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De Vreelandbode staat weer bomvol leuke activiteiten die er de 
komende maanden aan staan te komen. Te beginnen natuurlijk 
met Koningsdag, die dit jaar –natuurlijk!- in Middeleeuwse sferen 
plaats vindt. Poets uw maliënkolder maar vast op! Ook leest u uit-
gebreid over het begin van de ‘STERREN van Vreeland’-maand, 
waarin diverse exposities toegelicht worden en de mensen aan 
het woord komen die deze organiseren. Die maand (30 mei-21 
juni) is er van alles te doen op muzikaal, cultureel en creatief ge-
bied. De laatste informatie staat steeds op www.vreeland750.nl, 
maar ook de Vreelandbode houdt u natuurlijk op de hoogte. In 
de rubriek Dorpsgenoten! 
staat Stanley Winnik cen-
traal en Gesina Glastra 
van Loon staat als nieu-
we penningmeester van 
het Oranjecomité in de 
Schijnwerper. Verder 
is er aandacht voor het 
overlijden van Henk van 
Zijtveld van de EVAB en 
voor diverse activiteiten 
en nieuwtjes. 
Tot 27 april, op een hope-
lijk zonnige Koningsdag.

Van de redactie

De Van Leerbrug straalt als nooit tevoren 
na de schoonmaakactie op 21 maart. Gerard 
Versteeg spoot met de professionele hoge-
drukspuit van Mike Mol, staand op de hoog-
werker gesponsord door John Coers, uren-
lang de algenaanslag van het ijzer af. Hij werd 
geassisteerd door Rogier Sluijter, Mijndert 
Pon, Michiel en Karin van Dis, Hans Bots 
en Juliette Jonker. En de harde regenbuien 
spoelden de laatste restjes sop weg… 

Wie raapt het meeste zwerfvuil op? Het werd 
bijna een vrolijke wedstrijd, de opschoonactie 
van de CSV. Aanhakend op de landelijke ac-
tie Nederland Doet hielpen tientallen school-
kinderen mee om het dorp vrij te maken van 
rondzwervend plastic, papier en andere troep. 
Geweldig gedaan jongens en meisjes!

Wethouder Jaap Verkroost sprak het groepje 
vrijwilligers toe dat zaterdag 28 maart zwerf-
vuil gingen rapen en sprak zijn waardering 
uit voor het vele vrijwilligerswerk dat in 
Vreeland verricht wordt. Zo’n tien mensen 
trokken het dorp door en haalden, ondanks 
de schoonmaakactie van de kinderen de dag 
ervoor, nog vele vuilniszakken plastic, hon-
denpoep, (snoep)papier, piepschuim etc. weg 
uit bermen, langs wegen, stoepen en in slo-
ten. Liesbeth Beukeboom bracht alles in haar 
busje naar de stort. 

De gemeente heeft de afgelopen maand spe-
ciale hondenpoep-vuilnisbakken met bijbe-
horende poepzakjes geplaatst op een aantal 
plekken in het dorp. Met het dringende ver-
zoek deze ook te gebruiken!!! Zo houden we 
gezamenlijk Vreeland schoon. 
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Vreeland houdt lente-schoonmaak

Greif blijft de Dorpsraad bezighouden. 
Logisch eigenlijk, want het is in Vreeland 
de talk of the town. Er zijn verschillende 
inspraakavonden geweest, en inmiddels 
heeft de gemeenteraad het bestemmings-
plan vastgelegd en zich daarmee akkoord 
verklaard met de huidige situ-
atie. Nu wordt gekeken hoe de 
overige vergunningen (zoals de 
aanvraag voor verdubbeling van 
de verfproductie) binnen dit be-
stemmingsplan passen. Maar de 
gemeente heeft ook toegezegd nog eens goed 
te kijken hoe wenselijk het eigenlijk is dat een 
fabriek als Greif binnen een kern als Vreeland 
actief is. 
Bij haar afscheid heeft onze vorige burge-
meester Mirjam van ’t Veld een ‘Join The 
Pipe’ gekregen. Dat is een openbaar tappunt 
voor drinkwater. Die komt in Vreeland bij de 
brug te staan. We verwachten dat de vele fiet-

sers en wandelaars die door ons dorp komen 
daar dankbaar gebruik van zullen maken. 
Eind vorig jaar hebben we samen met de 
gemeente gekeken naar de pijnpunten in de 
openbare ruimte van ons dorp. Samen heb-
ben we een lijst met verbeterpunten opge-

steld, waar de gemeente aan zou 
werken. Helaas is het tot nog toe 
bij mooie woorden gebleven. Daar 
zijn we erg ontevreden over en dat 
laten we ook weten aan de wethou-
ders en de ambtenaren. Een beetje 

meer vaart zou wenselijk zijn. Zijn we een uit-
zonderingsgeval? Nee hoor, ook uit de andere 
kernen horen we deze klacht. Maar we zitten 
er bovenop. De nieuwe burgemeester Marc 
Witteman komt op 23 april kennismaken 
met de verenigingen en organisaties in het 
dorp, ook de Dorpsraad is hierbij aanwezig.  
We wensen iedereen een zonnige en gezellige 
Koningsdag!

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Dorpsraad blijft betrokken 
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De Vreelandbode is een uitgave van Stichting 
Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode: 
Karin van Dis.
Redactie: Pauline van der Hoeden, Juliette 
Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis, Marie-
Anne van Stijgeren, Wietske Tammes en 
Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Vincent Limburg.
Advertenties: Kiki Molewijk: 
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen (penn.).  
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 13 mei 2015 inleveren via info@vree-
landbode.nl. De volgende Vreelandbode 
komt uit op 21 mei 2015.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
de aangeleverde teksten in te korten, danwel 
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Colofon

Nationale tuinweek
Op zaterdag 20 juni 2015 houdt Groei en Bloei, 
afdeling Vecht en Venen, haar Open Tuinen dag 
in Vreeland. (10.00 uur  tot 16.00 uur).
Als extra attractie, denken wij aan een kleine 
boottocht over de Vecht. Wie wil met zijn /
haar boot tuinliefhebbers over de Vecht varen? 
Voorstel afvaartijden 13.00 uur en 15.00 uur.
Voor aanmelden en informatie Wil Meijers: 
234348 en Marianne Chamalaun: 232471.

Vechtzooitje
Hoi, ik ben Isabel Sakkers (14,5 jr.) en ik vind het 
leuk om op te passen. Ik kan oppassen op vrijdag 
en in het weekend. Tot een uur of 23.00 uur.
Mijn nummer is 06 200 2993.

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 Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
Tel 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: 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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

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

Agenda
26 april  Koningsnacht bij Lokaal Zuid
27 april  Koningsdag
4 mei  Dodenherdenking
9 mei  Plantenmarkt, Kerkplein, 09.00 u
 Molendag, 10.00-16.00 u
16-17 mei Kunstronde Vecht en Plassen
19 mei  Lezing molens
30 mei  Opening STERREN-maand
11 juni  Premiere film ‘Vreeland Anno nu’
12 juni  Filmdiner ‘Vreeland Anno nu’
17 juni Bloemschikken, Dorpshuis, 14.00u
17 juni Haring happen met Cor 
 bij Lokaal Zuid
20 juni Open Tuinendag 

Cultuur in de regio
‘Vondsten uit de Vecht’ - RHC Vecht en 
Venen, Schepersweg 6e Breukelen 
‘Van alderley gekoock langs de zegepralende 
Vecht’ - Vechtstreekmuseum, 
Diependaalsedijk 19b Maarssen
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Gesina is de nieuwe penningmeester van het 
Oranje comité, één van de mensen die bergen 
werk verzet om ook dit jaar weer een feest te 
maken van Koningsdag in Vreeland.

Dochter van een dierenarts
Gesina is geboren in Koudum in Zuidwest 
Friesland. De naam van het plaatsje spreekt 
ze uit als een vanzelfsprekendheid maar voor 
degenen die  er nog nooit van hebben gehoord: 
dat ligt vlakbij Hindelopen en Stavoren. Thuis 
spraken ze Fries. Haar vader was dierenarts 
voor grote en kleine huisdieren. Met een prak-
tijk aan huis werden Gesina, haar broer en twee 
zusjes betrokken bij het beroep van haar vader. 
“We gingen in de weekenden vaak mee naar de 
boerderijen. Bij een keizersnee mochten we de 
instrumenten aangeven. Of als het heel druk 
was met meerdere operaties dan maakten we 
de sectiokoffers schoon. Dus we hielpen alle-
maal wel een beetje mee. Bovendien was mijn 
vader een soort van hobbyboer met paarden en 
zeker 50 schapen die in het voorjaar allemaal 
lammerden en soms bijgevoerd moesten wor-
den met de fles. Ook hadden we nog een extra 
stuk land dat in de zomer gemaaid werd. Dan 
ging ik vaak mee en ’s avonds op de trekker 
bovenop de hooibalen weer naar huis.” Gesina 
zou zo in de romantische ‘boer zoekt vrouw’ 
formule hebben gepast, ware het niet dat ze 
doelbewust een andere afslag heeft genomen.

Afzakken naar het zuiden
In Koudum konden de kinderen Glastra van 
Loon nog naar de basisschool maar voor de 
middelbare school reisden ze 34 km met de 
bus naar Sneek. Voor haar universitaire studie 
bedrijfskunde moest Gesina nog verder van 
huis. Groningen werd de stad waar ze haar stu-
dententijd doorbracht, lid werd van studen-
tenvereniging Albertus en ze haar man Tim 
leerde kennen. Haar studie omvatte Human 
Resource Management (de personeelskant) 
aangevuld met wat financiële vakken. En zo is 
ook een beetje haar carrière verlopen: in 2001 
begon ze bij Aegon als een soort bemiddelaar 
tussen de klant en de ontwikkeling van ICT 
systemen. In 2005 maakte ze de overstap naar 
Interpolis waar ze werkte als teammanager op 
een backofficeafdeling  die zich bezighield met 
pensioenen. Altijd was ze bezig met mensen 
en cijfertjes. Om haar carrière en die van Tim 
te kunnen combineren werd er ook aardig wat 
verhuisd: van Den Haag, via Nieuwegein, naar 
Utrecht tot ze uiteindelijk negen jaar geleden 
in Vreeland terecht kwamen. “We hebben ons 
huis hier gekocht van een collega van Tim. 
Eigenlijk had ik nog nooit van Vreeland ge-
hoord maar toen we deze plek zagen en een 
wandeling langs de Vecht maakten waren we 
snel verkocht.”

Vier maanden voor de geboorte van dochter 
Anne betrokken ze hun huis in Vreeland aan 
de Nigtevechtseweg en nog geen anderhalf jaar 
later volgde de tweeling Tijn en Daan. “Dat was 
wel een heftige periode, vooral door de vroeg-
geboorte van Tijn en Daan. Hard werken vind 
ik geen probleem maar als je je dan ook nog 
zorgen maakt om die hele kleine babytjes, dat 
maakt het wel zwaar.” Gelukkig is het allemaal 
goed gekomen en hebben ze het alle vijf erg 
naar hun zin in Vreeland. Ondertussen bleef 
Gesina gewoon aan het werk. “Na tien jaar 
vond ik het leuk om in een wat kleinere orga-
nisatie te werken en dat is sinds kort bij Timeos 
waar ik me weer met de pensioenuitvoering  
bezighoud. Vier dagen per week dat wel want 
anders kan je zo’n baan niet doen.”

Mudmasters
Ja, Gesina is een aanpakker. Ze was actief in 
de oudercomités bij de Klimboom en de BSO 
toen haar kinderen daar naar toe gingen en nu 
is er dan het Oranje comité. Samen met Linda 
Maasbommel buigt ze zich over de sponsoring 
van de activiteiten op Koningsdag en de ver-
dere financiële afwikkeling. “Het thema is dit 
jaar ‘750 jaar Vreeland’. En natuurlijk is het 
leuk als je je ‘middeleeuws’ verkleedt  maar als 
mensen dat niet willen dan moet dat geen be-
lemmering zijn om toch te komen.”

De laatste vraag luidt of Gesina nog wel tijd 
heeft voor hobby’s met maar 24 uur in een 
etmaal. En dan blijkt dat ze zich met een aan-
tal vrouwen aan het voorbereiden is op de 
Mudmasters in Biddinghuizen. “Nooit van 
gehoord? Je moet het een beetje zien als een 
stormbaan of een parcours met hindernissen.” 
Gesina laat mij een filmpje zien met beelden 
van vorig jaar. De deelnemers glijden rugge-
lings van modderige hellingen, springen over 
brandende barricades en plonsen in sloten. 
Voor Gesina een uitdaging: “Ik wil altijd graag 
een doel hebben en dit lijkt me ook wel grens-
verleggend want als ik dat zie, weet ik nog niet 
of me dat gaat lukken.”
Het gaat Gesina vast wel lukken. En anders is 
Mudmasters misschien een leuk thema voor 
Koningsdag 2016.            R.B.

