 
Poloclub Vreeland Greif Nederland BV
Rabobank Gooi en Vechtstreek  Aannemingsbedrijf Bon BV
Auto Oskamp Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
Conmedra steel+design De Vreelandbode
Driessen Vreeland Fysiotherapie Vreeland
Kaas- en IJsboerderij ‘De Willigen” Kaashandel Erik de Vries 
Mtel  Noorman Taxaties & Makelaardij
Remotion

De loterij werd mogelijk gemaakt door:
Belleza In & Oud
Doorendael.nl/Opstal Blush Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant
Hoorspelfabriek Kaashandel Erik de Vries
Dagwinkel Aloys Hageman Kywie
WOO – World of Opportunities Saskia’s Brocante
Kaas- en IJsboerderij De Willigen Restaurant De Nederlanden
Nickelodeon Lokaal Zuid

Alle sponsoren hartelijk bedankt!

De volgende lotnummers hebben een prijs gewonnen en zijn nog 
niet opgehaald: 835, 387, 580, 377, 825, 505, 427, 548, 442, 997, 
824, 924, 854, 348, 21. Benieuwd wat je gewonnen hebt? Kom de 
prijs snel ophalen! Dit kan tot 1 oktober op Duinkerken 5.

Loterij van het Dorpsfeest
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon  

 Nu 5 euro korting op 
onze biologische 

shampoos van 
Biolage (400 ml)  

Aanbieding geldig tot 15 oktober op vertoon 
van deze advertentie (max. 1 per klant) 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Daewoo Matiz                        Grijs                   2004 3250
Daewoo Matiz                        Grijs                   2004                  2450
Ford Focus                              Rood                  2007                   6800
Mercedes Benz 320 Cdi   Blauw                2005            9800
Opel Astra  1.8 Automaat    Grijs                    2007                 7450
Opel Tigra 1.4 Cabrio            Blauw               2007                7500
Renault Kangoo 1.2                Grijs                  2006            4650
Renault Clio Automaat          Rood                  2000               2850
Skoda Fabia Station                Grijs                  2003                  2350
Suzuki Splash                           Grijs                  2008            9950

AUTO SPIJKER OOK VOOR UW NIEUWE AUTO.
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN ONZE SHOWROOM.

Voor de grote vakantie beschreef een aantal 
Vreelanders hun plannen, verwachtingen 
en wensen voor de zomer. Zijn deze ver-
wachtingen uitgekomen? Waren de plan-
nen realistisch? Nu, na de vakantie, blikken 
zij in deze Vreelandbode terug.

Dieuwer Elema ging met haar kampeerbus 
naar Ierland. “Voor Ierse begrippen was het 
een prachtige zomer met erg weinig regen. 
De eerste drie weken zijn we – mijn nicht en 
ik – langs de Atlantische kust gereisd; hoog-
tepunten waren daar o.a. de Ring of Kerry, 
the Aran Islands en The Cliffs of Moher. 
Ook het theaterfestival in Galway was een 
hoogtepunt. Vervolgens hebben we een week 
doorgebracht in de omgeving Sligo, vlakbij 
Lough Easky, het schitterende ruige en uitge-
strekte land in het Noord Westen.” De vierde 
en vijfde week bracht Dieuwer alleen door 
in Wexford waar ze meedeed aan een Inter-
nationaal Schilderfestival Art in the Open. 
“Het was een fantastische ervaring om met 
150 landschapsschilders te schilderen op de 
meest mooie plekken rondom en in het stadje 
Wexford.”

SURREY
Ankie en Hans Bots 
gaan hun reis naar 
Italië nog maken. In 
augustus waren ze 
naar een huwelijks-
feest van een fami-
lielid in Engeland. 
Hans: “Het was in 
een schitterend oud 
Engels dorpje in Sur-
rey. De volgende dag 
hadden we de trouwerij in een middeleeuws 
kerkje met prachtig weer. Bruid en bruide-
gom gingen met een koets naar hun huis. 
Daar speelde een Nederlandse draaimolen. In 
de grote tuin stond een marquis – grote tent – 
met gedekte tafels. De 120 gasten gingen eerst 
in de zon een borrel drinken. Het diner was 
geweldig. Er stonden drie grote mobiele for-
nuizen waar op gekookt werd. Echt, het was 
groots aangepakt. De Nederlandse delegatie 
– inclusief Ankie en ik – traden nog op met 
Nederlandse liedjes en teksten.”

Joyce Veul verheugde zich op een weekje 
Vlieland met haar familie. Dat weekje kwam 
er en de familie genoot. Toch, mede ingege-
ven door de regen van augustus, vertrok het 
jonge gezin onverwacht ook nog naar Mal-
lorca. “Vlieland was top. Een week lang ge-
nieten van zon, zee en zandkastelen. Onver-
wacht hebben we ook 16 dagen de westkust 
van Mallorca ontdekt. Van hippie chique 
Deia tot relaxen in een hostal in Banyalbufar. 

Verder huurden we een huisje in Fornalutx 
waar de kinderen nieuwe vriendjes kregen en 
een woordje Spaans hebben geleerd. Wij heb-
ben bijna ieder 2 pillen uitgelezen!”

MAGAZIJN
Ook ‘juf’ Sandra Boogert genoot van een 
heerlijke vakantie. Zij bleef, zoals ze al in juli 
vertelde, in Nederland. “Supermooi weer, ge-
zellige festivals, groot feest in de achtertuin 
in Bergen op Zoom en veel kringloopwinkels 
afgestruind. In een tweedehandswinkel in 
Zwolle zag ik een paar leuke rock ‘n roll jur-
ken hangen. Bij de kassa aangekomen werd 
verteld dat er binnenkort meer theaterkle-
ding in de winkel zou komen. Om een lang 
verhaal kort te maken: Ik eindigde in het ma-
gazijn temidden van ongeveer 30 bananen-
dozen met kleding die ik ongezien gekocht 
heb. Met een bod van €400 was de hele partij 
van mij. Heel spannend! Auto volgestouwd 
en veel lol gehad met uitpakken! (het was 
30 graden en ik liep met een bontjas door de 
tuin te paraderen...).”

Carina Douwes kondigde eerder aan met 
haar echtgenoot Mike Mol en hun twee zo-
nen een droomreis naar Amerika te gaan 
maken. Ook haar verwachtingen zijn uitge-
komen. “Onze road-trip naar California was 
een groot succes. Een aanrader voor iedereen 
die van Amerika houdt. Volop afwisseling 
tussen strand, stad, natuur en shoppen. Onze 
trip liep grotendeels langs de kust tussen San 
Francisco en San Diego. Favoriet waren bo-
dyboarden en de mooie fietspaden langs de 
stranden in Los Angeles.”

Tenslotte de vakantie van Renate Verme-
ijs en haar gezin, zoals verwacht in Spanje. 
“Weer een fijne vakantie gehad, genoten van 
het mooie weer, de zee, het landschap en de 
Spaanse gastvrijheid. Ook weer nieuwe plek-
jes ontdekt, gezwommen in een bergriviertje 
onder de waterval, kleine oude dorpjes be-
zocht, gesnorkeld tussen de rotsen, vrienden 
ontmoet, van alles wat! En.....ons oog laten 
vallen op misschien wel een voortzetting 
van onze Spaanse droom; een monumen-
tale boerderij uit 1897! Nu nog ruïne, maar 
we hebben al volop ideeën en plannen......
wie weet wordt deze droom (ooit) werkelijk-
heid!?”                                        

  C.L./M.A.v.S.

Was de vakantie wat Vreeland 
er van verwachtte?

!
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GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl

Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Het bestuur 
stelt zich voor

De stenen van kasteel Vredelant, ze zijn terug! 
En ze blijven hier! Dat willen we graag laten 
zien en met uw hulp gaat dat vast lukken! De 
Dorpsraad heeft, in samenwerking met de 
Stichting Vreeland 750, een prijsvraag uitge-
schreven hoe we een bijzondere, waardige en 
mooie bestemming voor de stenen kunnen 
vinden. Wie heeft het beste idee? Denkt u met 
ons mee? Laat u inspireren en deel uw ideeën 
met ons!! Wie weet wordt uw voorstel in 2015 
gerealiseerd.

Een voorwaarde is dat er een directe relatie is 
tussen de stenen en het Sperwerveld, het ter-
rein waar ooit ‘ons’  kasteel heeft gestaan. Het 
Sperwerveld is beslist geen ‘gewoon’ grasveld. 

Dat de stenen terug keren naar een plaats op, 
om of nabij het Sperwerveld zal dan ook de 
historische en archeologische waarde van 
het Sperwerveld versterken. Op dit moment 
hebben we een beperkte voorraad stenen ‘in 
huis’. Er kunnen meer gehaald worden. In 
het Dorpshuis liggen een aantal stenen voor u 
uitgestald. De maten van de stenen variëren, 
maar zijn ongeveer 30x12x7 cm (lxbxh).

Stuur uw idee(en) vòòr 1 november 2014 
naar info@vreeland750.nl. Een jury zal zich 
over alle inzendingen buigen en een winnaar 
kiezen. Daarna zal het winnende idee uitge-
voerd worden. Wie weet ziet u uw idee in het 
feestjaar gerealiseerd!

De Stichting Vreeland 750 is opgericht om 
een rechtspersoon te hebben die als aan-
spreekpunt fungeert voor het regelen van 
de financiële en promotionele aspecten van 
alle activiteiten die ondernomen worden 
voor -en in aanloop naar- het jubileumjaar 
2015.

Martin Bouvée heeft tijdens zijn burgemees-
terschap van Loenen (1989-2002) de sfeer en 
betrokkenheid van het dorp Vreeland aan den 
lijve mogen ervaren. “Een bijzonder dorp, 
met veel historie, meelevende inwoners én 
……stadsrechten!” Als burgemeester trof hij 
altijd zeer betrokken dorpelingen en belang-
hebbenden aan en ‘genoot’ daar bestuurlijk 
zeer van. Aan die periode heeft Martin vele 
vrienden en bekenden in Vreeland overge-
houden met wie de band bleef. “In 2012 trad 
ik toe tot het Comité van Aanbeveling en in 
2013 als adviseur van de Stichting Vreeland 
750. Per 2014 ben ik tijdelijk (interim) voor-
zitter van de stichting. Er is de afgelopen pe-
riode met veel vrijwilligers in werkgroepver-
band hard gewerkt om de basis te leggen voor 
het programma voor het jubileumjaar 2015. 
Voor en door de Vreelanders. We hebben 
de eerste bruisende activiteit ‘Stenen halen’ 
achter de rug. Prachtig was dat! Wij zijn er als 
klein, driekoppig bestuur trots op met zo vele 
enthousiaste vrijwilligers en dorpelingen te 
mogen werken.”

Marjan van Belle woont met haar man Frans 
sinds 1990, met onderbreking van een aantal 
jaren, met heel veel plezier in Vreeland. Ook 
als Noorderling voelt zij zich erg thuis in de 
mix van oer-Vreelanders en import uit alle 
windstreken. De eenheid en het gezellige ka-
rakter van Vreeland treffen haar iedere keer 
weer enorm. Met haar gezin ‘groeide zij het 
dorp door’. Van peuterspeelzaal tot besturen 
van sportverenigingen. En nu de viering van 
‘ons’ 750-jarig bestaan. De kinderen hebben 
inmiddels het huis verlaten, maar Vreeland 
blijft de thuisbasis voor haar gezin. Marjan 
ervaart het als een voorrecht om in dit mooie 

dorp met haar bijzondere en kleurrijke men-
sen te wonen. “Als secretaris van het bestuur 
heb ik contact met alle enthousiaste mensen 
die de viering van 750 jaar Vreeland moge-
lijk maken. Er is een groot elan bij velen en 
een enorme bereidheid van een ieder om ook 
dit prachtige evenement te laten slagen. Hoe 
mooi is het om daar deel van uit te mogen 
maken!”

Mario Verweijen woont sinds 1998 met bij-
zonder veel plezier aan het Sluisje, een klein 
buurtschapje net buiten de kern van het dorp 
waar hij zijn draai heeft gevonden. Toen hij 
net in Vreeland woonde, is hij lid geworden 
van de Historische Kring (gemeente) Loenen. 
Daarna werd dat lidmaatschap een bestuurs-
functie: penningmeester. “Toen er twee jaar 
geleden voor 750 jaar Vreeland een stichting 
moest worden opgericht, heb ik me direct 
aangemeld. Ik vind het leuk om bij de besluit-
vorming over wat we gaan doen ook het fi-
nanciële perspectief in te brengen. Hebben we 
daar middelen voor en zo nee, hoe gaan we die 
krijgen? Ik weet me gesteund door een zeer 
actieve groep fondsenwervers! Zij halen het 
geld daadwerkelijk op in de vorm van sponso-
ring en subsidies. Ik kijk uit naar volgend jaar, 
als de lange aanloop van voorbereiding om-
gezet kan worden in tastbare gebeurtenissen 
voor alle Vreelanders. Daar doe ik het voor!”

Contactpersoon is Marjan van Belle. Zij is 
te bereiken op 06-13219887 en via bestuur@
vreeland750.nl.

Prijsvraag Stenen van Vredelant

Onder de titel ‘Sterren van Vreeland’ wordt een kunst- en cul-
tuurevenement georganiseerd geclusterd in vier weken van 31 
mei tot 21 juni 2015.
‘Sterren van Vreeland’ omvat een breed scala van culturele acti-
viteiten ter viering van het 750-jarig jubileum. Er worden podia 
gecreëerd voor allerlei Vreelandse kunstuitingen zowel beelden-
de kunst, fotografie als film.
Ook muzikanten, toon-en taalkunstenaars en vormgevers wor-
den uitgenodigd.
Naast professionele kunstenaars vragen wij ook amateurs, jong 
en oud, om deel te nemen aan dit culturele evenement. Binnen-
kort staat er meer informatie op de website www.vreeland750.
nl. We hebben veel enthousiaste mensen nodig om dit allemaal 
mogelijk te maken. Wil je meer informatie, neem dan contact op 
met Liesbeth Romeijn 237474 of Dieuwer Elema 232436.

Vooraankondiging
‘Sterren van Vreeland’
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Nog niet eerder werd J.S. Bach’s meest be-
roemde werk, de Mattheus Passion, uitge-
voerd voor en door inwoners uit één gemeen-
te. Een project waarmee Stichtse Vecht zich 
op cultureel gebied zal onderscheiden van 
andere gemeenten. 
De initiatiefnemers Elfride Zeldenrust 
(Quality in Music) en Robert Hoving 
(Zingenzo) bieden hiermee een uitgelezen 
mogelijkheid om verenigingen, professionele 
musici, deelnemers en inwoners bij elkaar te 
brengen en zo de sociale en muzikale samen-
hang in Stichtse Vecht enorm te stimuleren. 
D.m.v. coaching wordt een actieve kruisbe-
stuiving gerealiseerd tussen de in Stichtse 

Vecht aanwezige professionals en de talrijk 
aanwezige amateurs/liefhebbers en wordt 
een succesvol en bijzonder eindresultaat ver-
wacht.  
Alle leden van koren en orkesten, individuele 
zangliefhebbers en musici uit de gemeente 
Stichtse Vecht kunnen zich aanmelden via 
www.mattheusindestichtsevecht.nl.
Het eindresultaat zal ten gehore worden 
gebracht in de Grote Kerk in Loenen op za-
terdag 4 april 2015. Wilt u meer informatie? 
Neem dat contact op met Elfride Zeldenrust, 
tel: 0294 232074 e-mail: ej.zeldenrust@hetnet.
nl of Robert Hoving, tel: 0294 293845 e-mail: 
rhoving@zingenzo.nl. 

Zangers en musici gezocht

Op zondag 21 september bent u allen uitgenodigd voor een oe-
cumenische dienst in het kader van de Vredesweek die van 20 
t/m 28 september wordt gehouden.Deze dienst wordt georga-
niseerd door de Raad van Kerken Loenen-Vreeland. Dedienst 
wordt gehouden in de Vecht en Angstelkerk te Loenen, Rijks-
straatweg 139 (naast het winkelcentrum). Deze dienst begint om 
16.00. Hierin gaat ds. Wouter van Veelen van de Vecht en Ang-
stelkerk en Jos van Os van de Ludgerusparochie voor. Th ema van 
de dienst is ‘Wapen je met Vrede’, Kom langs, zing, bidt en luister 
mee voor de vrede!

Vredesweek

Op 4 september j.l. werd Vreeland rond 7.15 uur opgeschrikt 
door het luchtalarm van Greif, gevolgd door de komst van een 
brandweerauto en een ambulance. De oorzaak was rookontwik-
keling in een kleine oven die gebruikt wordt voor testen in het 
laboratorium. Bij het openen van de oven kwam deze rook naar 
buiten waardoor de automatische brandmelder geactiveerd werd 
en het luchtalarm afging. De snel ter plekke aanwezige brand-
weer gaf om 07:35 uur toestemming om de melding te deactive-
ren. Ook op 11 september was er loos alarm vanwege een te hoge 
waarde van de vluchtige organische stoff en (VOS) welke in de 
ruimte aanwezig zijn. Dit euvel was snel verholpen.
Omdat het afgaan van het alarm voor grote onrust in het dorp 
zorgt en er niet duidelijk is of het wel of niet een ‘echte’ alarm-
melding betreft , heeft  de Vreelandbode aan Greif gevraagd de 
communicatie rondom het afgaan van het alarm te verbeteren. 
Voortaan zal Greif bij dergelijke gevallen direct een melding en 
toelichting plaatsen op de Facebookpagina van de Vreelandbode. 

Loos alarm bij Greif

In Vreelandbode juli mochten we al een 
voorproefje laten lezen van de boekenre-
censies van Marlies Cordia, eigenaar van 
de Vreelandse Hoorspelfabriek en boeken-
verslindster! De komende maanden zal zij 
een zojuist gelezen boek in de schijnwerper 
zetten.

Een van de Zomergasten deze zomer bij de 
VPRO, Ionika Smeets, had het over het boek 
‘Slaughterhouse Five’ van Kurt Vonnegut. 
‘Slachthuis vijf’, in het Nederlands, geschre-
ven in 1969. Ik kende de titel, maar vond die 
niet bepaald aantrekkelijk klinken al die jaren, 
dus had ik het nog niet gelezen. Omdat Ionica 
er zo goed over vertelde, dacht ik, misschien 
heb ik een vergissing gemaakt. En ja hoor, heel 
dom, heel dom dat ik dat niet gelezen had. 
Vonnegut heeft in WO II in Dresden het af-
grijselijke bombardement van de Amerikanen 
meegemaakt, een bombardement dat geen 
enkel militair doel diende, alleen maar zoveel 
mogelijk slachtoffers wilde maken en schade 
wilde aanrichten.  En dat is goed gelukt.
Harry Mulisch heeft over diezelfde gebeurte-
nis zijn Stenen Bruidsbed geschreven.

Het is voor te stellen als je zelf alles aan den 
lijve hebt ervaren, dat het, ook al ben je nog 
zo’n groot schrijver, niet makkelijk is om dat 
in woorden te vangen. Het heeft Vonnegut 
bijna viifentwintig jaar gekost om de goede 
vorm te vinden. Zijn inleiding begint met de 
woorden ‘Dit is allemaal min of meer waar 
gebeurd’. 
Zijn hoofdpersoon, Billy Pilgrim, wordt 
krijgsgevangen genomen in het offensief in 
de Ardennen. Een ellendige tocht volgt naar 

Dresden, waar hij met andere krijgsgevan-
genen in het vroegere slachthuis vijf wordt 
ondergebracht, vanwaaruit ze dwangarbeid 
moeten verrichten. Billy is een tijdsreiziger, 
hij flits van heden naar toekomst, naar het 
verleden, er zit zelfs een heel verblijf in op de 
planeet Tralfamadore, met inwoners die er-
uitzien als gootsteenontstoppers. Tijd wordt 
daar als een heel ander concept bekeken. Tijd 
is niet lineair, maar een aantal door elkaar lo-
pende momenten, zonder oorzaak of gevolg. 
Dood zijn is geen ramp, want in een andere 
episode leef je weer. Telkens sluit hij een ijse-
lijke episode af met het zinnetje ‘Zo gaat dat’ 
(So it goes).  

Het rare SF-element, het andere tijdsbesef is 
een prachtige manier om, als je in verschrik-
kelijke, onbeschrijfelijke omstandigheden 
verkeert, je daarvan los te koppelen, het als iets 
wat buiten jezelf plaatsvindt te zien. Het is niet 
te hebben zo erg, maar tegelijk ook heel lako-
niek en soms ook nog geestig zoals Vonnegut 
alles beschrijft. Je voelt je bijna schuldig dat je 
zit te lachen als je de roman leest. 
Het is amper te be-
seffen dat dit boek 
al 45 jaar oud is, zo 
modern voelt het 
aan, veel moder-
ner dan Het Stenen 
Bruidsbed van 
Mulisch dat hierbij 
vergeleken pom-
peus en log aanvoelt. 
Ik ben bekeerd! Ik 
kan het iedereen 
aanraden.

Voor de hele snelle beslissers! Er is nog 
plaats bij de volgende cursussen en work-
shops:
Fotografie voor compactcamera (5 lessen, 
start 22 september). Franse conversatie (24 
lessen, start 22 september). Schilderen (work-
shop op 23 september). Yoga Vreeland (28 
lessen, start 23 september). Yoga Loenen (28 
lessen, start 25 september)

In oktober starten de volgende cursussen en 
workshops: Engelstalige romans, kunst als in-
spiratiebron, Mindfulness, wijn proeven, alles 
over e-books en papier scheppen. 

Lees alles nog eens na in het programma-
boekje, op www.cursusprojectloenen.nl of bel 
Ciska van Leusden: 23 23 25. 