In de Schijnwerper
Gesina Glastra van Loon

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

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

Bij de trekking van februari is op postcode 
3633 de Peijnenburgprijs gevallen! De win-
naars ontvangen per winnend lot een speci-
aal ontworpen bewaarblik en een Peijnen-
burgkoek naar keuze. De prijzen kunnen 
opgehaald worden bij de Dagwinkel. 

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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Houd 
Vreeland 

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

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl

Lokaal Zuid is dit jaar op zondagavond the pla-
ce to be voor heuse Vreelandse Konigsnacht. 
Met gezellige muziek, DJ, gin-tonic proe-
verij en een buitenbar! Vanaf 21.00 uur be-

gint deze nu al legendarische Koningsnacht. 
Maandag 27 april opent Lokaal Zuid om 17.00 
uur de deuren voor de Koningsborrel met 
Koningsburger. 

Koningsnacht bij Lokaal Zuid

Boeren en buitenlui, nog even en dan is het 
zover! Dan beleeft Vreeland een bijzonder 
Middeleeuws Koningsfeest in een bijzonder 
lustrumjaar. Ook ITV-De Vechtstreek heeft 
inmiddels in de gaten dat het een speciale dag 
wordt en heeft het voornemen om in de och-
tend een reportage te maken van de Herauten 
en de kinder-lawaaiparade. Dus Vreelandse 
ridders en prinsessen, neem je pannen en 
toeters mee en trommel Vreeland op Oud 
Hollandse wijze uit zijn bed! Om vervolgens 
aan te sluiten bij het Middeleeuws ontbijt op 
het Kerkplein. 

Daar wordt de dag officieel geopend en kunnen 
Middeleeuwse bakkers, smeden, jonkvrou-
wen, landlopers, ridders en monniken zich te 
buiten gaan aan heerlijke spijzen en zich door 
Vreeland 750 fotograaf Hans de Vries laten 
vereeuwigen op het schavot. Daarna zullen de 
activiteiten zich verplaatsen naar de bekende 
feesttent aan de Floraweg. Klassiekers als de 
Vrijmarkt, oranjegebak, de Puzzeltocht van 
de Historische kring, de Kinder/Ridderspelen 

en Snelste Vreelander komen natuurlijk weer 
voorbij. Evenals het waterspektakel, waar we 
ouderwets gaan touwtrekken. Speciaal dit 
jaar zijn er Middeleeuwse  Boogschiet de-
monstraties waarbij de oudere jeugd ook een 
poging mag wagen. Zij kunnen zich ook uit-
leven tijdens de Riddergevechten en bij  Reuze 
Sjoelbak. 

En we nodigen alle Vreelandse Middeleeuwers 
uit om vanaf 15.00 uur oud Hollandse liede-
ren te beluisteren en mee te zingen met een 
heuse Middeleeuwse Troubadour. Om 16.00 
uur wordt het spannend als diverse prijswin-
naars bekendgemaakt worden. Welke straat/
plein wint de straat versier prijs? En wie is het 
mooist gekleed? 

We sluiten we de middag onder leiding van de 
Troubadour zingend af met ons geweldige lus-
trumlied. Voor de Middeleeuwse jeugd wordt 
de middag afgesloten met een  Poppentheater 
voorstelling. 

Na het waterspektakel is er op verschillende 
plekken in het dorp de mogelijkheid om bij 
te komen of juist nog even door te gaan in 
Middeleeuwse sferen! 

U kunt alles nalezen in de boekjes die huis 
aan huis verspreid worden of op de site www.
koningsdagvreeland.nl. Het boekje is ook dit 
jaar weer prachtig vormgegeven door Anouk 
Pruim. In deze Vreelandbode staat het pro-
gramma  vermeld en danken we alle sponso-
ren voor hun bijdrage voor een Koningsdag in 
de Middeleeuwen.

Koningsdag in de Middeleeuwen

Laatste kans om uw straat in te schrijven voor 
de Middeleeuwse straatversierwedstrijd op 
Koningsdag. Laat Vreeland geheel in mid-
deleeuwse sferen stralen! Denk aan vlaggen 
en vaandels, schavotten of poorten, strobalen 
of houten gevels. En maak meteen kans op 
dat prachtige Staatborrelpakket t.w.v. € 150,-
! Mobiliseer de buren en geef u op bij Carole 
Huntjens; carole.huntjens@hotmail.com of 
Juliette Jonker: j.jonker@wxs.nl, 232695.

Versier je straat-wedstrijd

Kom touwtrekken op Koningsdag 27 april as 
in Vreeland! Minimaal een team van 3 tot max 
8 personen. Geef je op met je vrienden van 
voetbal, kickboksen, Ronde tafel, Dos gym, 
hockey, fietsvereniging, Dorpsraad, borrel-
club, moestuin, schaatsen, van je werk, je zzp-
netwerk, buren, yoga, bootcamp of wat je ook 
maar leuk vindt! Van 17.00 tot 18.00 uur bij 
de brug op de Vecht. Je kunt je alvast aanmel-
den bij Oranjecomitevreeland @gmail.com. 
Vragen? Mail ons ook! Op de dag zelf kun je 
ook aanmelden!

Aanmelden voor het waterspektakel
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Maandag 27 april 
Ochtendprogramma  
8.30 uur Reveille
Rondgang van de Herauten door het dorp en 
torenblazen verzorgd door Muziekvereniging  
De Vecht. 
9.00-09.30 uur Lawaaiparade
De herauten krijgen versterking van Vree-
landse kinderen verkleed als ridders, prin-
sessen,  boeren en koningen.  Om 9.00 uur 
verzamelen bij de Van Leer-brug voor een 
Oud Hollandse, Middeleeuwse lawaaiparade. 
Breng je pannen, deksels, ratels, toeters, trom-
mels mee!

9.30-10.30 uur 
Middeleeuws ontbijt en opening
Bakkers, smeden, jonkvrouwen, landlopers, 
ridders en monniken van Vreeland: komt 
allen in Middeleeuwse kleding! En ga je te 
buiten aan heerlijke Middeleeuwse spijzen. 
Het Wilhelmus wordt gespeeld en gezongen. 
Openingsspeech door Voorzitter OC en bur-
gemeester en/of wethouder van de Gemeente 
Stichtse Vecht. 
10.30-13.00 uur Vrijmarkt
Koopmannen en handwerkers van Vreeland; 
de Vreelandse Vrijmarkt vindt plaats op het 
grasveld tegenover het Dorpshuis (rondom 
Zuwe zorgcentrum). 
11.00 uur Koffie met oranjegebak
De traditionele oranje tompoezen voor gerid-
derden, oud-comitéleden en overige Vreelan-
ders in het Dorpshuis. 

Middagprogramma 
Vanaf 13.30 uur 
Puzzeltocht Historische Kring
Routebeschrijving voor de tocht is af te halen 
bij de Oranjekraam bij de feesttent. 
13.30 uur Start inschrijving 
Ridder/Kindermiddagspelen
Inschrijven bij de Oranjekraam voor het 
Dorpshuis. 
13.30-15.30 uur  
Snelste Vreelander op een stalen ros
De wielervereniging Vreeland daagt alle in-
woners van Vreeland uit om 1000 meter zo 
snel mogelijk af te leggen op een stalen ros! 
De vier snelste fietsers zullen strijden voor de 
hoofdprijs.
14.00-15.30 uur 
Ridder/Kindermiddagspelen 
Diverse Middeleeuwse kinderspelen op en 
rond het grasveld bij de feesttent aan de Flo-
raweg.
14.00-15:30 uur Boogschietdemonstraties
Schietsport vereniging Robin Hood
Kom kijken en waag een poging onder be-
geleiding van geoefende handboogschieters. 
Breng de ware Robin Hood in je naar boven!
14.00-15.30 uur Riddergevechten en 
Reuze Sjoelbak voor de oudere jeugd 
Daag je vrienden uit voor een Middeleeuws 
Riddergevecht. En wie sjoelt de meeste pun-
ten bij elkaar?

15.00 uur Middeleeuws zangfestijn 
met Troubadour Timen
Bakkers, smeden, jonkvrouwen, landlopers, 
ridders en monniken, als u uitgebuikt heeft 
van het bourgondische ontbijt, kom dan in 
de middag naar de feesttent om samen met 
onze Troubadour ouderwetse smartlappen, 
zeemansliederen en het Hollandse levenslied 
te zingen!
15.45-16.30 uur Poppentheater voorstelling 
voor de Middeleeuwse jeugd
Terwijl de ouders en Vreelandse Middeleeu-
wers samen zingen, kunnen de kinderen  ge-
nieten van een ouderwetse Poppenkast voor-
stelling “Allemaal Poppenkast”.

Namiddag & Avondprogramma
16.00 uur Samenzang lied Vreeland 750 jaar 
& bekendmaking winnaars Straat versier 
wedstrijd, Kinderspelen en mooiste Middel-
eeuwse kostuum van de dag
Onder leiding van de Troubadour zingen we 
ons fantastische lustrumlied, wordt bekend 
wie zijn straat/plein het mooist heeft versierd, 
wie het mooiste Middeleeuwse kostuum heeft 
en welke kinderen in de prijzen zijn gevallen 
bij de Kinderspelen.
17.00 -18.00 uur Oer-Hollands Waterspek-
takel in de Vecht
Dit jaar wordt een oude traditie in ere her-
steld: touwtrekken! Dus zorg voor een straat-
team en verdedig de eer van de straat of uw 
jonkvrouw door de strijd aan te gaan. Tijdens 
en na het waterspektakel is de BBQ bij De Ne-
derlanden geopend.  
Vanaf 18.00 uur Na borrelen bij de feesttent 
aan de Floraweg
Na het waterspektakel kunt u nog even na 
borrelen en genieten van deze Middeleeuwse 
Koningsdag bij de feesttent aan de Floraweg. 
Daar geeft de Troubadour nog een laatste toe-
gift! 
Vanaf 17.00 uur Koningsborrel, middel-
eeuws ‘schransen’ en feesten bij Lokaal Zuid
Vanaf 17.00 uur is Lokaal Zuid geopend voor 
een Oranjeborrel, een heerlijk hapje en feest 
muziek.

Hele dag  Verkoop Vreelandse Streekpro-
ducten en Vreeland 750 jaar merchandise.

Dit programma en nog veel meer kunt 
u uitgebreid nalezen op onze site: 
www.koningsdagvreeland.nl
 

Programma Koningsdag 2015 
Koningsdag in de Middeleeuwen

ALLSAFE Mini Opslag
Anouk Pruim Grafi sch ontwerp
Arends banden Service
Aroba banden service
ATO Culinair
Auto Oskamp
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
Belleza haar- mode
Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Bij Fagel aan tafel
Bon B.V. Bouwbedrijf
Borduurstudio het Gooi
Bp Vreeland
BUTZ Car Electronics
Casa catering
Coers Machineverhuur
Dagwinkel Aloys Hageman
De Bomenman Boomverzorging
De Facto Publications
De Kuyper
De Nederlanden
De Olifant
DecoTech
Dieuwer Elema
Driessen- Vreeland
Duoform
Fysiotherapie Vreeland
Greif Nederland bv Industrial Packaging & Services
Groenpartners
HAAR Winkel
Happy Family Life
Het Dorpshuis
Hoveniersbedrijf van Monsjou
Hydrauliek Service Utrecht
Kaas en ijsboerderij ‘De Willigen’
Kinderopvang de Klimboom
Lokaal Zuid
Mijdrecht Vastgoed BV
Montagebedrijf R.V.D. Spoel
Monument In 
Mtel
Muziekvereniging De Vecht
N. Noorman b.v.
Notariskantoor Engelbracht
Oogzorg Briljant opticiens
Origio
Orthodontiepraktijk Hilversum
Ottenhome
Providence Capital NV
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen
Remotion webmarketing professionals 
Rijnland Solutions 
Royal VIV Buisman
Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Slagerij Dalhuisen Breukelen
Smederij Niessen
Study Company
Technisch installatiebedrijf Van Lindenberg B.V.
Th eo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij
Tun Fun
Uit & Meer 
Vreeberg BV
Vreelandbode

Sponsors Koningsdag 2015
Koningsdag in de Middeleeuwen
is mogelijk gemaakt door:

Dresscode: ‘Middeleeuws’ 
met een oranje tintje

Diverse lunch- en dinermogelijkheden 

De hele feestdag door zijn er volop lekker-
nijen verkrijgbaar bij de diverse horeca: 
•  Patat, saté, hotdogs & broodje warm 

vlees bij het Dorpshuis;
•  De Oranjeburger -ook vegetarisch ver-

krijgbaar - en speciale feestmenu’s bij 
Lokaal Zuid;

•  Koninklijke kreeft en ribeye steak van de 
BBQ bij De Nederlanden;

•  Oranjevlaai & oranjepannenkoek bij het 
Pannenkoekenhuis Noord Brabant. 
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

Audi A4 1.8 TFSI Avant Airco Ecc Cruise LMV 2010  € 16.950
BMW 3-Serie 318i 2.0 143PK Business Line Navi LMV  2009  € 15.750
Citroen C1 1.0-12V Selection Airco Elec Ramen Centr Vergr 2010     €   5.750
Citroen C3 1.4i Exclusive Airco Cruisecontrole LM velgen 2005       €   3.950
Hyundai IX35 2.0i Style Navigatie Half Leder 2012      € 18.925
Kia Picanto 1.2 CVVT 5d Plus Packet Airco LM Velgen 2012       €   8.950
Mini Cooper 1.6 120PK Cooper Business Line Navi Cruise  2010   € 13.750
Peugeot  107 1.0-12V XS 5d Airco Radio cd Elec Ramen 2011       €   5.950
Peugeot 206 1.4 Automaat 5d Gentry Airco 2002      €   3.650
Peugeot 206 1.4i Air-line 5d Airco LM Velgen  2005       €   4.950
Peugeot 207 1.4 VTi X-line Airco Cruise 2009       €   7.950
Seat Altea XL 1.6 Stylance Aico Ecc Cruise 17’ LM Velgen 2007       €   8.950
VW Golf Variant 1.4 TSI Trendline DSG-7 Autom. Airco Cruise    2009      € 10.250
VW Passat Variant 1.8 TFSI 160PK Comfortline Navigatie              2010       € 13.950

 

Skin Care

Tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest en de 
Kerstmarkt wordt de Breedstraat voor ver-
keer afgesloten en stroomt vol met feestvie-
rende inwoners van Vreeland en omgeving. 
Op zondag is het Pannenkoekenrestaurant 
hier de grootste trekpleister en op zonnige 
dagen zit ook het terras van het om de hoek 
gelegen Lokaal Zuid gezellig vol. Tegenover 
het kantoor van Noorman creëren de dames 
van Belleza nieuwe kapsels en met In en Oud 
krijgt de Breedstraat weer het karakter van 
een ‘winkelstraat’.  Zover nog niet echt een 
‘Designboulevard’, maar er zijn wel degelijk 
ontwikkelingen die daarop wijzen. Want voor 
wie het nog niet wist; restauratie, ontwerpen 
van wereldformaat, maatwerk, bouwkundig 
advies en interieur architectuur, ook dat is al-
lemaal te vinden op de Breedstraat.

Zo is het karakteristieke ‘winkeltje’ van Willem 
Manten op nr. 7 -dat eigenlijk helemaal geen 
winkeltje is want je kunt er niets kopen- met 
de sfeervolle etalage feitelijk slechts de façade 
waarachter Willem niet alleen woont maar 
ook antiek en schilderijen restaureert.  

Bovendien is het kantoor van Monument In 
sinds 1 januari van dit jaar verhuisd naar de 
Breedstraat nr 17 en feestelijk geopend tijdens 
een Open Huis. Renate Vermeijs en Gerard 
Versteeg zijn terecht trots op het prachtige 
pand anno 1750. Het past qua stijl en uitstra-
ling goed bij hun expertise; restauratie ad-
viesbureau voor monumentale en historische 
panden. Hun zichtbaarheid aan de straatzijde 
brengt levendigheid met zich mee en geeft 
hun bedrijf ook letterlijk een eigen gezicht. 
In Vreeland zijn een aantal beeldbepalende 
voorbeelden van resultaten van hun advies en 
begeleiding, zoals aan de Voorstraat nr. 9 en 
‘Buitenplaats Schoonoord’ aan Duinkerken. 

Bij In en Oud kun je behalve rondsnuffelen 
voor cadeautjes en woonspullen ook meubels 
laten maken. Naar voorbeeld van de kasten 
in de winkel worden ook tafels samen met de 
klant ontworpen en op maat gemaakt van ‘re-
claimed’ materialen door een ambachtelijke 
Hollandse smid. 

En boven In en Oud, met een opgang aan de 
Lindengracht, is er het afgelopen jaar flink 
verbouwd. Inmiddels schuilt hier een heel 
bijzonder kantoor van Leentje Engelen dat ze 
sinds enkele maanden deelt met Joyce Veul. 

Leentje (38, Loenen) is interieur architect en 
Joyce (36, Vreeland) is creative director en 
designer van ‘Het Tafelbureau’. De combina-
tie van deze creatieve breinen werkt blijkbaar 
heel goed.  “Naast het Tafelbureau heb ik ook 
nog altijd mijn eigen communicatie bedrijf”, 
aldus Joyce die duidelijk gewend is aan ‘een 
interview’ want in het afgelopen jaar heeft het 
Tafelbureau met ontwerpen van eigen hand 
bijzonder veel publiciteit gekregen in zowel 
landelijke als internationale woonbladen en 
pers. Echtgenoot van Joyce, Mike Westgeest, 
maakt de robuuste en elegante tafels in zijn 
smederij ‘Westgeest Staalmeesters’. In sep-
tember staan ze op de beurs ‘Maison et Objet’ 
in Parijs.  De komende tijd zijn ze druk met 
de verkoop en uitbreiding naar het buitenland. 

Breedstraat Vreeland 
designboulevard? 
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De oma van Joyce kwam met het oorspronke-
lijke idee om iets met tafels te doen. “Van huis 
uit heb ik geleerd mooie objecten te koesteren 
en alles met zorg te doen.” 
Leentje Engelen komt oorspronkelijk uit 
Maastricht, uit een echt kunstenaarsnest. 
Haar vader, Dries Engelen, is bekend om zijn 
beeldende kunst. Na haar opleiding Artemis in 
Amsterdam heeft ze ervaring opgedaan bij ver-
schillende bedrijven die interieurs ontwerpen 
voor particulieren en horeca. Sinds enkele ja-
ren werkt ze voor zichzelf. “De opdrachten zijn 
meestal totaalprojecten, van A tot Z, waarbij 
ik ontwerp, adviseer en verantwoordelijk ben 
voor de bouwbegeleiding.” Leentje ontwerpt 
ook eigen producten en struint graag mark-
ten in binnen- en buitenland af voor meubels, 
stoffen en objecten. Van mooie oude kleden 
maakt ze bijvoorbeeld een bijzondere poef of 
kussens. 
Het Tafelbureau en Leentje Engelen Interiors 
hebben samen een bureau van staal en leer 
ontworpen dat volgend jaar gelanceerd wordt. 
Hiermee is de samenwerking in korte tijd 
compleet. 

Vreelandse Charlotte Loenen (20) werkte de 
afgelopen vier maanden fulltime als stagiaire 
bij Het Tafelbureau en is nu voor één dag 
in de week in vaste dienst naast haar studie 
Communicatie. Leentje zoekt op dit moment 
een stagiair op het gebied van interieur en pro-
jectmanagement.
Het meest recente nieuws komt van Britt 
Noorman die zich onlangs met haar bedrijf 
heeft gevestigd boven het kantoor van haar 

vader Riks. Britt woont in Amsterdam maar 
heeft in Vreeland op de lagere school gezeten. 
“In de design en interieur branche waarin ik 
momenteel opereer herken ik de dynamiek 
van het vroegere schoolplein. Trends komen 
en gaan in een steeds sneller tempo. Dit inspi-
reert mij enorm!” Dit jaar heeft ze haar eigen 
creatieve marketing bureau opgezet, Atelier 
Britt Noorman. “Ik neem het creatieve ge-

deelte van marketing uitingen uit handen van 
mijn klant door hun communicatie te vorm te 
geven. Van merk-identiteit, huisstijl, photo-
shoots en campagnes tot brochures, websites, 
retail ontwerp, video ontwerp en concept 
ontwikkeling.” Lange tijd heeft ze vanuit huis 
gewerkt maar merkte dat dit invloed kreeg 
op haar creativiteit. Britt heeft daarnaast ook 
een eigen webwinkel Pepinot. “In Vreeland 
vind ik rust om de originaliteit te vinden.”  
Kortom, niet de minste bedrijven –sommige 
dus met internationale allure- die zich hier op 
de Breedstraat hebben gevestigd! 
Verder vrolijkt Mariëlle van der Paauw de 
Breedstraat af en toe op met haar vintage huis-
raad ‘Meutt’ vanuit het oude slachthuis. En 
vanuit de Breedstraat loop je zo door naar de 
Brocante van Saskia op de Lindengracht.
Breedstraat Vreeland Designboulevard? Feit 
is dat het er vaak bruist van de activiteiten en 
boordevol creatieve breinen en bedrijven zit 
waarvan sommige verscholen achter de mar-
kante gevels. Nu nog een bestemming voor de 
oude slagerij en wie weet weer een leuk initia-
tief in het brugwachterhuis aan het einde van 
de Breedstraat? Uiteraard met behoud van 
de brugwachter, want zo blijft Vreeland haar 
karakter behouden. De Breedstraat, het klop-
pende hart van Vreeland!                       P.v.d.H. 

KONINGSDAG bij de NEDERLANDEN
Op maandagen zijn wij altijd gesloten maar ons team neemt 

de Nederlanden een dag over en voorziet jullie van al het lekkers 
tijdens het Waterspektakel

Wees welkom bij Otto, Vincent, Niek, Arnoud, Lauretta en Renee
1530u - 1830u 

Plate Service Konings Kreeft 17.50
Plate Service Sukade 17.50
Aardbeien met hangop 4.50

Oesters 2.50 per stuk

Hendrick’s Gin & Tonic 7.50
Prosecco fles 15.00 / glas 3.00
Bier Twister Heineken 2.50

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

KONINGSDAG IN ZUID
Open vanaf 17.00 uur 

Koningsburgers en bier
Een line-up van plaatselijke top DJ’s

Elke vrijdag en zaterdag in de maanden maart 
t/m november kunt u de leukste Antiek & 
Brocante route van Nederland rijden. De rou-
te gaat langs 6 verschillende winkeltjes, voor 
mooie brocante vondsten tot een kopje kof-
fi e met gebak. De brocante-dag-route is een 
landelijke route langs de mooiste plekjes van 
’t Gooi en de Vechtstreek  (22 km). Start de 
route in Bussum of Breukelen en maak er een 
heerlijk dagje uit van in het sfeervolle Bussum, 
Ankeveen, Kortenhoef, Vreeland, Nieuwer-
sluis en Breukelen. Download en print de rou-
te via de website saskiabrocante.nl/info of haal 
de fl yer af bij de deelnemende Brocanteurs. 
Check voor je op pad gaat de openingstijden 
van de winkels. Antiek & Brocante route Gooi 

en Vechtstreek is een initiatief van Walden 
Woods en Saskia Brocante.

Antiek & Brocante route Gooi en Vechtstreek
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Marlies Cordia

Teatro Olimpico
Nessun problemo, geen probleem. Dat is 
de toverspreuk waarmee de hoofdpersoon 
in Teatro Olimpico de ellende probeert te 
bezweren.  Hein en Kees, twee theaterma-
kers hebben een voorstelling over Rousseau 
gemaakt, waar ze heel diep over nagedacht 
hebben en die ze wel drie keer met een soort 
van succes hebben opgevoerd. De narigheid 
begint als er een Italiaan is komen kijken die 
zich zeer geïnteresseerd toont en hen aan-
biedt de voorstelling in een festival in Italië 
te spelen. In Vicenza. In het wereldberoemde 
Teatro Olimpico! De twee mannen raken 
natuurlijk helemaal hoteldebotel en hoewel 
ze zich naar hun eigen gevoel reuze zakelijk 
opstellen, voel je al meteen dat dit een drama 
in vele delen gaat worden. Steeds weer nieuwe 
onduidelijke figuren duiken op, wanneer ze 
met veel gedoe met het decor en alle bijbeho-
rende troep in Italië zijn aangekomen. Omdat 
de subsidiepotten wat ingewikkeld te openen 
zijn, schieten ze zelf maar in het begin geld 
voor. Om de kosten te drukken, gaan ze op de 
camping staan. Er is telkens weer geld nodig, 
meer geld, het lijkt een enorme zwendeltruc, 
maar de mannen zitten er nu te diep in om 
nog terug te kunnen. Er wordt een acteur aan-
genomen die ze absoluut ongeschikt vinden, 
ze mogen het decor, dat ze met zoveel moeite 
vervoerd hebben, niet in het theater opbou-
wen, omdat dat een monument is en het decor 
te brandgevaarlijk. Ze mogen de belichting 
niet opstellen zoals ze willen, de klojo’s aldaar 
willen het stuk Beckett-achtig maken en als 
ze ergens de pest aan hebben dan is het wel 
aan Beckett.  “We waren woedend. Echt woe-
dend…Maar er was niets aan te doen”.

Het is superi-
eure slapstick 
die schrijver 
Kees ‘t Hart be-
drijft. Er is een 
k r a n k z i n n i g e 
scène waarin ze, 
in een poging 
om wat geld te 
verdienen, in de 
klungelige op-
namen van een 
pornofilm te-
recht komen. En 
steeds weer die zinnen van Kees, de vertel-
ler: “Er woei een koude windvlaag langs mijn 
hoofd. Maagzuur borrelde omhoog.” En: “Er 
bekroop me een verschrikkelijk voorgevoel”. 
Het blijkt van erg tot steeds erger te kunnen. 