Volop mogelijkheden bij cursusprojekt

Marlies Cordia

Recensie

Op vrijdag avond 19 september a.s. zal 
in de Nederlands Hervormde Kerk een 
lezing worden gegeven over de Loenense 
historie uit de periode 1900-1940. Leden 
van het Fanfarecorps Oud Over zullen 
deze avond muzikaal inluiden. Bij gun-
stige weersomstandigheden zal de fanfa-
re vanaf de eerste trans van de kerktoren 
hun muzikaliteit ten gehore te brengen. 
Mocht het weer dit niet toelaten, dan 
zal de fanfare op het kerkplein spelen.                                                                                                                                          

Vanaf 19:00 is de kerk open en is er gelegenheid om onder het 
genot van een kop thee of koffie een praatje met elkaar te maken. 
Om 19:30 uur zal de avond worden geopend door de voorzitter 
Wouter Pijzel. De aanwezigen zullen door Bert Simhoffer worden 
meegenomen naar de jaren 1900-1940 van waaruit het wel en wee 
van de inwoners van Loenen aan de Vecht op een luchtige wijze 
verteld zal worden en omlijst met foto’s uit het archief. Daarnaast 
zullen een drietal situaties uit die periode levendig worden uitge-
beeld in de vorm van kleine scènes. Deze scènes worden vertolkt 
door Theatergroep Maarssen32.  Het wordt een sprankelende 
avond met leuke anekdotes en herinneringen aan vervlogen tij-
den. Echter, er zal ook stil gestaan worden bij de grote armoede 
en verdriet waarmee de toenmalige bewoners van Loenen aan de 
Vecht te kampen hadden. Kortom: Loenen vanuit historisch per-
spectief met een lach en een traan.
Ter afsluiting van deze lezing is er om 21.00 uur een feestelijke 
receptie voor leden, donateurs  en oud-bestuursleden van de 
Historische Kring Loenen in “’t Web”.Entree voor leden is gratis, 
voor niet-leden € 3,50.

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

20 jaar Historische Kring
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Op 7 en 8 oktober a.s. is het weer zo ver, dan 
is de jaarlijks terugkerende oliebollenverkoop 
in de voormalige gemeente Loenen weer een 
feit. Voor de nieuwe inwoners misschien wat 
gek om in oktober oliebollen te kopen, maar 
dit is al meer dan zeventig jaar een traditie in 
de gemeente. Zoals de meesten al weten, is de 
opbrengst van deze actie voor de senioren uit 
de voormalige gemeente Loenen en zij gaan 
hier een dagje van uit. Zo heeft de verkoop 
van vorig jaar het mogelijk gemaakt om met 
de senioren van Vreeland een dag naar Texel 
te gaan. Dit is op 4 september jl. gebeurd.
De oliebollen worden in Loenen gebakken 
door een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat 
heel wat aan vooraf, zoals het appels plukken, 
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snij-
den, het mixen van het beslag en het bakken 
en inpakken. Van ‘s morgens vroeg tot laat in 

de middag wordt hier hard aan gewerkt. In 
de kernen Loenen, Vreeland, Nieuwersluis, 
Loenersloot en Nigtevecht komen de vrijwil-
ligers huis aan huis om de bollen te verkopen. 
Laat hen niet voor niets komen en zorg door 
te kopen dat de senioren ook volgend jaar 
weer een dagje uit kunnen gaan. Mocht u de 
verkopers mislopen, dan is het ook nog moge-
lijk om de bollen in de hal van het Dorpshuis 
te kopen, tussen 09.00 en 17.00 uur. Het is 
zelfs mogelijk om de oliebollen van te voren 
telefonisch te bestellen bij 
Hil Severrien, tel. 233034, Anja Stapper, tel. 
233860, Ties Huisinga, tel. 232357 of 
Henk Griffioen, tel. 231846.
De oliebollen worden per 10 bollen in een zak 
verkocht en kosten € 5,50 per zak. Wij hopen 
u bij uw voordeur of in het Dorpshuis te zien!

Het comité

Het is bijna oliebollen-tijd!

Op 17 oktober om 15:30 uur zal de Commis-
saris van de Koningin van Utrecht, in aan-
wezigheid van diverse ex-collega’s, aan het 
Boerenlaantje een nieuwe monument ont-
hullen ter gelegenheid van het 200-jarig be-
staan van de Staat der Nederlanden in 2013. 
Initiatiefnemers Kees Beelaerts van Blokland 
en Reinko Abels zijn al jaren bezig om ter 
nagedachtenis aan deze belangrijke mijlpaal 
voor Nederland een dergelijk monument 
voor elkaar te krijgen. Dit monument past 
perfect in de Oranjetradities van Vreeland, 
waar immers al diverse Koningsbomen 
zijn geplant en twee monumentjes aan het 
Jubileumlaantje, in 1863 ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van ons Koninkrijk, zijn 
geplaatst. Ook qua vorm ligt het nieuwe mo-
numentje in één lijn met de al bestaande twee. 
Het voortzetten van een traditie is voldoende 
gewaarborgd door het simpele feit dat er nu 
een derde object is ontworpen, waarin het 
woord JUBILEUM als verbindend element 
prominent aanwezig is. 

Verbindend schaakspel
De ontwerper en beeldhouwer van dit 
hardstenen monumentje, beeldhouwer 
en letterhakker Michiel Deylius, heeft een 
ontwerp gemaakt waarbij de bovenkant 
van de zuil bestaat uit een schaakbord. Hij 
ontwierp er een bijpassend schaakspel bij, 
het Nederlandse en het Franse leger voor-
stellend. Zo is dit spel een metafoor voor de 
strijd tussen de Hollanders en de Fransen. 

De finale van het jaarlijkse schaaktoernooi 
van de lokale schaakvereniging zal hier ge-
speeld gaan worden, staande aan dit mo-
nument. Eenieder zal dan dus letterlijk en 
figuurlijk stilstaan bij de gebeurtenissen in 
1813: een soort jaarlijkse hernieuwing van 
de verbinding met het verleden.
U bent van harte welkom bij de onthulling. 
Vanaf 15:00 uur verzamelen in pannen-
koekenrestaurant “Noord Brabant” in de 
Breedstraat. 

Onthulling Herinneringsmonument

Wat een heerlijk samenkomen was het. Jong en oud sprongen 
samen op de trampoline. Geen gehang meer, er werd als van ouds 
buiten gespeeld na school. Wat een pure energie en heerlijk om 
naar te kijken. Maar helaas, hij is weg en het kan niet meer. Zo 
jammer! Ik zal proberen uit te leggen waarom. 
In een impulsieve bui hadden we een mooie trampoline 
via Marktplaats opgehaald. Opbouwen, berichtje op de 
Vreelandbodepagina op Facebook over eigen risico, en ieder-
een kon springen. De gemeente kwam langs en gedoogde het op 
voorwaarde dat het “toezicht” bij mij lag. Geen punt  dacht ik zo. 
Na wat overleg met buren hebben we een aantal regels opgesteld 
en met wat bijsturing  en reparatiewerk her en der, leek het rede-
lijk te gaan. Maar van veel kanten kwamen waarschuwingen voor 
de aansprakelijkheid in geval van een ernstig ongeval. Ik ben 
gaan praten met de verzekeringsmaatschappij, de Dorpsraad, 
de Gemeente en een expert van kindertoestellen. Het antwoord 
was veelal eenduidig: ‘De trampoline staat op gemeentegrond 
en daarvoor willen zij een zogenaamde ‘Type Goedkeuring’ 
hebben. Een trampoline krijgt die goedkeuring niet, waardoor 
de gemeente de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen.’ 
Gevolg is dat als er een ongeluk gebeurt, ik aansprakelijk ben 
voor de schade.
Ondertussen baalden de kinderen zo dat de trampoline weg was, 
dat Evie Duijzer en haar vriendinnen geld zijn gaan inzamelen 
op school. Het geld stroomde binnen en ze stonden op het punt 
een andere aan te schaffen. Maar nu blijkt het tot mijn grote spijt 
onmogelijk om een trampoline terug te plaatsen, omdat het pro-
bleem dus niet ligt bij het kapotgaan, maar bij de aansprakelijk-
heid. 
Alle gulle gevers kunnen bij Evie aangeven of zij hun donatie 
terug willen hebben of dat Evie het mag overmaken Stichting 
Kika of Stichting Gijsje Eigenwijsje.  
Terugkijkend, jammer, maar samen wel een paar leuke spring-
maanden gehad! 

Ewald van den Hout

Lezers schrijven  
Waar is de trampo? 

Wat heeft Welzijn Stichtse Vecht u te bieden?
•  Informatiepunt voor vragen rondom welzijn, wonen, vervoer, 

financiën en (mantel)zorg;
• Gezellige, gezonde of leerzame activiteiten;
• Servicediensten en hulp aan huis;
•  Ondersteuning en advies waardoor u zo lang mogelijk zelf-

standig kunt blijven wonen;
• Aanspreekpunt voor initiatieven in uw buurt;
• Maatjescontact en Vrijwilligerswerk

Geen brochure ontvangen? Ze zijn ook verkrijgbaar bij biblio-
theek, gemeentekantoor en de vestigingen van Welzijn Stichtse 
Vecht in Loenen (Kon. Julianaweg 52A), Breukelen Maarssen-
dorp en Maarssenbroek. Op de website is ook een digitale versie 
te vinden, zie www.welzijnstichtsevecht.nl. Contact en informa-
tie: info@welzijnsv.nl of tel. 0346 – 290710.

Welzijn Stichtse Vecht

Door Loenens Fanfarekorps Oud-Over op 
zaterdag 27 september
Op zaterdag 27 september a.s. organiseert 
Loenens Fanfarekorps Oud-Over een puz-
zeltocht met aansluitend een Griezelconcert. 
Alle afdelingen van de vereniging werken 
mee aan het concert, met aangepaste ‘grie-
zel’ muziek en kleding. De majorettes staan 
onder leiding van Diana van Esveld, de per-
cussiegroep staat onder leiding van John 
Bonemeijer en het fanfare orkest staat onder 
leiding van Hans van Hees. Inschrijven voor 
de puzzeltocht kan vanaf 17.45 uur in ‘t Web, 

de puzzeltocht start om 18.00 uur. Aanvang 
concert is 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 
uur open. Dresscode: ‘griezelig’. Kleedt u 
zich zo mooi mogelijk aan, er wordt een Miss 
en Mister Griezel verkiezing gehouden! Lo-
catie: Cultureel Centrum ‘t Web, Spinnerie 
15 te Loenen aan de Vecht. Toegang is gratis. 
Op de basisscholen worden de komende we-
ken fl yers verspreid. Voor meer informatie 
zie www.oudover.nl,  Lida Boelhouwer-van 
Rooijen (0294-233617, lidaboel@kabelfoon.
nl) of Maddy Kuijlenburg-Torsing (06-
22627413, info@fermato.nl).

Griezelconcert en puzzeltocht
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

De school is weer begonnen! Hebben jullie 
een goede vakantie gehad? Zijn de 6 weken 
voorbij gevlogen of duurde het eigenlijk wel 
wat lang? Juf Sandra heeft aan groep 6 ge-
vraagd hoe het is om weer naar school te gaan 
en hoe de vakantie is geweest.  Claire, Julie en 
Rik schrijven over hun vakantie en Amy en 
Rick vertellen jullie hoe het is om weer naar 
school te gaan. Isis heeft een verslagje ge-
schreven over het dorpsfeest! Dankjulliewel, 
voor jullie mooie en leuke verhalen!

Claire: Mijn vakantie
Hallo! Mijn gezin en ik waren in Frankrijk op 
vakantie, en de hond mocht ook mee. Na 12 
lange uren waren we er eindelijk. Onze fami-
lie stond te wachten bij het zwembad. Toen 
we er eindelijk waren gingen we echt gelijk in 
het water!!! Het was echt super leuk na vier 
weken moesten we weer naar huis. Weer na 
12 lange uren waren we thuis en toen gingen 
we slapen, en de volgende ochtend gingen we 
koekjes bakken helaas moesten we toen na 
één week weer naar school. We hebben een 
nieuwe rekenmethode. Be methode is best wel 
leuk. En we hebben een nieuwe juf, juf Sandra. 
Ze is heel lief en natuurlijk meester Michiel. 
En in de vakantie was mijn neefje Teddy jarig 
en mijn tante Floor. Dit was mijn leuke va-
kantie. 

Julie: De vakantie
Hallo ik ben Julie en ik ben negen. Ik ben in 
Italië geweest ik ben naar heel veel plaatsjes 
geweest en dat was heel leuk. En we gingen 
heel vaak zwemmen en ijsjes gegeten ook 
nog. En we hebben heel veel gelopen en we 
hebben me beste vriendin opgezocht. Dit was 
mijn verhaaltje.

Rik: Mijn vakantie
Hallo dit verhaal gaat over Portugal. Ik ben 
in Portugal geweest daar was een heel groot 
zwembad. Het zwembad was 19 m lang. Er 
was ook een heel groot huis daar hebben wij 

in geslapen. Onze slaapkamer was ook heel 
groot. We sliepen allemaal apart behalve Steef 
en Lis. We zijn ook heel vaak naar het strand 
geweest. Op het strand waren heel veel rosten 
op de rotsen hebben we geklommen. We heb-
ben ook getennist dat was super leuk.

Isis: Het dorpsfeest
Op zaterdag 30 augustus was het dorpsfeest. 
Het was heel erg leuk en er waren hele leuke 
en lekkere dingen zoals, paardrijden, schmin-
ken, cips, povertjes, ijsjes en nog veel meer. 
Als je er dit jaar niet was kom dan volgend 
haar want het is zo leuk. De stenen van ons 
kasteel uit het jaar 1265 hebben wij ook ge-
haald er komt een wedstrijd en wie het beste 
idee heeft dat gaan we in 2015 ook echt doen. 
Groetjes Isis Maijer!!! 

Rick: Weer op school
De tweede week is al begonnen. Het is dinsdag 
9 september. Ik kwam op school en er waren 
al heel veel kinderen we gingen in de kring 
en toen spelling. We zijn nu bezig met een 
taal opdracht. We moeten een verhaal schrij-
ven. Voor in de Vreelandbodem. Maar ik wil 
natuurlijk wel winnen. Op donderdag word 
het ook leuk want dan is het schoolreisje. We 
gaan naar schateiland. Het word vast heel 
leuk. Rick. 9 jaar.

Amy: Op school
Ik ben Amy en ik ben 9 jaar. Ik ben super blij 
dat de school weer is begonnen en we heb-
ben en nieuwe juf en die heet juf Sandra en 
ze is super lief. En we hebben al heel veel ge-
leerd en we hebben deze weeken dit gedaan: 
aardrijkskunde, geschiedenis, gym, rekenen, 
tekenen, spelling, nieuws uit de natuur, taal, 
lezen, verkeer, schrijven, dictee, begrijpend 
lezen en zingen.

Emiel, Kars en Ties hebben een hele moeilijke 
puzzel gemaakt. Of is ie toch niet zo moeilijk? 
Kijk en lees maar eens goed, dan zal je zien 
dat hij meevalt!

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Weer naar school

Puzzel
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Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen - Bussum - Vreeland

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.

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

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 € 6,00 i.p.v € 8,50. 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 2014

VrB:

�

De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar. Tijd 
voor een feestje dus. Tussen 1 en 11 okto-
ber vieren we de Kinderboekenweek in de 
Bibliotheek. Kom jij ook? 

Feestelijke toneelvoorstelling
Op zaterdag 4 oktober kan je komen kijken 
naar een feestelijke voorstelling.
Heb je een mooie droom, over een prachtig 
feest. Ben je hem de volgende dag spontaan 
vergeten! Wat doe je dan? Je gaat op zoek naar 
een boek waar je je droom in kunt vinden? 
Bestaat zo’n boek? En als dat er is, waar vind je 
het dan? En hoe lang mag je het lezen…
Kom kijken naar deze feestelijke voorstelling 
waaraan je zelf mee kan doen. We maken er 
samen een groot feest van door te zingen, te 
dansen en te springen. 

De voorstelling van Toneelgroep TOF duurt 
een half uurtje, is speciaal voor kinderen van 
4 tot 12 jaar en is te zien in de Bibliotheken 
Breukelen, Loenen, Maarssendorp en 
Maarssenbroek op zaterdag 4 oktober: 
10:30 uur de Bibliotheek Breukelen
12:00 uur de Bibliotheek Loenen
13:15 uur de Bibliotheek Maarssendorp
14:30 uur de Bibliotheek Maarssenbroek

Nog extra in de Bibliotheek Maarssenbroek
- woensdag 1 oktober om 14.00 uur is de film 
Brave te zien op de jeugdafdeling.
- zaterdag 11 oktober is er een leuke Djembe-

Het is feest in de Kinderboekenweek
workshop van Amara Diabate. Van 12.00 tot 
13.00 uur zijn alle muziekliefhebbers tussen 6 
en 12 jaar van harte welkom.
- en speciaal voor de ouders is zaterdag 4 ok-
tober ADHD-coach en NLP-trainer Anne 
Marie Preusting aanwezig in de Bibliotheek 
Maarssenbroek. Tussen 13.30 en 15.00 uur 
beantwoord zij al uw vragen omtrent ADHD.

Boeken over feestvieren
Verder vind je tijdens de Kinderboekenweek 
heel veel boeken over feestvieren in de 
Bibliotheek. Want er wordt flink gefeest in 
jeugdboeken: wat dacht je van verjaarda-
gen, schoolfeestjes, kermis, Koningsdag of 
Suikerfeest. Pippi Langkous maakt van iedere 
dag een feest en ook in de boeken van Toon 
Tellegen wordt flink gevierd.
Maar niet ieder feest verloopt even gezellig. 
Denk aan Bram Botermans in Het leven van 
een Loser, of aan de 111e verjaardag van Agaat 
in de Zuurtjes van Jaap Robben en Benjamin 
Leroy. Niet voor niets luidt het spreekwoord: 
het leven is een feestje, maar je moet zelf de 
slingers ophangen. 

Wil je meer weten over de Kinderboekenweek, 
kijk dan op de website van de Bibliotheek 
www.bibliotheekavv.nl, daar vind je op 
de jeugdpagina allerlei tips over boeken. 
Of kijk eens op de speciale website van de 
Kinderboekenweek: www.kinderboeken-
week.nl. 

Robert zijn strip:

Strip

Donderdag 11 september zijn de groepen 1 tot 
en met 6 van het CSV Ridderhof op school-
reisje geweest! De kleuters, groep 1 en 2, zijn 
naar het Sprookjeswonderland in Enkhuizen 
geweest. Daar hebben zij genoten van sprook-
jes, de speeltuin, een waterbaan, een trein en 
natuurlijk de auto’s.

Schoolreisje

De groepen 1 tot en met 6 zijn naar Schateiland 
in Zeumeren geweest en hebben zich daar de 
hele tijd vermaakt met spelen, ontdekken, 
klimmen en klauteren, schatgraven met de 
kapitein, goud zoeken, springen en glijden en 
nog veel meer!
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 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

Fysiotherapeut Vincent Heesemans heeft naar 
eigen zeggen ongeveer ‘het halve dorp’ in zijn 
handen gehad. De blonde Amsterdammer, in 
Vreeland bekend van de lokale fysiotherapie-
praktijk, liep al langer rond met een idee voor 
een praktijk ‘met een ander vertrekpunt’. Met 
de opening van Match14 in Loenen aan de 
Vecht is dit plan onlangs gerealiseerd.
Vincent werd geboren in 1965 in Amsterdam. 
Na een sportieve jeugd studeerde hij 
Fysiotherapie aan de Stichting Academie 
voor Paramedische Beroepen Leffelaar in 
Amsterdam. Deze studie vulde hij aan met 
diverse vervolgopleidingen en internati-
onale studies. Recent behaalde Vincent 
zijn Mastertitel als Executive MBA Sport 
Management in Groningen.
De bovengenoemde opleidingen vorm-
den een rode draad in Vincent’s carrière als 
(sport-) fysiotherapeut en medisch begelei-
der van (top-) sporters. Als sportfysiothera-
peut was de Amsterdammer onder meer ver-
bonden aan de KNGU, KNWU, wielerploeg 
Cervelo en NOC*NSF. 
De joviale ‘fysio’ begeleidde topsporters tij-
dens diverse Olympische Spelen, Wereld en 
Europese Kampioenschappen en internatio-
nale toernooien. In augustus werkte hij in het 
Chinese Nanjing met Olympische jeugdat-
leten. De Nederlandse ploeg behaalde hier 
onder zijn medische begeleiding maar liefst 
twaalf medailles.
Na jarenlang met veel plezier te hebben ge-
werkt bij Fysiotherapie Vreeland begon het 
toch een beetje te kriebelen en wilde Vincent 
meer. Het idee voor een andersoortige prak-
tijk speelde al langer in zijn hoofd en werd deze 
zomer gerealiseerd: Match 14 werd geboren, 
een centrum voor sportmedische begeleiding, 
behandeling, preventie en advies. Vincent wil 

met dit centrum mensen gezonder, vitaler en 
actiever maken. (Top-) sporters en niet-spor-
ters deskundig en persoonlijk begeleiden naar 
een beter gezondheidsprofiel. 

Maatwerk
“Ik wil graag maatwerk leveren. Jij komt met 
een vraag en ik zorg dat ik het antwoord vind. 
Dat kan ik zelf vinden of door samen te wer-
ken met anderen. Bijvoorbeeld (sport-)artsen 
of specialisten op het gebied van yoga of per-
sonal training. Ik wil me onderscheiden door 
meer aandacht te kunnen geven in een goede 
sfeer met persoonlijke begeleiding.”
Sporters en niet-sporters kunnen terecht 
in het centrum aan de Rijksstraatweg. Is er 
sprake van een vervelende blessure of wil je 
optimaal fit zijn voor een bepaald evenement? 
Bij Match 14 wordt er met je mee gedacht. “Ik 
wil niet vastzitten aan een bepaalde behandel-
tijd. Het mag gezellig en inspirerend zijn en ik 
wil de tijd kunnen nemen.” De fysiotherapeut 
blijft overigens ook gewoon verbonden aan 
Fysiotherapie Vreeland. Meer informatie op 
www.match14.nl.                                    M.A.v.S.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Match 14 van Vincent Heesemans

De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht 
heeft in samenwerking met de Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen, een inloopuur 
in de vestigingen Breukelen en Loenen, 
van 15.00-16.00 uur. Tijdens het inloopuur 
kunt u samen met een medewerkster van de 
Vrijwilligerscentrale kijken of er een vacature 
is die bij u past. De Vrijwilligerscentrale is op 
maandag in de oneven weken in Loenen en 
op maandag in de even weken in Breukelen. 
U kunt ook onze website raadplegen: www.
vrijwilligersstichtsevecht.nl. 