Gaandeweg ontdek je als lezer de structuur 
van dit boek. Het blijkt een subsidieaanvraag 
bij een mij onduidelijk fonds die de twee 
rampspoedige toneelmannen indienen. Een 
laatste poging om achteraf nog iets van de 
tientallen duizenden euro’s terug te krijgen, 
voor een deel van de spaarrekening van hun 
woedende vrouwen geplunderd. En wie wat 
weet van subsidieverstrekkers, weet dat die 
NOOIT achteraf geld geven. De laatste zin 
van het boek is: “We hopen op een spoedig 
en gunstig bericht.”

Ik ben van deze klungels gaan houden. En 
wat is dit boek goed en geestig geschreven. 
Teatro Olimpico is genomineerd voor de 
Librisliteratuurprijs. 

Uitzending gemist? Luister terug 
via www.NPOgeschiedenis.nl. 
Zeer de moeite waard!

De Oorlogskoningin
Zesdelig radio-drama met 
Petra Laseur als Wilhelmina en 
Marcel Hensema als Bernhard

Voor meer informatie:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Je bent pas echt 
moederdag-klaar 

met mooi haar!
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

Op donderdag 2 april was op basisschool CSV 
Ridderhof de jaarlijkse talentenjacht ‘CSV’s 
got talent’. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 
hebben tijdens voorrondes in hun eigen klas 
drie acts gekozen die mee mochten doen aan 
de wedstrijd. De twaalf acts werden beoor-
deeld door onder andere oud-leerlingen van 
CSV en zijn allemaal in de prijzen gevallen!
De jongens en meiden die u op de foto ziet, 
zitten in groep 6, en dansten op ‘Uptown 
funk’ van Mark Ronson ft. Bruno Mars.

Over het optreden zegt Gijs, 9 jaar: “5 jongens 
en 3 meiden deden mee aan ‘CSV’s got talent’. 
Ze zongen natuurlijk het wereldberoemde 
liedje ‘Uptown funk’. We hebben vaak ge-
oefend met z’n vijven, want het was niet zo 
makkelijk om het dansje tegelijk te doen. De 
jongens waren: Gijs, Jouke, Pelle, Palle en 
Menno. En de meiden waren: Fauve, Beau en 
Loren, en de presentator was: Robert. 
Alle acts waren zo goed dat iedereen heeft ge-
wonnen.

CSV’s got talent
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Onze zon en de planeten in het zonnestelsel 
draaien om het centrum van ons melkwegstel-
sel. Eén zo’n rondje duurt 220 miljoen jaar. 
Van de 200 miljard sterren in ons melkwegstel-
sel draait het merendeel netjes met de zon mee.
Maar er zijn uitzonderingen; sterren die door 
botsingen of door een toevallige samenloop 
van zwaartekrachtinwerkingen hun eigen weg 
gaan. Zo’n 70.000 jaar geleden is één van die 
sterren behoorlijk dicht langs de zon geflitst, op 
een afstand van zo’n 0,8 lichtjaar. Dat is astrono-
misch gezien een close encounter. Astronomen 
zijn er vrijwel zeker van, dat die ster door de 
buitenste delen van ons zonnestelsel is gevlo-
gen. Die omgeving staat bekend als de wolk van 
Oort, genoemd naar de Leidse sterrenkundige 
die ontdekte dat een aantal kometen die langs 
de zon vlogen hun oorsprong moesten hebben 
ver buiten de baan van Uranus en Neptunus. 
In de wolk van Oort blijken allerlei rotsblok-
ken voor te komen, die normaal op een grote 

afstand hun rondjes om de zon draaien. Maar 
wanneer een ster langsvliegt, dan werkt de 
zwaartekracht als een boeggolf en wordt de 
boel flink opgeschud. De rotsblokken kunnen 
andere banen gaan volgen, ook richting zon. 
De passerende ster werkt dan als een kosmi-
sche katapult en het oppervlak van rotsen die 
in de richting van de zon vliegen, begint te ver-
dampen waardoor de komeet zichtbaar wordt. 
Daarom duiken er telkens weer nieuwe kome-
ten op. Vooral hobby-astronomen proberen 
kometen te ontdekken door nacht-in nacht-uit 
de hemel af te turen, want wanneer je er eentje 
ontdekt, dan draagt de komeet de naam van de 
ontdekker en is eeuwige roem gegarandeerd. 
En stel je eens voor, dat zo’n komeet dan ook
nog eens richting Aarde komt. Op het moment 
is het echter rustig; wat er ook gebeurt tijdens 
de 750-jaar festiviteiten, de inslag van een ko-
meet in Vreeland staat niet op het programma.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Ondernemers uit Vreeland kregen de kans 
hun verplichte BHV herhaling te doen bij 
Greif. Greif heeft een vast BHV team en heeft 
ook alle faciliteiten om branden te leren blus-
sen en de training te geven.
Pannenkoekenhuis Noord Brabant, CSV Rid-
derhof, Lokaal Zuid en De Nederlanden wa-
ren goed vertegenwoordigd. Onder leiding 
van Marcel van Kooten werd de dag perfect 
begeleid. Zelfs de lunch werd aangeboden 
in de kantine van Greif. Alles met dank aan 
Edwin Kielestein. Volgend jaar weer?

BHV herhaling bij Greif

Op zaterdag 9 mei is het nationale molendag. 
Zoals elke zaterdag zijn we op de molen aan-
wezig en hebben een paar leuke extra activitei-
ten georganiseerd. In het kasteel in Vreeland 
heeft een Rosmolen gestaan, een molen aan-
gedreven door een paard (ros). We laten graag 
zien hoe dat in zijn werk ging! Dit is een on-
derdeel van de expositie: 750 jaar (en langer) 
malen. Bij deze expositie kan je ook zelf malen 
zoals dat heel lang geleden ging. Voor de kin-
deren is er een leuk boekje met diverse vragen 
over de molen.
En natuurlijk bakken we voor iedereen een 
pannenkoekje, ditmaal van het exclusieve, 
speciaal voor 750 jaar Vreeland gemaakte pan-
nenkoekenmeel. En met een beetje geluk bak-
ken we ook ambachtelijk brood. Zet zaterdag 
9 mei vast in de agenda, de molenaars zijn elke 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 op de molen.

Molendag op 9 mei 

De eerste meeting van de klankbordgroep, met de dorpsraden 
van Vreeland, Loenen en Breukelen en de direct omwonenden, 
heeft  inmiddels plaatsgehad. Alle drie de kernen zijn tegen op 
afstand bediening van de bruggen. Er zijn natuurlijk ook veel 
vragen en de gemeente kwam op het laatste moment met nieuwe 
rapporten en cijfers over de brug. De brug stond de afgelopen 
maand regelmatig in de aandacht: zo gaf Michiel van Dis een in-
terview aan RTV Utrecht en was brugwachter Jaap met de brug 
een item bij SBS’s Hart van Nederland. De direct omwonenden 
hebben ondertussen nog een afspraak gehad met wethouder Pie-
ter de Groene en er is contact en overleg met de direct omwo-
nenden van de brug in Loenen. 
Het verslag, de fi lmpjes en alle documenten zijn terug te vinden 
op www.vanleerbrugvreeland.nl. 

Op 4 april jl. is de alom bekende 
en geliefde Henk van Zijtveld 
plots overleden. “Henk van de 
EVAB” zoals hij vaak genoemd 
werd, werd voor de tweede 
keer in zes jaar getroffen door 
een herseninfarct en deze is 
hem fataal geworden. Henk 
werd 68 jaar geleden geboren 
op Schoonoord, de boerderij 
aan de Loenenseweg tussen 
Loenen en Vreeland. Hier be-
gon hij al vroeg aan auto’s te 
knutselen en startte samen met 
Aart Schoe in een schuur een 
autobedrijf. De zaken gingen 
goed en de heren verhuisden 
hun zaak naar de Raadhuislaan, waar zij introkken in de leegstaan-
de garage van transportbedrijf C. den Hertog. Later werd het pand 
ernaast, het magazijn van groothandel Haring, erbij betrokken als 
showroom. In 1966 leerde hij Ada de Jong kennen toen zijn zus 
met Ada’s broer trouwde. Drie jaar later trouwden Henk en Ada 
zelf. Zij woonden tien jaar lang aan de Nigtevechtseweg, waar zij 
drie dochters kregen. Hierna verhuisde de familie naar de overkant 
van de Vecht, naar het Papieren Huisje aan de Bergseweg. In 1992 
verhuisde de EVAB naar een gloednieuw pand aan de Singel. Henk 
werd van Lada- KIA dealer en binnen korte tijd reden er erg veel 
Kia’s rond in Vreeland! 
Hier aan de Singel zou Henk tot aan zijn eerste herseninfarct op 29 
augustus 2008 op de voor hem kenmerkende joviale en vriende-
lijke manier de scepter zwaaien. Na dit jaar was het voor hem niet 
meer mogelijk te werken, waarna de deuren van de EVAB in 2012 
sloten. Henk was een knokker en werkte keihard aan verbetering. 
Ondanks zijn beperkte mobiliteit bleef hij altijd vrolijk en geïn-
teresseerd in de mensen om hem heen. Met zijn scootmobiel of 
handfiets toerde hij graag rond, meestal vergezeld door zijn steun 
en toeverlaat Ada. 
De enorme stoet mensen die 10 april naar de condoleance kwam - 
die, heel toepasselijk, in de  EVAB plaatsvond - bewees hoe geliefd 
en gewaardeerd Henk is geweest.                                         J.J. 

In memoriam Henk van Zijtveld

Ontwikkelingen Van Leerbrug

Op dinsdagavond 19 mei houdt molenaar 
Dick Vierbergen zijn presentatie over drie ty-
pen molens in de Vechtstreek: de koren-, de 
polder- en de houtzaagmolen. De opbouw, 
werking en locaties van deze molens komen 
aan bod. Een  rondleiding maakt de vele facet-
ten van de Loenense korenmolen ‘De Hoop’ 
zichtbaar.
Vindt u het leuk om tijdens twee woensdag-
avonden een origamidoosje en een doosje van 
licht karton, te gebruiken voor kleine cadeau-

tjes of traktaties, te leren vouwen? 
Dat kan op 20 en 27 mei in Nigtevecht. 
Opgeven via www.cursusprojectloenen.nl of 
bel Ciska van Leusden op 23 23 25.

Bijzondere lezing en creatieve uitdaging

Brugwachter Herman is met 
ingang van 1 mei met pensi-
oen gegaan bij de gemeente 
Stichtse Vecht. Hij is de afge-
lopen 17 jaar brugwachter in 
Loenen en Vreeland geweest. 
Op 2 april jl hebben de be-
woners van de Brugstaat in 
Loenen Herman in het zon-
netje gezet.

Afscheid 
brugwachter
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Welkom!
Vandaag  de uitslag van de puzzel: wie zijn de 10 
reporters? Had je het goed geraden? Controleer 
het hier! We hebben weer een mooi verhaal om 
in weg te dromen van Eline. En weet jij toevallig 
ook wat een mystery guest is? Vanaf vandaag is 
dat geen verrassing meer voor jou. De razende re-
porters hebben een geheime gast geïnterviewd. 
Lees wie dat was verderop! En dan is er ook nog 
een nieuwe rubriek: reclame van Steffie! Heb jij 
misschien ook een berichtje. Zet ’t op de mail naar 
Annelies: aa.weijschede@wxs.nl 

De UITSLAG van wie is wie
Had jij het goed geraden?
(1) Hallo Allemaal! 
Konden jullie 
raden wie deze 
geheime reporter 
was? Hij wordt 
blij van moppen 
en heeft 5 wande-
lende taken. En hij 
heet… Laszlo! 
 
(2)Hallo ik ben..............? 
Ze woont tegen-
over de crossbaan 
en heeft 3 zussen 
en een heeel aar-
dige en altijd te 
vertrouwen beste 
vriendin… Heb je 
het geraden? Dat 
is natuurlijk Ella!
 
(3) Wie o wie weet wie zij is? 
Ze is dol op haar 
gummen omdat 
die veel kleurtjes 
hebben en ze is 
een geode to-
neelspeelster. Ze 
loopt maar wat 
graag rond in 
‘750’, ra, ra, ra wist 
je het?… Ze heet Abigail! 
 
(4) Weet  jij wie dit is? 
Hij houdt veel van 
hockey en voet-
bal en hij heeft 
een geheime af-
spraak met zijn 
vader…. Ja hoor: 
dat is Ode! 

(5) Beste Vreelanders, 
Er is onder de razende reporters een heuse schrijf-
ster van boeken 
en ze wordt heel 
blij van nieuws! 
Verderop lees je 
meer van haar. 
Dat kan er maar 
1 zijn en dat is: 
Marie Helene!

(6) Hallo Allemaal! 
Wie is er op dol, 
Amerika en gaat 
er bijna elk jaar 
naar toe? Naar 
New York, Florida 
en Californie? 
Weet je het? You 
know: this is Gijs!