Vrijwilligersfeest Stichtse Vecht
Op vrijdag 21 november 2014 van 19.00-23.00 
uur organiseert de Vrijwilligerscentrale, in 
opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, 
het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het Theater 

4en1 in Breukelen. Door het aanbieden van 
deze feestavond toont de gemeente haar 
waardering voor de vele vormen van vrijwil-
lige inzet.
Inmiddels zijn organisaties, stichtingen, 
clubs en verenigingen via een e-mailbericht 
uitgenodigd. In verband met de voorbe-
reidingen is opgave voor deze avond ver-
plicht, maximaal 6 vrijwilligers per organi-
satie, stichting of vereniging. Halverwege de 
avond worden de prijzen voor de vrijwilliger 
en de groep/organisatie van het jaar bekend 
gemaakt. Het belooft een gezellige en feeste-
lijke avond te worden met zang en dans.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Bettina Kok op 0346-290710 of 
een email sturen naar vrijwilligerscentrale@
welzijnsv.nl

Vrijwilligerscentrale

Deze maand zijn alle lessen bij DOS weer 
van start gegaan. Dus wil je lekker gymmen, 
turnen, streetdancen, judoën, freerunnen 
enz. kom dan meedoen. Bij alle lessen kun 

je eerst twee proeflessen volgen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de leiding in de 
gymzaal of op de website van DOS: www.
dosvreeland.nl. 

DOS is weer begonnen
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Begin dit jaar schreef Barbara Mees (52) haar 
vertaalbureau offi  cieel in bij de Kamer van 
Koophandel. De naam ‘Isalex’ is een combi-
natie van de namen van haar dochters Isabel 
en Alexine. Barbara was de afgelopen jaren al 
betrokken bij verschillende vertaalprojecten. 
Zo vertaalde ze twee antroposofi sch opvoed-
kundige boeken vanuit het Nederlands in het 
Amerikaans Engels, evenals een artikel over 
de geschiedenis en toekomst van bitcoins. 

Barbara maakt een duidelijk onderscheid tus-
sen Amerikaans Engels en Brits Engels. “Ik 
ben opgegroeid in de Verenigde Staten en 
heb daar van mijn 7e tot 25e jaar gewoond 
én gestudeerd. Ik weet als geen ander dat het 
Amerikaanse Engels écht anders is. Niet al-
leen in uitspraak, maar ook in zinsopbouw.” 

TEFAF
Barbara studeerde kunstgeschiedenis. Toen 
ze 25 jaar was vertrok ze naar Engeland, om 
daar in London nog een aanvullende kunst-
studie te volgen. Eenmaal terug in Nederland 
hield Barbara zich bij TEFAF ruim 7 jaar 
bezig met het vertalen en redigeren van cata-
logi en het organiseren van de kunstbeurzen 
in Maastricht en Amsterdam. Later werkte 
Barbara bij een congresorganisatiebureau 
en een consultancy bedrijf. “Ik organiseerde 
ruim twee jaar geleden een evenementen in 
Boston. 

Van vrienden in New York hoorde ik dat 
er een goed opvoedkundig boek ‘Pubertijd: 
de smalle weg naar innerlijke vrijheid’ was 
gepubliceerd van de Nederlandse auteur 
Jeanne Meijs. Toevallig ken ik haar, omdat ik 
workshops bij haar heb gevolgd. Mijn vrien-
den vonden het jammer dat het boek niet 

in het Engels was vertaald. Eenmaal weer in 
Nederland heb ik Jeanne voorgesteld haar 
boek samen met mijn vader te vertalen. Vorig 
jaar is de vertaling ‘You and your teenager’ 
op de markt gekomen.” Barbara vertaalde 
ook een antroposofisch boek voor kleuters en 
jonge kinderen ‘De kleuter en de zangspelle-
tjes’ van pedagoog D. Udo de Haes voor de 
Amerikaanse markt. 

Passie 
Vertalen is een passie van Barbara. “Ik ver-
taal alles, behalve financiële en technische 
teksten. Maar het redigeren van teksten doe 
ik ook graag. Het ondertitelen van films en 
documentaires lijkt mij ook erg leuk om te 
doen. Ik heb laatst twee korte interviews van 
ondertiteling voorzien voor een website. Leuk 
werk! En ik merk dat ondertiteling vaak véél 
beter kan! 

Nu ik officieel ben ik geschreven als ‘Isalex 
Advies & Consultancy’ hoop ik dat opdracht-
gevers mij gaan vinden.” En de website? Die 
wordt binnenkort gebouwd!       

C.L.

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

Start-up Barbara Mees: Isalex Advies 
& Consultancy 
‘Ik ben native American English’

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

Ook dit winterseizoen gaat het Filmhuis 
Loenen door met het vertonen van fi lm.
We proberen fi lms te programeren die er toe 
doen, die uitnodigen tot een gesprek.
Het afgelopen seizoen heeft  ons verschil-
lende mooie avonden gebracht, gedraaid 
werden o.a. ‘Amour’, ‘Her name was Sarah’, 
‘Departures’ en ‘Th e Buckett List’. 

Het komende programma zal uit een zestal 
fi lms bestaan en we beginnen op  vrijdag 10 
oktober met de fi lm ‘Life is Beautifull’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een 
Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje 
afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het 
kind het vooruitzicht van een zekere dood te 
besparen, stelt hij de reis voor als een spel, 
waarin je prijzen kunt winnen. De man ge-
looft  er heilig in dat hij de geestelijke gezond-
heid van zijn zoontje kan redden en gaat vast-
besloten door met toneelspelen, zelfs wanneer 
ze in het kamp zijn aangekomen en keihard 
moeten werken.

De tweede fi lmavond is op vrijdag 14 novem-
ber dat zal ‘Th e Visitor’ vertoond worden. De 
fi lmavonden beginnen op 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Voor aanvang is er koffi  e en 
thee en na afl oop is er iets te drinken. U bent 
allen van harte uitgenodigd.

Filmhuis Loenen
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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.

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

‘Bijna’ oer-Vreelander
Ria Schreurs 1943 (1946) is geen ‘oer’ en dat 
is ook het laatste wat je haar zult horen zeg-
gen, maar ze woont wel al 40 jaar in Vreeland. 
Gehecht aan haar buurtje en samen met haar 
man Joep is ze op alle dorpsfeesten te vinden. 
30 Augustus nog hadden ze zich als non en 
pater in laten schepen om de stenen van kas-
teel Vredelant op te halen.
Ria is altijd in voor een praatje en gezelligheid. 
Toch vond ze het de eerste jaren in Vreeland 
niet gemakkelijk. “De kinderen, Jeroen en 
Nanette, gingen al zelfstandig naar school 
toen we in Vreeland kwamen wonen. Dus ik 
was niet de moeder die aan het hek hoefde te 
staan. Vandaar dat ik soms zeg, ik ken hele-
maal niemand hier in Vreeland!” Dat zou al-
leen kunnen kloppen als je bedenkt dat Ria 
nóg veel meer mensen van buiten Vreeland 
kent dan in Vreeland.

Zijn hier nog kindjes om mee te spelen?
Ria Schreurs werd als Ria Perfors geboren in 
Noordwijk. Zo pal na de oorlog was het sap-
pelen geblazen. Haar vader was winkelbe-
diende bij een kruidenier. Via Leiden waar hij 
zetbaas was van een winkel, belandde het ge-
zin in Amsterdam waar haar vader zijn eerste 
eigen kruidenierszaak kreeg. Ria groeide net 
als haar broertje en zusje op met de winkel. 
Ze herinnert zich nog goed de fakeverpak-
kingen waarmee de etalage werd ingericht, de 
bestellingen die met de transportfiets werden 
rondgebracht en ook de schaarste met de bij-
behorende distributiebonnen die nog lang na 
de oorlog voortduurde. “Ik was als kind out-
going. Met een stoof onder mijn arm om bij 
de deurbel te kunnen, ging ik de buurt langs 
met de vraag: Zijn hier nog kindjes om mee te 
spelen? Ook werkte ik al vroeg mee in de win-
kel wat leuk gemaakt werd door mijn vader: 
pakjes boter stapelen in de vorm van een huis 
of de bestellingen van de boekjes klaarleggen. 
Je moest niets maar als hij zei dat je daarvoor 
vast nog te klein was dan kon je laten zien dat 
je het al kon! Ze leven allebei niet meer maar 
ik bewonder ze enorm. Alle kansen die ze zelf 
niet kregen, gunden ze ons wel. Mijn vader 
kon heel goed leren maar hij moest als jongen 
na de lagere school gewoon aan het werk.”
Het gezin verhuisde toen Ria twaalf was nog 
een keer naar Amstelveen waar haar vader een 
grote supermarkt kreeg, met veel personeel 
en de eerste winkelwagentjes. Ria ging daar 
naar de Mulo en vervolgens naar het Casimir 
Lyceum waar ze haar HBS-B diploma haalde.

Engels, Duits en Spaans
Toen Ria een jaar of 16 was en haar vader 
de winkel had verkocht, vond ze werk bij 
een  babysitcentrale. Naast het oppassen 
sprong ze al snel bij voor ouders die een 
feestje gaven. Zo leerde ze een Amerikaanse 

familie kennen waar ze de vaste oppas werd. 
Die mensen vroegen haar na haar eindexa-
men een jaar als au-pair mee te gaan naar 
Londen. Oppassen, mee op vakantie naar 
Saint- Tropez, ‘Swinging London’ om te ver-
kennen, een English proficiency-cursus van 
Cambridge University, al met al een geweldi-
ge tijd. Toen het Amerikaanse gezin weer naar 
Nederland vertrok was Ria daar nog niet aan 
toe. Haar Amerikaanse werkgevers brachten 
haar in contact met een Duits echtpaar dat in 
Calpe in Spanje huizen verkocht en dus ging 
Ria met de trein naar Spanje, terwijl ze geen 
woord Spaans sprak en weer had ze het enorm 
naar haar zin. 

Elk nadeel heb z’n voordeel
Zonder een cent op zak kwam ze een half jaar 
later terug en bedacht dat het misschien wel 
leuk was om stewardess te worden. Haar ta-
len sprak ze wel: “Ik had één keer gevlogen en 
gezien dat je alleen maar een plateautje uit een 
bak hoefde te halen en helemaal niet zelf hoef-
de te koken. Dus dacht ik, zelfs ik kan dat!” 
Ze solliciteerde bij de KLM en voor de zeker-
heid ook bij Martin’s Air Charter (MAC). Het 
gesprek met Martin Schröder verliep voor-
spoedig ook al was ze niet helemaal gefocust 
want de voorselecties van de KLM had ze al 
gehaald. Een auto ongeluk waardoor ze in het 
ziekenhuis belandde, veranderde haar uitge-
stippelde plan. Met een hersenschudding en 
tal van hechtingen in haar voorhoofd ging de 
eindselectie bij de KLM niet meer lukken. En 
dat was achteraf gezien haar grote geluk. Bij de 
MAC stapte ze in een warm bad en leerde ze 
(“Nooit een vlieger aan mijn lijf!”) haar man 
Joep kennen. Vier topjaren had ze tot ze thuis 
wilde zijn voor de kinderen van Joep. Vier 
geweldige jaren in vaste dienst waarin ze o.a. 
een 3 weken durende wereldreis maakte met 
één vaste groep passagiers, het MAC-cabaret 
oprichtte en ze de vaste Ajax-stewardess was 
in de tijd dat alle cups naar Nederland kwa-
men. Na een kleine tien jaar ‘instant moeder’ 
te zijn geweest wat, hoe kan het ook anders, ze 
ook weer met ontzettend veel plezier heeft ge-
daan, werd ze gevraagd weer terug te komen 
bij Martinair. Tot haar pensioen in 2001 heeft 
ze daar nog twintig fantastische jaren beleefd.

Een rijk leven
Bij toeval belandden Ria en Joep 40 jaar ge-
leden in Vreeland. Ze zochten een huis met 
een kelder en een zolder maar het werd een 
huis met een zwembad aan wat toen nog de 
rand van Vreeland was. Van De Vliet keek je 
over de weilanden tot Muiden. Dat zwembad 
zorgde, vooral toen de kinderen nog thuis 
waren, voor veel aanloop. Het contact met de 
buurt is altijd erg goed geweest. Ria verzorgde 
jarenlang een burenetentje maar de laatste vijf 

Rondje Zuwe
door Renée Bink en

Pauline van der Hoeden
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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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

jaar is het er door allerlei medisch ongemak 
van Joep en haar niet meer van gekomen. 
“Juist als dat nodig is kan ik een beroep doen 
op buren of goede vrienden hier in het dorp. 
Het is geweldig om hier te wonen. Alleen al 
dat ritje van hier naar Breukelen. Als je dat in 
het buitenland zou zien, zou je zeggen, ik wil 
nog een keertje terug. En natuurlijk komt de 
hele familie hier op Koningsdag, zo gezellig!”
Ria is na haar pensioen gaan bridgen en lid 
geworden van ‘De Poldermodellen’, een groot 
gemengd koor uit Loenen. “Behalve zingen, 
zit ik ook in de PR commissie. De onderlinge 
sfeer is prima….en we zijn ontzettend op zoek 
naar leuke mannen… en als ze kunnen zingen 
is dat meegenomen”.  Ria schatert het weer 
eens uit. Bridgen, zingen, varen, wandelen, 
fietsen, concerten, veel sociale contacten en 
op vrijdag naar de markt in Breukelen, zo is 
haar week ingedeeld: “Een rijk leven”, zegt 
Ria, “Hier zit een tevreden mens!”

De Import-export-Vreelander
Aemilia Bosman (37) draagt baby Diek op 
de ene arm en maakt met de andere heel 
behendig een lekker koffietje. Het knusse 
huisje – idyllisch gelegen aan het einde van 
de Lindengracht en aan het begin van het 
Boerenlaantje – biedt verrassend veel ruimte. 
Je waant je hier midden in het bos maar het is 
feitelijk gelegen in ‘downtown’ Vreeland. Een 
heerlijke plek waar ze sinds 2009 woont met 
man Rik Broekman (38), dochters Lupine (7) 
en Milou (5) en zoon Diek (11 mnd). Nog wel, 
want dit jonge Vreelandse gezin gaat een hele 
spannende nieuwe tijd tegemoet...

Import
“We kenden Vreeland eigenlijk helemaal niet 
toen we dit huis zes jaar geleden kochten. In 
eerste instantie kozen we puur voor de locatie 
omdat het forenzen naar Amersfoort van-
uit Amsterdam me ging opbreken. Met een 
baby op komst gingen we op zoek naar een 
nieuwe woonomgeving die ook voor Rik zijn 
werk in Amsterdam op redelijke afstand lag. 
Het Gooi lag voor de hand, maar daar hadden 
we helemaal niets mee. Bovendien heeft Rik 
een groot deel van zijn jeugd in Reeuwijk ge-
woond en is zodoende verknocht aan het wo-
nen bij het water.” Ze vielen in eerste instantie 
voor een huis aan de Ruiterstraat. Het bleek 
onder gunning te worden verkocht en de ver-
koper vertelde al bij de eerste ontmoeting dat 
die niets met kinderen had. “Daar stond ik 
dan met mijn grote zwangere buik, kansloos 
dus!” De knop voor Vreeland was blijkbaar 
al om want na nog een aantal bezichtigingen 
vielen ze voor deze woning. “Er moest nog wel 
wat aan ‘gesleuteld’ worden maar dat namen 
we voor lief. Niet echt handig met beiden een 
drukke baan en pasgeboren baby Lupine ie-
der weekend vanuit Amsterdam hier een half 
jaar lang klussen, maar we hebben er nooit 
spijt van gehad!”

Wonen in Vreeland
Ze voelden zich al snel thuis in Vreeland. 
Aemilia zelf is opgegroeid in Wassenaar en 
heeft Economie gestudeerd in Amsterdam. Ze 
leerde Rik op haar 21ste jaar kennen via een 
‘blind date-diner’ dat haar studentenhuis ie-
der jaar organiseerde. Blijkbaar wonen er veel 
leeftijdgenoten in ons dorp die ook na hun 

studententijd in Amsterdam met een jong ge-
zin de stad uittrokken. “Ik verbaas me er nog 
steeds over hoeveel gezellige activiteiten dit 
dorpje ieder jaar organiseert. Het paaseieren 
zoeken, Koninginnedag, het Dorpsfeest en de 
Kerstmarkt, echt heel bijzonder voor zo’n re-
latief klein dorp.” Er werden al snel vrienden 
gemaakt, vooral toen Lupine hier naar school 
ging en nu ook Milou is gaan hockeyen en 
tennissen. Met het ene bevriende gezin uit 
Vreeland delen ze een boot en met het andere 
een springkussen voor de kids. Bovendien is 
Vreelandse Kiki Molewijk (redactielid VB) 
een dispuutgenoot van Aemilia en de vaders 
waren clubgenoten in hun studententijd. Er 
wordt dan ook met regelmaat over een weer 
afgesproken met deze Vreelandse vrienden-
club of geborreld bij Lokaal Zuid. 

Export
Zo had het nog best een tijdje kunnen door-
gaan met hun leven hier in Vreeland. Maar 
het werk van Rik voorzag in een ander mooi 
lot. Half september vertrekt hij naar de 
Verenigde Staten voor zijn baan bij Atradius, 
een wereldwijde kredietverzekeraar, waar hij 
als volgende stap in zijn carrière de afdeling 
Global voor Amerika, Canada en Mexico 
mag gaan aansturen. Rik gaat alvast kwar-
tier maken in Baltimore, een stad ter grootte 
van Amsterdam nabij Washington. Een kans 
die het gezin niet kon laten liggen. Aemilia 
heeft zojuist, na 12 jaar bij werkgever Golden 
Tulip, haar baan als Manager Development 
opgezegd. De schilders hebben net de boel 
weer opgefrist en in huis staan her en der do-
zen en liggen stapeltjes speelgoed. Gisteren 
hadden ze nog een laatste interview bij het 
Amerikaanse consulaat. “We vinden het alle-
maal heel erg spannend maar hebben er ook 
reuze veel zin in”, aldus Aemilia die er heel re-
laxed onder lijkt. “Zodra we een huis voor ons 
gezin hebben zullen we Rik nareizen en ons 
herenigen in Baltimore.” Naar verwachting 
zal dit al over een paar weken zijn. Ze willen 
graag vlak buiten de stad gaan wonen waar de 
kinderen naar een lokale school zullen gaan. 
En Aemilia zelf? “Ik verwacht dat ik tot vol-
gende zomer mijn handen vol zal hebben om 
het gezinsleven daar op de rit te krijgen. Rik 
moet ook daar veel reizen voor zijn werk maar 
in de weekenden verwachten we juist heel veel 
tijd met het gezin te kunnen delen. Misschien 
dat ik daar na de zomer ook een baan kan vin-
den maar dat is nu nog niet aan de orde.”

Freeland
Baltimore ligt dus vlakbij Washington en op 
slechts 2,5 uur rijden van New York en ook 
niet ver van Philadelphia. Een oude havenstad 
aan de oostkust van de V.S. met veel industrie. 

Lees verder op pagina 16

H&A Dames en Heren mode
modeshow najaarscollectie
Vrijdag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 u
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo, bestraling, dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

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!

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

Vervolg van pagina 15
Ook bekend van de TV serie ‘The Wire’ die 
daar is opgenomen! Niet echt zoals Vreeland 
dus, en ook niet echt een stad waar veel andere 
ex-pats wonen. Ze gaan in principe voor drie 
jaar, met een uitloop naar vijf jaar. “Ons huis 
hier hebben we al kunnen verhuren aan een 
ex-Vreelander. Wij zijn helemaal klaar voor 
dit avontuur!” Een leuke bijkomstigheid is dat 
niet ver ten noorden van Baltimore het plaats-

je ‘Freeland’ ligt. Aan de kust met, net zoals 
Vreeland, zo’n 1400 inwoners. Aemilia wil dit 
plaatsje natuurlijk graag gaan bezoeken. 
Misschien mogen we dit gezin over een 
aantal jaren weer verwelkom als Import-
Vreelanders? Dat ligt nu wel in de verwach-
ting en zou natuurlijk mooi zijn. En misschien 
wil Aemilia ons tussentijds af en toe op de 
hoogte houden van het leven daar? En ver-
slag doen van een bezoek aan Freeland? Hoe 
dan ook, we blijven graag op de hoogte vanuit 
Vreeland!

Op 27 augustus vonden de opnames plaats van 
Moordvrouw met Wendy van Dijk en Thijs 
Römer in de hoofdrol.
Het huis van Charlotte Gathier en Danielle van 
der Weij op Fetha 9 was voor één dag omge-
bouwd tot  filmset. De hele dag stond in het 
teken van opnames van deze serie die in febru-
ari zal worden uitgezonden. Er vond zelfs een 
heuse inval door het recherche team plaats met 
politie auto’s zwaai licht en alles erop en eraan. 
De straat was voor een dag afgezet en de buurt 
mocht alles van dichtbij aanschouwen.
Toen de opnames van Vrijland in Vreeland 
waren opgenomen was het huis op de Fetha 
al gespot als potentieel huis voor een opname 
van Moordvrouw. Maar in augustus was het 
dus zover.

“Het was heel grappig om de filmcrew in huis 
te hebben”, aldus Danielle en Charlotte, “En 
ook te zien hoe je huis ‘verbouwd’ wordt voor 
zo’n dag.  Natuurlijk mochten we na afloop nog 
even een praatje maken met de acteurs en met 
ze op de foto.”

Moordvrouw in Vreeland

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november zijn 
er in ‘De Kippenschuur’ van de heer Van 
Zadelhoff twee uitvoeringen van de musical 
‘Grease’. Een grote groep Vreelanders is al 
maanden bezig met het instuderen van deze 
musical. Kaarten voor de uitvoering zijn te 
koop vanaf 30 augustus op het Dorpsfeest of 
via het mailadres: info@theaterschoolkleine-

kunst.nl voor €7,50 per stuk. Kinderen t/m 
12 jaar betalen €5. Wilt u ook genieten van 
deze Vreelandse sterren? Reserveer dan snel, 
want er is maar een beperkt aantal stoelen 
beschikbaar! Op=op!