(7)Hallo ik ben…
Wie maakt de 
V r e e l a n d b o d e 
leuk met leuke 
verhalen, word 
heel blij van haar 
vriendinnen maar 
heeft een hekel 
aan huilen? Dat 
is… Jessie, die 
trouwens ook nieuwtjes schrijft.
  
(8) Wie o wie weet …
Wie is de Razende 
reporter die graag 
op onderzoek uit 
gaat en tot haar 
verdriet helemaal 
geen opa’s en die-
ren meer heeft? 
Maar mooie ver-
haaltjes uit haar 
pen tovert! Kijk 
maar op de foto bij 8, het is Amelie. 
 
(9) Weet  jij wie dit is? 
Wie is de razende 
reporter die graag 
vervolgverhalen 
schrijft en liever 
appelsap drinkt 
omdat ze buikpijn 
krijgt van fristie? 
Dat is Eline! 
 
(10) Beste Vreelanders… 
en tot besluit pre-
senteren we de 
razende reporter 
die heel dicht bij 
school woont en 
graag verhaaltjes 
schrijft over de 
plek waar ze het 
allerliefste is in 
Vreeland, name-
lijk de keuken van 
‘de Nederlanden’ Jazeker, dat is Elisa!

Reclame van Steffie
Vandaag gaat het over spekstenen. 
Elke vakantie kan je bij Marjolein Bosman spekste-
nen. Dat is op een boerderij. Dus dat is ook al heel 
leuk. Maar dit is pas het begin.  Je denkt vast he 
wat is spekstenen. Nou dat zal ik je is uitleggen. Je 
kunt er van steen een heel mooi beeldje maken. 
Zoals een egel of een konijn of een huis en nog 
veel meer. Maar dat mag je niet zelf kiezen. Maar 

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
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wat je in de steen ziet. Dat mag je maken. En je 
krijgt er lekker een broodje knakworst. Tussen de 
middag. en vaak ga je ook even op de boerderij 
kijken naar de kalfjes. En de koeien. En je mag niet 
zelf de kleur kiezen dat doet een magisch zalfje. 
Je kan er allen in de vakantie naar toe. Leuk hè?

Wil je meer info vraag het aan Steffie of Marjolein!

Geheinzinnig bezoek 1
Er was gast die gingen we onder vragen ze was 
verkleed in 750 Vreeland. Zij is ambtenaar van de 
burglijkstand en ze is schrijfster, een gids in die 
vechtstreek . Haar naam is Juliet Jonker. Ze heeft 
het boek van Vreeland 750 jaar geschiedenis in 
vogelvlucht.  Ze vertelde ook nog een verhaal van 
Vreelanders  uit de tweede wereld oorlog.
Berichtgeving door: Abigail Duijzer
De mysterieuze gast Juliette Jonker in het mid-
den op de foto.  Het werd als eerste door Gijs ge-
raden was wie zij was, en dat kun je wel zien!

Geheinzinnig bezoek 2
Deze week was er een geheime gast in de Razende 
Reporters. De Razende Reporters moesten raden 
wie de geheime gast was. de juf had al verteld dat 
het een’ zij’ was. Behalve raden wie het was moes-
ten we raden welke drie beroepen ze had. want 
dat had de juf ook al verteld. De geheime gast 
had een doek voor haar gezicht, zodat we niet 
aan haar gezicht konden zien wie het was. Maar 
voordat de gast kwam hadden we de Razende 
reporters zich opgesteld in drie groepen. elke 
groep mocht 3 vragen bedenken om erachter 
te komen wie de gast was en welke beroepen ze 
heeft. 1 vraag waarop de gast alleen op ja en nee 
mag beantwoorden. Bij de twee andere vragen 
maakt dat niet uit. En toen was het grote moment 
, de gast was in aantocht.  Sommige kinderen van 
de Razende Reporters gingen expres naar de wc, 
om te zien wie de gast was. maar ze werden weer 
het lokaal ingestuurd. En toen was de gast er. Ze 
ging zitten op een kruk, en wij gingen er in een 

Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

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.

kring om heen zitten. En om de beurt stelden we 
de vragen. En uiteindelijk kwamen we erachter 
dat het Juliette jonker was. En haar 3 beroepen 
hadden we ook geraden. Ik zal ze opnoemen:Gids 
in de vechtstreek,schrijver en ambtenaar van de 
burgerlijke stand (die doet dingen met trouwe-
rijen). De Razende Reporters vonden het een leuk 
onderzoek. Tot de volgende keer. 
Verslaggeving door: Marie Helene van Monsjou
PS We gaven  Juliette een bedankje: een hele dikke reep chocolade die 
je bij Aloys kunt kopen. En die hebben we lekker direct met z’n allen 
opgegeten…

Droomverhaal vervolg
De vreemde spiegel  Deel 2 
De vorige keer eindige het met: een geheime 
hand had me door de spiegel getrokken… ik riep 
‘he, laat me eruit’.

Hallo? riep ik nog een keer, geen antwoord al-
leen gegniffel. Toen hoorde ik een meisjes stem: 
sorry, je kunt er niet uit. Alleen als iemand in die 
spiegel gaat, ben je vrij.  Maar ik ging zo hard te 
keer dat de spiegel brak KRAK hoorde je. O nee, 
nu kom je er NOOIT meer uit. Sorry dat ik gemeen 
deed. Geeft niet maar ik heb een idee, zei ik. Lijm 
de stukjes spiegel aan elkaar. Goed idee. Een paar 
uur later was het klaar.  Maar hoe kom ik er nou 
uit?Wacht, zegt de meisjes stem, ik heb een idee. 
Ik zet een paspop in de spiegel en jij komt er uit. 
Super riep ik naar het meisje toe. Gelukkig stond 
er een paspop in de kamer beneden. Het meisje 
liep er naar toe maar op eens groeide de paspop, 
het werd groter en groter tot een monster met 
vuurogen. Aaaaaaaaah, riep ze en kneep haar 
ogen stijf dicht. Toen ze haar ogen weer opende 
was alles weer gewoon en de paspop was weer 
normaal. Ze pakte de paspop en ging naar de 
spiegel, ik kwam er uit. En we waren vrienden 
voor het leven. En ik zeg maar gewoon: eind goed 
al goed.                      Door Eline den Braber

Kom verkleed 
naar Koningsdag!

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363

“Wanneer in Afrika een oude man sterft, gaat een bibliotheek 
in vlammen op”,   zo luidt een oud Afrikaans spreekwoord.  

Ook hier in Nederland  beseffen we vaak  te laat, dat de 
herinneringen van onze ouders en grootouders verloren 
zijn gegaan. Een goede reden om uw herinneringen nu 
vast te laten leggen.

Een biografie als nalatenschap kan rouwverwerking 
vergemakkelijken.  Maar ook bij leven kan een biografie een 
leuk cadeau zijn.  Een levensverhaal blijkt ook behulpzaam 
te zijn bij het begeleiden van dementerende senioren.

Neem vrijblijvend contact op:  moire-coaching.nl   
    tel. 0616774163

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Stichtse Kade 51 Industrieterrein ‘De Slenk”  ‘s-Graveland.

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

ONTDEK WAAR EEN KLEINE 
DEALER GROOT IN KAN ZIJN!

• Nieuwe auto’s • 
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

• Occasions met 12 mnd. garantie •
En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

College Tour Boogerd VS Berends
Zondag 5 juli, dag 2 van de Tour de France die in Utrecht start,

is Michael Boogerd te gast bij de Nederlanden. 
Aanvang 12:00u

Kaarten 149.- per persoon inclusief all inn lunch
Reserveer nu voor dit speciale event: info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet, De Nederlanden     
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

30 mei gaat de STERRENmaand van start 
met vier weekenden vol kunst en cultuur, 
films, exposities, muziek, workshops, lezin-
gen en optredens, waarin Vreeland in dit 
feestjaar van 750 jaar stadsrechten het ‘hier 
en nu’ viert. De vele activiteiten tonen de on-
derlinge saamhorigheid en de culturele rijk-
dom van Vreeland en de Vreelanders. 

Zo’n 55 vrijwilligers zijn al maanden bezig een 
gevarieerd en bijzonder programma te organi-
seren, waarvoor ook de medewerking van de 
dorpsgenoten gevraagd wordt, bijvoorbeeld 
bij het aanleveren van foto’s of kunstwerken. 
Het eerste weekend begint met diverse exposi-
ties, die ook later in de maand te zien blijven. 
De Vreelandbode sprak enkele ‘trekkers’ van 
deze kunst-werkgroepen over hun projecten.

Vreelandse Kunst&makers

Carla Mooij organiseert samen met Floor van 
Dijk en Marlies Hoevers in de EVAB EXPO 
een gevarieerde tentoonstelling met aller-
lei kunstuitingen van Vreelanders. Ook is 
hier de tentoonstelling ‘Ontmoetingen met 
Vreelanders’, de serie van 75 portretten van 
Vreelanders die Liesbeth Romeijn de afgelo-
pen jaren heeft gemaakt. Daarover las u in de 
vorige Vreelandbode. De dames zijn druk bezig 
met het opmeten en inrichten van de fantasti-
sche lichte en grote ruimte. Onder het gevari-
eerde aanbod is ook werk van Riet Molewijk 
te zien. “Na een operatie aan mijn hand werd 
mij geadviseerd om als therapie kleifiguren te 
gaan maken”, aldus Riet, “Daarvoor volgde 
ik lessen bij Gonnie Bijlenga uit Breukelen. 
Inmiddels boetseer ik, al ruim 15 jaar, met veel 
plezier. We hebben een vriendinnenclubje dat 
eenmaal per week bij elkaar komt om creatief 
bezig te zijn. Na het overlijden van Gonnie 
hebben we haar boetseerspullen en oven over-
genomen en zijn we in een ateliertje achter 
ons huis verder gegaan met boetseren, bakken 
en glazuren en verven met acryl. We maken 
een grote verscheidenheid aan objecten zo-
als beelden, mensenfiguren, vazen, kralen en 
sierobjecten voor in de tuin. Het is een leuke 
bezigheid waarin je je volledig kunt uitleven. 
Sterren van Vreeland leek ons een leuke ma-
nier om eens aan een breder publiek te laten 
zien wat wij zoal maken en om ook anderen te 

inspireren om creatief bezig te zijn.”

Foto expositie ‘Mijn Vreeland’
In de leegstaande VIV komt de tentoonstel-
ling met foto’s die voor de inzenders ‘Mijn 
Vreeland’ symboliseren. De bedoeling is dat 
de hele VIV vol komt te hangen met waslij-
nen met daaraan honderden foto’s. Maxim 
Scholten en Manon Leffelaar zijn hard bezig 
materiaal te verzamelen. “Ik heb zelf de fotova-
kopleiding gedaan en ben een fervent fotograaf 
naast mijn werk. Erg leuk om een tentoon-
stelling te organiseren waarbij dorpsgenoten 
materiaal aanleveren. Het heeft al  een bonte 
verzameling oplevert van mooie, sfeervolle en 
bijzondere plaatjes”, aldus Maxim. Ook Sam 
(8) en Lot (6) Fremeijer hebben foto’s ingele-
verd. Zij vinden het allebei heel leuk om foto’s 
en collages te maken met de telefoon van hun 
papa of mama. Lot vindt de grote huizen aan 
de Vecht typisch voor Vreeland. En de boten. 
Dus daar wil zij foto’s van gaan maken. En 
misschien maakt ze daar wel een mooie collage 
van die ze instuurt. Sam vindt de molen typisch 
Vreeland, maar ook het mooie uitzicht vanaf 
zijn kamer. Vanuit zijn bed kijkt hij uit over de 
Vecht, de ijsbaan en de weilanden daarachter. 
Elke dag is dat weer anders. Daarom stuurt hij 
verschillende foto’s in voor de foto-expositie. 
Natuurlijk hoopt hij dat ze allemaal gebruikt 
gaan worden. U kunt er nog bij komen te han-
gen, aan die Vreelandwaslijnen! Stuur uw foto 
naar sterrenfotos@vreeland750.nl.  

Van Toen tot Nu, Vreeland(ers) in de kunst

Het koor en de zijbeuken van de Grote Kerk 
vormen het passende decor voor een tentoon-
stelling met kunstwerken waarop Vreeland is 
afgebeeld en/of werken die gemaakt zijn door 
Vreelandse kunstenaars. Zo zal er werk te zien 
zijn van Joop Huisstede, Leo Dooper en Carel 
Balth, maar ook oude prenten en schilderijen 
van ons dorp uit de collecties van Vreelanders. 
“ Wij zijn nu bij veel Vreelanders de kunstwer-
ken die zij hebben aan het inventariseren en 
het belooft een prachtige tentoonstelling te 
worden met een grote diversiteit aan werken, 
die ook nog eens op een hele bijzondere plek 
te zien zijn” , aldus John de Nooij en Theo 
Petri, die samen met Eshe Rijnders, Myriam 
Lembeck en Anne de Jong met dit culturele 
project bezig zijn. Er is al veel, maar als u wilt 
kunt u nog werk aanmelden bij John de Nooij, 
06-15908850.