Meer informatie: 
www.theaterschoolkleinekunst.nl 

Vreeland Lightning in ‘De Kippenschuur’

Rondje Zuwe

Afgelopen zomer was een extra moeilijke 
periode voor de Dagwinkel. De afwezig-
heid van vakantie vierende Vreelanders el-
ders werd niet gecompenseerd door koop-
grage toeristen of mensen die deze zomer in 
Vreeland verbleven en hun boodschappen 
bij Aloys deden. 
Hoe kunnen wij er met elkaar voor zorgen 
dat de Dagwinkel voor Vreeland behouden 
blijft? “Als ieder huishouden voor €10 per 
gezinslid per week aan boodschappen bij 
mij doet, kan ik de Dagwinkel voor Vreeland 
draaiende houden”, aldus een bezorgde 
Aloys. Voor een gezin met twee kinderen be-
tekent dit €40 aan boodschappen per week; 
voor een eenpersoonshuishouden €10. Dat 
moet toch haalbaar zijn? 
Bij de Dagwinkel kun je niet alleen terecht 
voor je dagelijkse boodschappen maar ook 
voor geldopname, postzaken en de stome-
rij. Zo is er iedere week verse groente van 
de Vreelandse tuinderij Het Groene Kader 
te koop en het brood is altijd fantastisch. 
Bedenk dat de leefbaarheid van Vreeland met 
een enorme sprong achteruit gaat als dit alles 

verdwijnt. Laten we dit met z’n allen voorko-
men door iedere week voor minimaal €10 
per persoon per huishouden bij Aloys bood-
schappen te doen!            Margret van Gaalen

Lezers schrijven  
Behoud de leefbaarheid 
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In augustus was de hemel boven Vreeland vooral nat. Er was nau-
welijks iets te zien van planeten, vallende sterren en planeten. En 
toch, ook wolken zijn astronomisch gezien best wel interessant. 
Niet iedere planeet heft een atmosfeer en niet iedere planeet met 
een atmosfeer heeft wolken, en al helemaal niet bestaande uit 
waterdamp. Dat het op Aarde lekker kan regenen is behoorlijk 
bijzonder. Mercurius staat zo dicht bij de zon, dat het er te warm 
is voor een atmosfeer. De hemel is er zowel overdag als ‘s nachts 
zwart. Venus (op dit moment niet te zien) heeft veruit de dichste 
atmosfeer van alle planeten in ons zonnestelsel. Wolken van di-
oxide en zwavelzuur zorgen ervoor dat we het oppervlak nooit 
goed kunnen zien, dat de planeet het zonlicht prima reflecteert – 
waardoor Venus zo helder aan de hemel staat – en dat het er met 
zo’n 500 graden Celsius ontzettend warm is, zowel overdag als ‘s 
nachts. Water komt niet voor op Venus. Mars daarentegen heeft 
weer een zeer ijle atmosfeer. Daardoor loop je op Mars voordat 
je het weet een zonnebrand op. Wolken komen wel voor, maar 
alleen wanneer een van de twee polen in de lente wordt opge-
warmd; bevroren koolstofdioxide, bij ons bekend als droogijs en 
veel gebruikt voor special effects in de disco, verdampt en daar-
bij ontstaan gigantische stormen en grote cirruswolken. Regenen 
doet het er niet. Het ‘oppervlak’ van de grote gasreuzen Jupiter en 
Saturnus bestaat alleen maar uit wolken. Vooral waterstof (niet 
te verwarren met water) en helium, en bij Uranus en Neptunus 
komt daar nog een snufje methaan bij, waardoor ze blauw kleu-
ren. Gigantische stormen, wel drie keer zo groot als de Aarde, 
woeden hier. Een goede regenbui kun je ook hier vergeten. 

Zijn wij dan de enigen met regen?
Nee, op de Jupiter maan Titan regent het ook, geen water, maar 
aardgas. Het is er zo koud, dat dit gas vloeibaar uit de hemel valt. 
Leuk is anders. 
Is er dan elders in ons zonnestelsel geen water? Jawel, niet echt in 
gigantische hoeveelheden, met uitzondering van de Jupiter maan 
Europa. Deze is bedekt met waterijs en onder dit oppervlak wordt 
vermoed, dat het water vloeibaar is. Er wordt zelfs gespeculeerd 
over diepzee leven op Europa. Regenen doet het er niet, want 
Europa heeft geen atmosfeer van betekenis. Maar toch, wil je een 
plekje in het heelal zien, waar ook veel water zit, kijk dan op don-
derdag 25 september rond half vijf ‘s ochtends naar het oosten. 
Je ziet dan Jupiter boven de horizon staan. Met een kleine kijker 
zul je zien, dat de vier grootste manen op een rijtje staan ‘links 
van Jupiter’. Europa is de tweede maan van binnen naar buiten. 
En mocht het dan bewolkt zijn, ook dat is bijzonder.

H.L.

Hemel boven VreelandAkties voor KiKa en Edukans
Rijk en arm, ziek en gezond. Elk kind heeft  
recht op een goede toekomst!
Met dit motto zetten de Vreelanders Margriet 
Darwinkel en Sandra Boogert zich in voor 
kinderen in de hele wereld.

Margriet gaat op 2 november de Marathon 
van New York lopen voor ‘KiKa’. Sandra gaat 
eind april met ‘Edukans’ voor twee weken 
naar Ghana om onderwijzers te begeleiden 
bij de ontwikkeling van hun onderwijs. 
De twee dorpsgenoten willen het dorp niet 
overvoeren met acties om geld in te zamelen 
dus besloten zij hun krachten te bundelen om 
toch de benodigde financien op te halen. 

Voor beide stichtingen geldt dat deelnemers 
zelf een sponsorbedrag moeten inbrengen 

om mee te mogen 
doen. Dit sponsor-
bedrag wordt be-
steed aan projec-
ten van Edukans 
en onderzoek voor 
KiKa om de gene-
zingskans van kin-
deren met kanker 
te verhogen. 

Sponsorloop 26 september
Margriet vertelt: “Op vrijdagmiddag 26 sep-
tember gaan de kinderen van de bovenbouw 
van de CSV Ridderhof een sponsorloop hou-
den. In de week van 22 september komen ze 
met sponsorlijsten langs de deuren. 
Zo kunnen alle Vreelanders hun steentje 
bijdragen aan de hulp voor kinderen die dat 
hard nodig hebben.” 

Kledingbeurs 26 september
Sandra vult aan: “Daarnaast houden we op vrij-
dagmiddag 26 september een grote kleding-
beurs. Iedereen kan vanaf vandaag kleding in-
brengen die op vrijdag 26 september voor het 
goede doel verkocht wordt. Schone kleding 
(kinder en volwassen) kan afgegeven worden 
op de CSV Ridderhof.” Vrijdagmiddag 26 
september is de kledingverkoop in de CSV 
Ridderhof geopend van 15.00 – 19.00 uur. 
De gehele opbrengst van beide acties wordt 
verdeeld tussen KiKa en Edukans.” Voor de 
kinderen van school wordt het een feest, want 
ook zij worden beloond voor hun inspanning. 
Wat dat wordt, dat vertellen we nog niet. 

Meer informatie: http://sandraboogert.inac-
tievooredukans.nl  of
www.runforkikanewyork.nl. 

Wilt ù sponsor worden van hèt grootste evenement in Neder-
horst den Berg?!
De meteorologische herfst is begonnen en de temperaturen lo-
pen soms nog op tot de 24-25° C, maar de  voorbereidingen voor 
Nederhorst on Ice zijn alweer in alle hevigheid losgebarsten. 
We zijn nog maar ca. 13 weken verwijderd van de opening van 
Nederhorst on Ice seizoen 2014-2015. Omdat we nog steeds de 
prijzen zo laag mogelijk willen houden, om op deze manier de 
ijsbaan voor iedereen toegankelijk te houden, zijn we nog steeds 
op zoek naar sponsors. We willen dit jaar niet alleen een beroep 
doen op de bedrijven, maar ook op particulieren. We zetten dit 
jaar een garantiefonds op, maar daarover later meer… en zeg 
nou zelf…. wie draagt deze ijsbaan nou geen warm hart toe?! 
Indien u meer informatie over 
sponsoring wilt, kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter 
Aad Dijs tel: 06-51640178, of 
u kunt een email sturen naar 
info@ijsclubnederhorst.nl.  De 
voorverkoop van de  certifica-
ten is op 27 september en op 
11 oktober van 10.00-16.00 
uur in het ijsclub gebouw aan 
de Blijklaan.

Sponsor worden

De Zandtovenaar
Op vrijdag 10 oktober verzorgen Gert van 
der Vijver en Jouke van der Veer een con-
cert met zand, orgelspel en samenzang in de 
historische Sijpekerk aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk 171 te Nieuw-Loosdrecht.

Grofweg één op de miljard aardbewoners 
verdient zijn boterham als zandkunstenaar. 
In 2006 begon hij te experimenteren met een 
hele nieuwe kunstvorm, het zandschilderen, 
waarbij hij met zand gooit en strooit op een 
verlichte glasplaat en op betoverende wijze 
allerlei tekeningen laat verschijnen. Met dit 
magisch schouwspel van licht en donker laat 
hij de toeschouwers ervaren hoe fascinerend 

en indrukwekkend zand kan zijn. Samen 
met zijn ontdekker Robert Schinkel bedacht 
hij het TV programma ‘De Zandtovenaar’. 
De COM-missie biedt u als altijd een kopje 
koffi  e of thee aan in de pauze. De aanvang is 
20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is vrij.

Aanleg fietsbrug
De aanleg van de fietsbrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal bij Nigtevecht wordt gecom-
bineerd met de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en een veilige passage voor dieren van 
de Oostkanaaldijk, op dezelfde locatie.
De provincies Utrecht en Noord-Holland en 
de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde 
Venen gaan een fietsbrug aanleggen over 
het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. 

In hetzelfde gebied wil Rijkswaterstaat een 
natuurverbinding aanleggen om het effect 
van het kanaal als barrière voor de natuur 
te verminderen. De gelijktijdige aanleg be-
perkt de overlast voor de omgeving en kan 
kostenvoordelen opleveren. De provincies, 
gemeenten en Rijkswaterstaat ondertekenen 
hiervoor een realisatieovereenkomst. 
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Op dit moment vinden afrondende werk-
zaamheden plaats om de randweg Loenen aan 
de Vecht aan te sluiten op de Rijksstraatweg. 
Door enige vertraging als gevolg van weers-
omstandigheden was de ingebruikname op-
geschoven naar vrijdag 5 september. 

Vanaf vrijdag 5 september tot dinsdag 23 
september is het vanuit Breukelen niet mo-
gelijk om vanaf de zuidkant het dorp in te 
rijden. Het verkeer kan via de randweg naar 
de rotonde om zo het dorp in te komen, de 
bewoners van Cronenburgh kunnen via de 
Bastertlaan hun woning bereiken. 
De drie nachtelijke afsluitingen die nodig 

zijn om de aansluiting het dorp in te kun-
nen maken, vinden nu plaats op 21, 22 en 
23 september tussen 20:00 uur en 6:00 uur. 
Tijdens deze drie nachten zijn de T-split-
singen Bloklaan-Rijksstraatweg en nieuwe 
randweg-Rijksstraatweg volledig afgesloten. 
Er geldt tijdens deze afsluitingen een omlei-
dingsroute, die met borden is aangegeven. 
Na 23 september is het centrum van Loenen 
aan de Vecht zowel aan de noord- als de 
zuidkant te bereiken via de Rijksstraatweg. 
De randweg zelf wordt dan nog enkele da-
gen afgesloten voor de laatste afwerking. De 
hele randweg wordt op vrijdag 26 september 
definitief geopend. 

Aangepaste planning randweg Loenen

De hoorspelen met het grootste 
aandeel Vreelandse acteurs!!!!

Heel veel titels, kijk op de website.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Vreeland
tel: 237304

’s Zomers stoppen de meeste cursussen en is 
het rustig in de theaters. De zomer is nu voor-
bij en het barst weer los in onze regio met al-
lerlei culturele activiteiten. Allen op fi etsaf-
stand!

Wat dacht u van een tochtje naar Fort 
Nieuwersluis? Dit fort is onderhanden ge-
nomen door een bruisend buurtcomité dat 
van alles organiseert. Er zijn kookworkshops, 
aanschuiftafels voor slowfooddiners, ‘weet 
wat je eet’-ochtenden, kinderkookcafé’s en 
theatervoorstellingen. Zo speelt op 3 okto-
ber theatergroep Het vijfde bedrijf  ‘Lost in 
Denmark’ over het leven van Shakespeare, ge-
zien door de ogen van zijn beste vriend (www.
fortnieuwersluis.nl)

Wist u dat Abcoude een theater heeft? Hier, in 
het Piet Mondriaan Theater, treedt 4 oktober 
de bekende actrice Hadewych Minnis op, die 
het roer heeft omgegooid en zich op zingen 
heeft geworpen. Verder treedt o.a. op 25 ok-
tober cabaretier Jeroen van Merwijk op in zijn 
allerallerlaatste onemanshow. Een bijzondere 
en imponerende agenda heeft dit theater! 
(www.ab-art.nl)

Altijd goed is het programma van de stichting 
Kunst aan de Dijk, die culturele evenemen-
ten organiseert in het schitterende kerkje in 
Kortenhoef. Op 9 oktober speelt het jonge, 
succesvolle Dudok kwartet (viool, altviool en 
cello) werken van o.a. Schubert en Dvorak. 
Ook in de maanden daarna zijn er interes-
sante evenementen geprogrammeerd, waar-
onder een kinderconcert en een Shakespeare-
avond met o.a. Gijs Scholten van Asschat 
(www.kunstaandedijk.nl).

Ook het Art Deco theater Wesopa in Weesp 
heeft weer een vol programma de komende 
maanden. Variërend van theater, cabaret, 
muziek en films. Elke laatste zondag van de 
maand vanaf oktober is er b.v. een klassiek 
‘Koffieconcert voor de donkere maanden’ op 
de zondagochtend (www.wesopa.nl).

En het allerdichtst bij zijn natuurlijk de ca-
baretvoorstellingen in Nigtevecht, waar Ben 
Goes er al jaren in slaagt alle beroemde en 
upcoming cabaretiers van Nederland te bren-
gen. De Kleine Komedie is er niets bij! Johan 
Goossens bijt het spits af op 27 september. 
Hij zorgde in 2006 voor een unicum, door op 
Groninger Studenten Cabaret Festival zowel 
de Jury-, Publieks- en Persoonlijkheidsprijs 
voor zich op te eisen. 
(www.cabaret-nigtevecht.nl)            J.J.

Cultuur in de regio

Sinds juli vinden er wegwerkzaamheden 
plaats aan de Oostkanaaldijk, die tussen de 
kernen Nigtevecht en Loenen aan de Vecht 
parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal ligt. 
Tijdens de uitvoering van het werk heeft  de 
gemeente geconstateerd dat het noodzake-
lijk is om ook het aanliggende fi etspad te 

herstellen en de geleiderail te reconstrueren. 
Omdat de gemeente geen enkel risico wil 
nemen wat betreft  de veiligheid van wegge-
bruikers en wegwerkers, is de Oostkanaal-
dijk nog tot vrijdag 26 september gesloten 
voor het doorgaand verkeer. Fietsers kun-
nen wel langs het werk rijden.

Oostkanaaldijk dicht t/m 26 september

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
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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

Op dit kijkje in de Boterweg zien we dat het 
huidige nummer 2 er in de tijd van de oude 
foto, rond 1910, nog niet stond. Het hoek-
huis was toen het huidige nummer 4. Het 
heette Vechtzicht, wat geschilderd stond op 
de zijgevel, zoals nog net is te lezen. Aan deze 
gevel zat ook een romantische veranda. De 
Boterweg werd vroeger over het algemeen 
bewoond door ambachtslieden, zo ook 
Vechtzicht. Rond 1830 zat kuiper Adolph 
Jacobie er met een kuiperij. Kuipen waren 
een veel gebruikt opslagmiddel voor b.v. ha-
ringen, bier of droog voedsel. Meer mensen 
in deze straat zouden hun geld gaan verdie-
nen in de kuiperijbranche. Aan het andere 
uiteinde van de Boterweg, de latere kwekerij 
Flora et Pomona op nu nummer 7, zou later 
een hoepelbuigerij komen. Ook iets verder-
op, aan de Nigtevechtseweg, zat een hoepel-
buigerij in De Goede Verwachting. Met deze 
hoepels werden de houten ‘duigen’ vastge-
zet, zodat een dichte ton ontstond. Toch had 
de straat begin 19de eeuw een hele deftige 
bewoner: burgemeester Hendrik Ruys. 

Boterfabriek
De Boterweg was in de tijd van de historische 
foto nog niet bestraat en heette Boterbuurt. 
Waarom precies deze naam is niet helemaal 
zeker, maar vermoed wordt dat het te maken 

heeft met het feit dat er werknemers woon-
den van de boterfabriek die toen aan de over-
kant van de Vecht lag (het huidige Greif). 
Opvallend zijn verder de hoge bomen, die 
in twee rijen naast elkaar in de berm staan. 
Links daarvan is nog een glimp te zien van 
de boerderij Ora et Labora, van boer Van 
Zwieten. De boerderij was toen nog rede-
lijk nieuw, want gebouwd in 1909. Het zo-
merhuis dat ernaast gepland stond is nooit 
gebouwd door Van Zwieten, maar is pas in 
2000 tot stand gekomen. 

Aanvankelijk hoorde er meer grond bij de 
boerderij dan nu. In de jaren ’70 is er veel 
land verkocht om daar nieuwbouwwonin-
gen o.a. aan de Floraweg en de CSV basis-
school op te realiseren. Een paar van deze 
nieuwbouwwoningen is te zien op de re-
cente foto.  Het zicht op Ora et Labora is dus 
verdwenen vanaf deze hoek. Tegenwoordig 
staan er auto’s in de berm tussen de bomen 
en ligt er een parkeerplaats op het stuk grond 
wat op de oude foto nog gras is. De weg is 
bestraat en in de jaren ’20 is een huis tegen 
het huis Vechtzicht gebouwd. Toch is, mede 
door de zeer gevarieerde bebouwing en de 
vele historische huizen, de charmante sfeer 
van weleer nog mooi bewaard gebleven aan 
de Boterweg!                    J.J.

Vreeland vroeger...Vreeland vroeger...

De Boterweg

en nu!

Ook zin om te varen? Ga naar www.uwsalonbo .nl
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Martijn, Sabine en hun 4 zoons wonen sinds-
december 2011 in Vreeland. Na Amsterdam 
en Amstelveen zijn ze aan De Vliet terecht 
gekomen. De familie woont hier met veel 
plezier en zijn voorlopig niet van plan weer 
uit Vreeland weg te gaan. De twee jongsten, 
Seb (bijna 2) en Alexander (2 maanden), 
zijn oer-Vreelanders. Jack (7) zit in groep 4 
van het CSV en houdt van fietsen en hockey. 

Tom is 4,5 en zit in groep 2. Het ontbijt op 
zondag is een gezellige traditie. Met z’n zes-
sen genieten van een eitje en warme crois-
sants! Tijdens het eten lacht en kliedert Seb 
er op los en helpt grote broer Jack even met 
het opruimen van de melk die op de grond 
is beland. Tom geniet van z’n croissant met 
vruchtenhagel en Alexander.... slaapt er rus-
tig doorheen.

Aan tafel bij...
Zondagochtend ontbijt bij de familie Van Beek

FOODSTORE
Koffie take away
Ontbijt & Lunch
Verse sappen
Wijnen & Deli
Keuken trends

CATERING
Bedrijfslunches
Fingerfood
Aan boord
Op locatie
Diner buffet

Albert Cuypstraat 27 | 1072 CK Amsterdam | 020 3343854
info@casacatering.nl | Open di t/m za 09.30 u - 17.30 u

De afdeling Vreeland van de EHBO-
vereniging organiseert elk jaar verschillende 
cursussen. Afgelopen cursusjaar was er onder 
andere een beginnerscursus met 10 cursisten. 
De cursus bestaat uit 12 lesavonden van twee 
uur. De meeste cursisten waren Vreelanders 
waaronder Berry Stapper, Eva Jansen en Bart 
Brouwer. In dit interview vertellen zij meer 
over de cursus. 

Waarom meedoen aan een EHBO-cursus? 
Eva: “Ik had het volgen van een EHBO-cursus 
eigenlijk al jaren op mijn lijstje staan en nu 
ik kinderen heb moest het er eindelijk maar 
eens van komen”. Bart: “Als er iets met ie-
mand gebeurt, thuis of onderweg, wil ik iets 
kunnen doen en ook weten wat ik wel en niet 
moet doen”. Berry: “Mijn vriendin heeft vo-
rig jaar de cursus gevolgd en vond het enorm 
leerzaam en nuttig dus toen heb ik mijzelf ook 
aangemeld”. Alle drie zijn ze het erover eens 
dat eigenlijk iedereen zijn EHBO-diploma 
zou moeten hebben. De cursus wordt gege-
ven door een gediplomeerd instructrice die 
de meer algemene zaken behandeld, zoals het 
verbinden van kleine maar ook grotere won-
den of slagaderlijke bloedingen. “We wisten 
niet dat er zoveel verschillende verbandmid-
delen bestonden, zoals gaasjes die niet aan 
de wond plakken of snelverbanden om han-
dig een grote wond te verbinden”. Een arts 
verzorgt de reanimatielessen en behandelt 
de theorie over het menselijk lichaam. Wat 
gebeurt er eigenlijk in het lichaam bij een 
hersenbloeding of een shock? Tijdens de re-
animatielessen wordt uiteraard ook geoefend 
met een AED-apparaat. Ook komt er regel-
matig een LOTUS-slachtoffer langs in de les. 

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot 
Uitbeelding van Slachtoffers. Deze mensen 
zijn getraind in het zeer realistisch spelen van 
bijvoorbeeld iemand die een hartaanval krijgt 
of iemand die is neergestoken met een mes. De 
cursisten moeten zo’n slachtoffer dan benade-
ren en de juiste beslissing nemen over hoe zij 
zullen handelen. Berry, Eva en Bart zijn heel 
enthousiast over de cursus en zeker ook over 
de instructrice en de arts die de cursus geven. 
De cursusavonden zijn heel gezellig - er wordt 
veel gelachen, vooral tijdens het oefenen met 
elkaar. Het examen vonden zij best nog pittig, 
je moet allerlei vragen beantwoorden (mon-
deling), de reanimatie foutloos kunnen en je 
krijgt een aantal praktijksituaties op te lossen. 
Na het behalen van het diploma kun je jaar-
lijks herhalingslessen volgen om je kennis op 
peil te houden. Berry, Eva en Bart zijn zeker 
van plan om deze lessen te gaan volgen. In 
november start er een nieuwe beginnerscur-
sus. Meer informatie kunt u vinden op www.
ehbo-vreeland.nl.         M.D.

De EHBO-cursus in Vreeland

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

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