Lion Cachet
De beroemde sierkunstenaar C.A. Lion Cachet 
woonde van 1919 tot 1945 op Schoonoord. Deze 

Vreelandse STERREN stralen!



De Vreelandbode april 2015 13 

artistieke en constant vernieuwende duizend-
poot heeft een enorme bijdrage geleverd aan 
de Nederlandse Art Nouveau. Reden dus voor 
een tentoonstelling in de STERRENmaand. En 
nog wel in zijn eigen huis, waar tot op de dag 
van vandaag nog werk van zijn hand te zien is. 
“Het is heel bijzonder dat de nieuwe bewoners 
zo vriendelijk zijn Schoonoord speciaal voor 
deze gelegenheid de weekenden open te stel-
len”, aldus Micha Cluysenaar, die samen met 
Renee Bink dit Lion Cachetproject verzorgt. 
“Er is nog een prachtige glas-in-lood tocht-
deur in het huis aanwezig, en een stuk koper-
behang, wat zover wij weten nergens anders 
op te wereld te vinden is”. Het project behelst 
ook een lesbrief voor groep 7 en 8 waarin de 
kinderen leren over deze interessante kunste-
naar en daarna zelf aan de slag gaan ‘in de trant 
van’. De creatieve eindresultaten zullen ook te 
zien zijn in Schoonoord als onderdeel van de 
tentoonstelling.

Kunst  Kijken bij de buren
Dit is een STERRENproject waarbij dorps-
genoten hun huis met een bepaalde collec-
tie openstellen. Deze collecties variëren van 
schilderijen tot een prikklokkenverzame-
ling, van zelfgemaakte etsen tot een collectie 
voorouderportretten en nog veel meer. “Het 
leuke is dat de eigenaren zelf hun verzame-
ling toelichten, waardoor het bezoek ook een 
heel persoonlijke sfeer krijgt” vertelt Tanneke 
Alpherts, die samen met Marijke de Jong dit 

project organiseert. Op dinsdag 2 juni (10, 
14 en 19.30 uur) en woensdag 10 juni (14 en 
19.30 uur) wordt u –uitdrukkelijk alléén na 
opgave vooraf!- op verschillende tijden in 
kleine groepjes door de organisatoren rondge-
leid langs de opengestelde huizen. Aanmelden 
voor de rondleidingen of voor de openstelling 
van uw huis kan nog via t.alpherts@gmail.
com of 06-54273566 of annemarijkedejong@
hotmail.nl, 0294-233524.

Het eerste weekend van juni kunt u deelnemen 
aan diverse workshops, van vilten tot grego-
riaans zingen, van schilderen tot dichten en 
sterren kijken. Het thema ‘Film’ staat centraal 
in de week van 8-14 juni met voorstellingen 
van de documentaire ‘Anno Nu’ van Jelle van 
Doornik en beeldmateriaal over Vreeland of 
hier opgenomen. 

Tot slot zal het weekend van 20 juni in het teken 
staan van muziek. Tijdens ‘Klinkers & Klanken’ 
kunt u genieten van o.a. het Brugconcert en 
concerten in de kerk, in de tuin van Vrederust 
aan de Klapstraat, boerderij Landzicht aan de 
Nigtevechtseweg en de Muziektent. Het uitge-
breide programma van dit weekend vindt u in 
de volgende Vreelandbode. 

Natuurlijk krijgt u alle informatie over wat, 
waar en hoe nog uitgebreid in de bus en is alles 
te vinden op www.vreeland750.nl. Het wordt 
ongetwijfeld een onvergetelijke maand voor 
en door Vreelanders!               J.J. 

Mieke Hoek van de eenmansfractie Het 
Vechtse Verbond is uit de coalitie gestapt. 
De coalitie van Stichtse Vecht bestaat nu nog 
uit D66, VVD, CDA, Christenunie/SGP en 
Streekbelangen. Mieke: “Ik gedoogde de coa-
litie, maar vond bij hen absoluut geen gehoor. 
Ik liep gewoon tegen een betonnen muur aan 
als ik aandacht vroeg voor punten zoals het 
behoud van de brugwachter in Vreeland, De 
Werf in Loenen en de toekomst van Greif in 
ons dorp. Ik miste elk gevoel van loyaliteit.”
Mieke vervolgt: “De beloftes van partijen als 
D66 voor de verkiezingen om zich serieus 
over deze zaken te buigen, hebben nog geen 
positieve resultaten opgeleverd. Er wordt niet 
goed geluisterd naar de mening van de bewo-
ners. Nu ik geen deel meer uitmaak van de co-
alitie ben ik weer vrij om ons verkiezingspro-
gramma te volgen. Deze stap voelt ook als een 
opluchting. Ik voel me weer vrij om te zeggen 
wat ik wil. Waar ik moeite mee had dat ik als 
lid van de coalitie niet vrij was om met moties 
van de oppositie mee te gaan.”
Mieke voelt zich sterker dan ooit. “Ik heb veel 
positieve reacties gekregen van de kiezers. 

Ik heb mijn rug rechtgehouden. Wat we als 
Stichtse Vecht nodig hebben zijn politici die 
naar de bewoners luisteren. We zitten uitein-
delijk niet voor onszelf in de gemeenteraad!!”.

Mieke Hoek is uit de coalitie gestapt

Altijd al een keer de Loosdrechtse plassen en de Vecht over 
willen varen en achtergrondinformatie willen horen over deze 
streek? Dat kan nu, met Expeditie Vecht. Deze vaartocht wordt 
georganiseerd door het Waterschap AGV met als doel mensen te 
laten genieten van de fraaie omgeving, maar ook om ze bewust 
te maken van de taken van het Waterschap en wat er allemaal ge-
beurt dat wij hier zo omringd door water kunnen leven. U kunt 
individueel of met kleine groepjes aanmonsteren en gids Juliette 
Jonker laat u zien hoe het landschap de afgelopen 100 jaar veran-
derd is, waardoor het Waterschap nu onmisbaar is. Er wordt ge-
varen langs gemalen, sluizen en pompen en er wordt vertelt hoe 
weilanden veranderden in plassen en waarom de Vecht zijn eigen 
dijken kon opwerpen. De vaartochten vinden vier keer plaats in 
mei, juni en juli. Meer  info: www.agv.nl/expeditie-vecht. 

Vaar mee met Expeditie Vecht

Op maandagavond 4 mei wordt om 19.00 uur in de Sint Nicolaas 
kerk te Vreeland een herdenkingsdienst gehouden ter nagedach-
tenis aan al degenen die zijn omgekomen voor onze vrijheid. Het 
thema van de bijeenkomst is ‘Wie de ogen sluit voor het verle-
den is blind voor het heden’. Jong en oud zijn welkom tijdens dit 
moment van bezinning om te luisteren naar gedichten, muziek en 
een oorlogsherinnering van een Vreelander. Maar ook naar het 
verhaal van de vlucht uit Srebrenica van mevrouw Aldina Vejzovic 
uit Srebrenica. Ook staan wij stil bij de hedendaagse oorlogsslacht-
offers. De kerk is open vanaf 18.30 uur. 

Aansluitend aan deze bijeenkomst start de stille tocht naar het oor-
logsmonument op het Boerenlaantje. Wij gedenken onze oorlogs-
slachtoffers met 2 minuten stilte. De bijeenkomst wordt afgesloten 
met het leggen van kransen en bloemen. De ceremonie zal worden 
begeleid door ‘Muziekvereniging De Vecht’.  

4 mei dodenherdenking 
in de Nicolaas kerk

Paaseieren zoeken...
Op tweede Paasdag heb-
ben op het V.I.V. terrein 
weer veel Vreelandse 
kinderen de paaseieren 
gezocht die de Bedrijfs-
vereniging Onderne-
mend Vreeland daar had 
verstopt.
De ouders genoten van 
een kopje koffi  e van Lo-
kaal Zuid. 
De kleinste kinderen 
konden op de foto met 
een prachtig geschmink-
te paashaas. 

Zondag 12 april ging de 
bekende ‘Zuidas-predi-
kant’ Ruben van Zwie-
ten voor in een goed 
gevulde Grote Kerk. De 
kracht van deze inspi-
rerende jonge dominee 
is de soms cryptische 
en symbolische bijbel-
teksten op een aanspre-
kende manier koppelen 
aan onze huidige maat-
schappij. Daar slaagde 
hij ook deze zondag goed in. Voltijd-student theologie Joost 
Gerretsen, tevens penningmeester van de kerk, kon meteen wat 
prangende theologische vragen met Van Zwieten bespreken...

Zuidas-predikant in Vreeland
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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

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

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Van het huis met de blauwe luiken naar het 
wijn-huis. De familie Kranendonk is 2,5 jaar 
geleden van Spanje naar Vreeland verhuisd en 
wonen sinds januari in de voormalige wijnko-
perij aan de Lindengracht. De jongens Pepijn 
(11 jaar) en Tom (8 jaar) zijn blij dat ze nu 
hier wonen want het is dichterbij school en er 
kloppen nu veel meer vriendjes aan om mee te 
spelen. Na schooltijd gaan ze graag voetballen 
of spelen ze een voetbal-game op de computer. 
Tanja is freelance kledingontwerpster en 
werkt zowel vanuit huis, als in Amsterdam 
en Düsseldorf voor bekende merken. Sigurd 
is fotograaf en fotografeert voor reclame 
bureaus en chef-koks vanuit zijn studio in 

Amsterdam of op locatie. Na het fotograferen 
van kookboeken van Schilo van Coevorden 
(Conservatorium Hotel) en Ron Blaauw, is 
Sigurd zijn liefde voor het koken ontstaan.

De jongens groeien dus op in een creatief 
gezin, maar zeggen beide niet in de creatieve 
voetsporen van hun ouders te treden. Wat dan 
wel, dat weten ze eigenlijk ook nog niet echt.... 
Op de Lindengracht woont ook Henk de 
hond. Henk is een 9 maanden oude Labrador. 
Momenteel is Henk in de pubertijd en is alles 
wat hij geleerd had weer vergeten, maar wat 
Pepijn en Tom betreft maakt dat niet uit want 
hij is voor hen toch de allerliefste!              W.T.

Op woensdag 3 april vond op Peuterspeelzaal 
Vechtkroost het jaarlijkse paasontbijt plaats. 
Aan een vrolijk gedekte tafel genoten 16 peuters 
van geverfde eitjes, bolletjes en de traditionele 
matzes. En natuurlijk wist de paashaas de speel-
zaal ook te vinden! Het gehele plein was bezaaid 
met eitjes en de peuters wisten dan ook niet hoe 
snel ze moesten zoeken! 
Het jaarlijkse paasontbijt is een van de vele 
evenementen die de Vechtkroost al ruim 40 
jaar voor haar peuters organiseert. Naast deze 
evenementen is de speelzaal voor de Vreelandse 
peuters al generaties lang een belangrijke op-
stap naar de ‘echte’ school. En zij hoopt dit ook 
nog generaties lang te kunnen zijn! Na de peu-
terspeelzaal is de overgang naar school stukken 
makkelijker. De peuters komen in een warm 
bad van kindjes die ze al jaren kennen van de 
speelzaal. Ook het gebouw en de juffen zijn niet 
nieuw aangezien de juffies van de speelzaal de 

peuters langzaam introduceren op school.
Wilt u uw peuter ook een geweldige tijd bezor-
gen op Peuterspeelzaal Vechtkroost? Dat kan! 
Kom gerust een kijkje nemen of kijk op de web-
site voor meer informatie. www.vechtkroost.nl. 

Pasen bij de Vechtkroost

De jaarlijkse plantenmarkt wordt ook dit 
jaar weer georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Vreeland ten behoeve van het plaat-
sen van voorzetramen in de historische St. 
Nicolaas kerk. De vergunningen zijn aange-
vraagd en als deze rond zijn hopen we met de 
eerste ramen aan de noordkant te starten. Op 
het kerkplein kunt u van 9.00 uur tot ca. 14.00 
uur de meeste eenjarige zomerplanten bewon-
deren en aanschaffen om zo uw tuin, balkon of 
uw voordeur een kleurrijk accent te geven. U 
kunt dit doen met o.a. vlijtige lies, geranium, 
petunia, bacopa, lobelia, begonia, million bells 
en afrikaantjes. Een groot assortiment hanging 

baskets en staande margrieten ontbreken niet. 
Ook dit jaar hebben we weer een uitgebreide 
collectie biologisch gekweekte groenten plant-
jes o.a. diverse sla-soorten, kool-soorten, prei-, 
tomaat- en aardbeiplanten. De koffie met iets 
lekkers staat weer klaar in De Til. De favoriete 
Vreelandse biologische jam zal niet ontbreken. 
De moederdag cadeau tafel staat ook in De Til.
Tip: Als Moederdag geschenk kunt u zelf of 
met uw kinderen een mand of bakje laten op-
maken met door u zelf gekozen zomerbloeiers.
Tot ziens op de plantenmarkt. Kom vroeg, want 
op=op. Namens de plantenmarktcommissie
 Koos van Nes

Plantenmarkt zaterdag 9 mei vanaf 9.00 uur

Op de thee bij Sigurd, Tanja, Pepijn en Tom

Aan tafel bij... 
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Zaterdag 30 mei Opening Sterren-maand
Zaterdag 6 juni  Diverse workshops en lezingen voor jong en 

oud
11, 12 en 13 juni Vertoning Vreelandse film ‘Anno Nu’
13 juni Optreden Sursum Corda in de Grote Kerk,   
 20.00 – 21.00 uur
19 juni  Gregoriaans zingen met Micha Hamel 
 (alleen voor mannen)
20 juni Speciaal Brugconcert met vele extra’s, 
 vanaf 17.00 uur
21 juni Tuinconcert op Buitenplaats Vreederust,   
 12.30 – 22.00 uur
22 augustus Wielerronde van Vreeland
22 augustus Grote Dorpsreünie, vanaf 16.00 uur
29 augustus Middeleeuwse dag met Dorpsfeest

Op woensdagmiddag 17 juni 2015 wordt er voor groot en klein een 
bloemschikmiddag georganiseerd. Onder begeleiding van enthou-
siaste en ervaren bloemschikkers maakt u een bloemstuk. Het is 
ook mogelijk mee te werken aan bloemstukken die speciaal voor 
Vreeland 750 jaar bedoeld zijn en die een locatie zullen versieren. 
De middag start om 14.00 uur, gaat door tot ca. 16.00 uur en vindt 
plaats in het Dorpshuis. De kosten zijn €5 voor volwassenen en €1 
voor kinderen. De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking 
met Vreeland 750 jaar, de Dorpsraad en Groei en Bloei afd. Vecht 
en Venen. Om deel te nemen kunt u zich telefonisch opgeven bij 
Marianne Chamalaun 0294-232471. Bij afwezigheid kunt u uw 
boodschap inspreken (en ik bel u terug). U kunt het aantal volwas-
senen en kinderen dat u wilt opgeven inspreken. 
Tot ziens op woensdagmiddag 17 juni a.s.! 
Marianne, Coby, Wil, Cora, Greetje, Nely en Kees

Bloemschikken in het Dorpshuis 

Speciaal ter ere van het 750 jarig bestaan 
van ons dorp is een aantal van de mooiste 
streekproducten samengebracht. Van, in en 
om Vreeland. Om u het goede leven hier te 
kunnen laten proeven en het feestjaar iets te 
steunen, presenteren wij dit jaar, oer en im-
port Vreelanders, vanuit onze marktkraam 
“STREEKPRODUCTEN” allerlei lekkers. 

Van dagverse groenten tot ambachtelijke ge-
maakte jam en chocola! En dan zijn er nog De 
Streekmand van Vreeland en de Borrelbox. 
Feestelijk verpakt en zo prettig mogelijk ge-
prijsd, met voor elk wat wils. 

Leuk om cadeau te geven
Nu al te zien en te koop bij de Dagwinkel van 
Aloys Hageman: de Streekmand van Vreeland 
in de maten mini, midi en maxi en boorde-
vol lekkers. Typisch Vreelands is iedere ge-
legenheid aangrijpen om het leven te vieren. 
Daarom komt er binnenkort de Borrelbox 
met hartige delicatessen bij, voor als de 5 in de 
klok zit! Zoek je nog een origineel cadeau of 
relatiegeschenk vanaf €16,50? Nou dan!

Wie doen er zoal mee?
‘t Advocaatje en Chocolade van Trees Ver-
meer. Boerenkaas van Kaasboerderij de Wil-
ligen. Dagwinkel Aloys Hageman als vast 
verkooppunt. Iberico ham en/of worst van Ja-

bugo’s Domique Spijker en Mariëlle Manten. 
Jam van Tilly Verhoef. Honing van de plaat-
selijke imker. Moestuinzaden en seizoens-
groenten van het Groene Kader Tuinderij. 
Pannenkoekmix en allerhande meelsoorten 
van Korenmolen de Ruiter. Vers appelsap 
van Buitenplaats Vreedenhorst. Spaanse bio-
logische wijn van Viniteus. In de late zomer: 
kersen en pruimen van warmoezenier Broex. 
Vergeten groenten van VTV Vreeland

En waar te koop?
De 3 streekmanden (mini, midi en maxi) en 
de borrelbox met Vreeland 750 Streekproduc-
ten zijn het hele feestjaar 2015 te koop bij de 
Dagwinkel op de Voorstraat 15 in Vreeland. 
Je kunt ze hier ook bestellen als je niet mis wilt 
grijpen: 0294-231514. 
Voor grote bestellingen in een keer, bijvoor-
beeld voor relatiegeschenken, kunt u contact 
opnemen met Trees Vermeer: 0294-761814.
Op de feestelijke dagen in mei, juni en augus-
tus 2015 zijn de manden met streekproducten 
te koop bij de marktkramen van 750 Vreeland 
Streekproducten. Waar & wanneer precies: 
www.vreeland750.nl

Tot ziens op de kraam! 
Namens de Werkgroep Streekproducten, 
Annet Heslenfeld, Nicole Coppiens, Henry 
Hilhorst, Annelies Weijschedé

Zo smaakt Vreeland!

Geef een ‘Vreeland 750 sfeer’ 
aan je verenigingsactiviteit
Als je het (jaarlijkse) evenement van je vereni-
ging of organisatie dit jaar een 750 jaar Vreeland 
tintje wil geven, zijn er diverse Vreeland 750 
werkgroepen die je hierbij kunnen helpen. 
Zo kan de werkgroep Communicatie je eve-
nement in de kalender van www.vreeland750.
nl opnemen, er via de social media over pu-
bliceren en je van promo-materialen voor-
zien (bijvoorbeeld bierviltjes en banners). De 
Facilitaire werkgroep kan je evenement op een 
plank toevoegen bij de toegangsborden van 
het dorp en je adviseren over de aankleding 
van je evenement. De Naaiwerkgroep kan je 
adviseren over het (laten) maken van banie-
ren, vlaggen en kleding. 

Wil je dit jaar een Vreeland 750 sfeer en PR, 
neem dan contact op met margret.vgaalen@
gmail.com (Communicatie), Oldenkamp.
jan@gmail.com (Facilitair) en/of kleding@
vreeland750.nl (Naaicafé, Ellen Bultereijs). 

Save the dates!

Tijdelijk te huur Chalet, max 4 pers. 
Compleet gemeubileerd, 2 slk. badk.
v.a. €750,- pm. excl. energie
Eilandseweg 32, Nederhorst den Berg 0294-251692

Om het jubileumjaar voor Vreeland luister bij te zetten is speciaal 
voor dit jaar een gloednieuw Vreeland-lied gecomponeerd door 
de in het dorp wonende musicus Bob Tops. In dit lied worden veel 
Vreelandse verenigingen, activiteiten en sfeermomenten bezon-
gen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis werd het lied 
gepresenteerd en voor het eerst door Fien Jonker en Eric Ouwe-
hand tweestemmig ten gehore gebracht. 
Op de site www.vreeland750.nl treft  u de tekst van het Vreeland-
lied aan, met twee korte luisterversies. U kunt alvast oefenen met 
het zingen van het lied. Want op Koningsdag gaan we rond 16.00 
uur bij de tent op de Floraweg met z’n allen dit prachtige lustrum-
lied zingen! 

Lied Vreeland 750 jaar
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De Dorpsgenoot van maart, Jan Oldenkamp, 
gaf het stokje door aan Stanley Winnik (65). 
Jarenlang heraut op Koninginnedag en net 
als Jan indertijd lid van het Oranje Comité. 
Stanley kwam in 1980 met zijn vrouw 
Corine naar Vreeland. Woonde eerst in de 
Jan van Dieststraat, om in 1990 naar De 
Vliet te verhuizen. In Vreeland zijn ook zijn 
drie dochters Merel (29), Mits (27) en Kiki 
(25) geboren. Maar waar groeide Stanley 
op en wat heeft hij in zijn werkzame leven 
gedaan? En hoe ziet zijn huidige leven als 
gepensioneerde er uit? Vragen genoeg voor 
deze Dorpsgenoot. 

Stanley: “Ik ben geboren aan de Churchilllaan 
in Amsterdam-Zuid. Omdat mijn ouders een 
moderne en ‘gezonde’ school voor mij wilden, 
ging ik naar de Eerste Openlucht School voor 
het Gezonde Kind in de Cliostraat. De school 
was ontworpen door de bekende architect 
Duiker. Een revolutionair gebouw, met veel 
ruimte en waarvan alle ramen open konden 
en er waren tal van loggia’s. Zelfs op het dak 
werd ’s zomers les gegeven. Na de lagere 
school ging ik naar het Amsterdams Lyceum 
aan de Apollolaan. Mijn jeugd was zoals veel 
Amsterdamse jongetjes. Naast schoolwerk 
ook trammen, fietsen, de stad ontdekken en 
kattenkwaad uithalen. Maar ook getuige zijn 
van heftige ongelukken. Zoals een bus die 
over een telefooncel reed, waar twee mensen 
in stonden die het met hun leven moesten be-
kopen.’ Stanley komt uit een gezin van twee 
kinderen. Zijn zus is maar liefst 15 jaar ouder 
en wordt deze zomer 80 jaar. ‘Mijn moeder 
kreeg mij op haar 44ste. Mijn vader zat in de 
bonthandel en had twee winkels. Één in de 
PC Hooftstraat en één op het Rokin. In 1972 
is hij daarmee gestopt, ook al omdat het toen 
not done werd om een bontjas te dragen. Net 

zoals het nu not done is om bankiers een bo-
nus geven.”
Nijenrode 
De eerste studiekeus van Stanley was psycho-
logie. “In die tijd waren sociale (alfa) studies 
heel gebruikelijk. Na twee jaar kwam ik er-
achter dat ik beter een andere – meer zake-

lijke – opleiding kon gaan volgen. Dat werd 
Business School Nijenrode in Breukelen. Ik 
wist toen al dat ik bankier wilde worden. In 
1972 studeerde ik af en ik kon gelijk aan de 
slag. Eerst bij de ABN, daarna bij de Amro 
bank, vervolgens de Bondsspaarbank en 
tot slot werk ik directeur bij de hypotheek 
divisie van Fortis. Bij de Bondsspaarbank 
heb ik overigens aan de wieg gestaan van de 
Spaarhypotheek. Die heb ik samen met een 
team ontwikkeld. Er is vast veel op bankiers 
aan te merken, maar ondertussen hebben we 
als hypotheekverstrekkers half Nederland 
aan een eigen huis geholpen.”

De Liefde
In 1974 boekte Stanley een wintersportreis 
naar Oostenrijk. Daar kwam hij zijn huidige 
vrouw Corine tegen met wie hij al weer 35 
jaar getrouwd is. “Dat hebben we in mei met 
het hele gezin en aanhang gevierd in Rome! 
Die eerste vakantie samen was overigens heel 
bijzonder. We raakten namelijk ingesneeuwd 
in Oostenrijk aan de Dachstein. Een week 
lang hebben we vastgezeten in het hotel. 
Naar buiten gingen we via het balkon op de 
eerste verdieping. Het werd op een gegeven 
moment heel spannend omdat het eten en 
de olie om het hotel te verwarmen, opraak-
ten. Kijk, onder die omstandigheden leer je 
elkaar wel kennen! Toen Corine en ik trouw-
den zijn we eerst weer op de Churchilllaan 
terecht gekomen. Vreeland hebben we eigen-
lijk ontdekt toen we op zoek naar een ander 
huis een rondje om Amsterdam gingen rij-
den. Ik kende het dorp oorspronkelijk he-
lemaal niet.” In de jaren dat Stanley zich in 
de hypotheekmarkt stortte, was Corine (en 
is nog steeds) ergotherapeut. Ze werkte met 
meervoudig gehandicapte kinderen. Stanley: 
“Tegenwoordig helpt Corine allochtone kin-
deren en ouders met een taalachterstand. 
Daarvoor heeft ze ‘De Verteltas’ ontwikkeld. 
Verder is ze samen met anderen de drijvende 
kracht achter het naaiatelier voor Vreeland 
750.’ Ook de twee oudste dochters van Stanley 
zijn in de zorgsector terecht gekomen. Merel 
is logopediste, Mits zit in het derde jaar van 
de opleiding Verpleegkundige. En Kiki is 
meer de kant van haar vader opgegaan. Zij 
werkt in de commercie voor een hotel. 

Het dorpse leven
Amsterdam heeft Stanley nooit gemist, toen 
hij eenmaal in Vreeland woonde. “In ruim 
een kwartier zit je bij het Concertgebouw. 
Amsterdam is zo dicht bij Vreeland. Maar 
ik heb ook in Amersfoort en Rotterdam ge-
werkt, ook prima bereikbaar. Ik vind het le-
ven hier heerlijk. Wat ik wel jammer vind is 
dat er veel middenstand is verdwenen.” Toen 
de kinderen in Vreeland op school zaten, kre-

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Hét 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!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

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

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

door Connie Lohuis

Stanley Winnik
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gen Corine en Stanley steeds meer Vreelandse 
kennissen en vrienden. ‘Ik sloot me dus aan 
bij het Oranje Comité en bij het DOS bestuur, 
omdat mijn dochters op gym zaten. Verder 
speel ik al jaren bij DOS – met een club man-
nen – badminton. En natuurlijk is er een lid-
maatschap van de golfclub in Loenen bijgeko-
men. Verder komen we met wat Vreelanders 
en Loenenaren regelmatig bij elkaar. Om bij 
te praten en verhalen te vertellen. Bovendien 
maak ik deel uit van een clubje in economie 
en beleggen geïnteresseerden. Trouwens, ge-
lukkig ligt de Amsterdam Arena dichtbij: ik 
ga naar alle thuiswedstrijden van Ajax, met 
mijn dochters. Helaas is niet ieder seizoen 
even leuk, maar trouw blijf ik.”

Joods Historisch Museum
In 2009 – het begin van de crisis – vertrok 
Stanley, niet helemaal vrijwillig, bij Fortis. 
Hij was toen 60 jaar en aan de bak komen 
met een vaste baan is op die leeftijd moeilijk. 
‘Ik heb nog wel een paar interessante ‘ban-
caire’ klussen gedaan en nu ben ik een druk 
bezette gepensioneerde. Ik ben namelijk ook 
tenminste één keer per week vrijwilliger bij 
het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 
Daar horen ook de Portugese Synagoge en 

de Hollandsche Schouwburg bij en ik heb 
daar de nodige kennis opgedaan om voor-
lichting te kunnen geven. Ik lees veel over 
de Nederlandse, Amsterdamse en Joodse ge-
schiedenis. Die link daartussen fascineert me. 
Als je de oorlogsgeschiedenis leest blijkt dat 
de mensheid helaas niets leert van het verle-
den. Kijk naar wat er nu in de wereld gebeurd 
is en wat nog steeds gebeurt: naar bijvoor-
beeld Srebrenica, Jemen, Afghanistan noem 
maar op. We staan erbij, kijken er naar, maar 
doen veelal te weinig. Bij de vier locaties van 
het Joods Historisch Museum komen veel 
kinderen, toeristen, maar ook mensen met 
allerlei vragen over de oorlog. Over mensen 
die ze gekend hebben, huizen waar ze nu in 
wonen en wat daar in de oorlog is gebeurd. 
Maar ook in de Portugese Synagoge, een nog 
steeds in originele staat verkerend gebouw uit 
1674, leiden wij bezoekers rond. Kortom het 
is heel dankbaar en mooi werk.” Dan komt 
Corine binnen. Ze heeft gesport. We lopen 
een rondje door het huis en wat opvalt zijn 
de vele antieke prikklokken. De verzameling 
van Corine en Stanley blijkt een gezamenlijke 
hobby te zijn. Tot slot vraag ik Stanley aan wie 
hij aanwijst als volgende ‘Dorpsgenoot’. Dat 
is Koos van Nes.                        C.L.

Op 16 en 17 mei a.s. vindt de jaarlijkse Kunst-
Ronde Vecht & Plassen plaats in de gemeen-
ten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Elk jaar is 
het weer een unieke belevenis om op de mooi-
ste plekken, vaak verscholen in het historische 
landschap van de plassen en de Vecht, per-
soonlijk kennis te maken met het werk van 
de kunstenaar of met de keuze van de galerie-
houder. Wat opvalt tijdens deze ontdekkings-
tocht is de enorme variëteit in stijlen, technie-
ken en thematiek. Een inspirerende ervaring 
die de zintuigen prikkelt. Uiteraard is elk werk 
te koop.

De KunstRonde opent feestelijk op vrijdag 
15 mei om 17.30 uur met een overzichtsten-
toonstelling van alle 25 deelnemers in de Pau-
luskerk Breukelen, Rijksstraatweg 137. Deze 
groepstentoonstelling opent zijn deuren op 
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en is 
open tot en met zondag 17 mei. Openingstij-
den zijn van 12.00 – 17.00 uur, de toegang is 
gratis. Het kan als startpunt dienen bij de keu-
zes voor een bezoek aan een bepaalde kunste-
naar of galerie. De geheel vernieuwde website 
biedt een uitgebreid overzicht van het werk en 
de motivatie van alle kunstenaars of galeries.

Kunstronde Vecht en Plassen 2015

Van 30 mei t/m 20 september vindt de inter-
nationale kunstmanifestatie Gimme Shelter 
plaats op drie forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, waaronder Fort Nieuwersluis. 
Buitensculpturen, films, foto’s en installaties 
van tientallen kunstenaars vertellen over strijd 
en verdediging onder de subtitel ‘Forten en 
Ficties in Laagland’. Er is ook een brede rand-
programmering voor jong en oud, variërend 
van lezingen en rondleidingen tot survival- en 
kookworkshops. Daarbij is ook uw hulp no-
dig! Heeft u zin om als vrijwilliger bij dit boei-
ende en artistieke project betrokken te zijn? 

Meld u aan als b.v. rondleider, technische 
ondersteuning of kaartverkoper op vrijwil-
ligers@gimme-shelter.nl. Meer informatie is 
ook te vinden op www.gimme-shelter.nl.  

Gimme-shelter manifestatie

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films 
te vertonen, waar je na afloop over door kunt 
praten. Op vrijdagavond 24 april draait de 
Franse film ‘Samba’ geregisseerd door Olivier 
Nakache en Eric Toledano met Omar Sy, 
Charlotte Gainsbourg en Tahar Rahim
Samba is een Senegalese man die reeds tien 
jaar in Frankrijk woont en leeft van slechte 
bijbaantjes. Alice, een ambtenaar, heeft last 
van een burnout. Terwijl Samba op allerlei 
manieren een verblijfsvergunning probeert 

te krijgen, probeert Alice vrijwilligerswerk te 
doen bij een vereniging. Beide willen ze uit 
hun precaire situatie komen, tot op een dag 
hun pad zich kruist. De film wordt vertoond 
in het gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, 
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 
uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 
om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 
Na afloop is er een hapje en drankje.
www.vechtenangstelkerk.nl

Samba in Filmhuis Loenen
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Serieuze gezichten bij wedstrijden DOS 

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

De temperatuur in de gymzaal liep flink op 
op maandag 30 maart. Niet alleen door het 
naar binnen schijnende lentezonnetje maar 
er werd ook een verwoede strijd gevoerd op 
de verschillende toestellen en matten. De 
meeste jongens en meiden turnden er met 
serieuze gezichten flink op los om van de ju-
ryleden zoveel mogelijk punten te krijgen.

De onderlinge wedstrijd begon met een par-
cours van vijf  oefeningen op verschillende toe-
stellen voor de kleuters van meester Vincent. 
Een echte jury beoordeelde de oefeningen en 
plaatsen een sticker op een heus diploma na 
succesvolle afronding. De 18 kleuters toonden 
vol trots en met glimmende gezichtjes hun di-
ploma met stickers en een echte medaille!
In de verschillende die daarna volgden groe-
pen werden de volgende kinderen eerste: Tess, 
Rania, Eline, Emiel, Luka en Joffrey. Voor de 

eerste drie plekken op de ranglijst was er een 
mooie beker maar ook de resterende deelne-
mers gingen niet met lege handen naar huis: 
een mooie medaille namen zij mee als herin-
nering aan deze sportieve middag. Op de di-
ploma’s konden alle kinderen de toegekende 
punten nog eens nakijken. Veel dank sprak 
Grace uit aan alle juryleden en begeleiders en 
de mensen van DOS die de wedstrijd perfect 
begeleidden.
De wisselbekers voor jongens ging dit jaar 
naar twee turners: Joffrey en Luca. Tijdens 
de prijsuitreiking leek het er even op dat al-
leen Joffrey de bokaal mee zou nemen maar 
na een hertelling bleek er een gelijke stand met 
Luka (die hem ook vorig jaar al in de wacht 
sleepte). Bij de meiden viel Mia deze eer te 
beurt. Voorzitter Grace Inklaar feliciteerde de 
winnende leden, in de met vlaggetjes versierde 
gymzaal, met hun knappe prestatie.

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Het Vechtstreekmuseum geeft u, ook in 2015, 
weer de kans om een bijzondere particuliere 
tuin langs de Vecht te bewonderen onder lei-
ding van een deskundige gids. U kunt de tuin 
in verschillende seizoenen bezoeken.
Op zondag 31 mei, zaterdag 27 juni, zondag 
16 augustus en zaterdag 26 september kunt u 
de tuin van VreedenHoff bezoeken. Eigenaar 
en bewoner de heer A.A. Lisman geeft om 
14:00 uur een exclusieve rondleiding door het 
prachtige park. 
De buitenplaats VreedenHoff is rond 1750 ge-
bouwd en is zo’n 16 ha groot. Het ligt aan de 
westoever van de Vecht, even ten noorden van 

Nieuwersluis en is beroemd om het prachtige 
grote hek met rijk bewerkte hekpijlers. In de 
as van het huis ligt de oprijlaan vanaf de Rijks-
straatweg. Het landschappelijk aangelegde 
park bestaat uit boomgroepen, bospercelen 
en een vijver.
Vooraf inschrijven voor deze excursie is ver-
plicht. Dat kan tot één dag voor de betref-
fende excursie. De prijs per rondleiding is € 
5,00 per persoon. U kunt zich aanmelden op 
de website van het Vechtstreekmuseum www.
vechtstreekmuseum.nl. Ook kunt u op deze 
website nog wat meer informatie vinden over 
de bovenstaande excursies. NB: vol is vol!

Tuinrondleiding buitenplaats Vreedenhoff

Vanwege gemeentelijke bezuinigingen zal de 
Bibliotheek Loenen worden verbouwd en ver-
kleind. Van maandag 27 april tot en met za-
terdag 16 mei is de Bibliotheek Loenen geslo-
ten. Vanaf 7 april worden alle materialen voor 
6 weken uitgeleend. Tijdens de verbouwing 
blijft de inleverbus open. 

U kunt uw materialen dus gewoon inleveren. 
En wilt u tijdens de verbouwing toch boeken 
ruilen, dan kunt u natuurlijk terecht bij de an-
dere vestigingen van de Bibliotheek AVV.

Kijk voor adressen en openingstijden op onze 
website: www.bibliotheekavv.nl.

Bibliotheek Loenen gaat verbouwen

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-
ganiseert vanaf 29 april a.s. iedere laatste 
woensdag van de maand ‘Aan Tafel’: een 
maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur in ’t 
Kampje aan de Driehovenlaan. Iedere al-
leengaande inwoner van Loenen, Vreeland, 
Loenersloot en Nieuwersluis is van harte 
welkom. Indien nodig kunt u gehaald en ge-

bracht worden en houden we rekening met 
dieetwensen. Kosten €8,50 voor drie gan-
gen exclusief een drankje en koffie of thee.                                                                                                                                            
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385) of Joseph Toonen (06-
81897848). Er is ruimte voor maximaal 40 per-
sonen. Als dit aantal is bereikt, schuift u door 
naar de volgende maand. 

Gezellig samen eten in Loenen
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Fort Kijkuit heeft onlangs een metamorfose 
ondergaan. Met name aan de binnenkant! 
De buitenkant is op het oog redelijk het-
zelfde gebleven, zoals op de oude en nieuwe 
foto’s te zien is. Het fort is door de eigenaar 
Natuurmonumenten in 2014 geheel ver-
bouwd en dient nu als kantoor voor de be-
heer eenheid van het Vechtplassengebied. 
Het geheel bestaat uit drie gebouwen: de 
kazerne, die verbouwd is tot kantoor, de 
kazemat, waarin vleermuizen huizen en 
het kruithuis, wat een onbemand informa-
tiecentrum wordt. Een mooie cortenstalen 
trap leidt naar het begroeide dak van het 
kruithuis, van waaraf de bezoeker een schit-
terend uitzicht heeft op de omgeving: de 
molen Gabriel, de Kleizuwe, het Hilversums 
Kanaal en de uitgestrekte weilanden van de 
Horstermeerpolder. Zo wordt meteen de lig-
ging van het fort verklaard: het is immers – in 
1844 – aangelegd als een van de vele forten 
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter ver-
dediging van de ingang naar de Kleizuwe. Dit 
was tot aan de aanleg van de Provincialeweg 
in 1939 de enige oost-westverbinding vanuit 
het Gooi richting Amsterdam. Na de aanleg 
van het Hilversums Kanaal in 1930 kon men 
op het fort ook deze waterweg onder controle 
houden. Zo’n 70 manschappen konden hier 
gelegerd worden. 

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Vreeland ligt midden in de Hollandse 
Waterlinie (NHW). Deze linie is aangelegd 
tussen 1815 en 1885 en liep van de voorma-
lige Zuiderzee tot aan de Biesbosch: 85 km 

lang en zo’n 4 km breed. Het doel ervan was 
om de grote steden in Holland en Utrecht te 
beschermen door middel van het onder wa-
ter zetten van brede stroken land. De Vecht 
en de Vechtplassen tussen Weesp en Utrecht 
vormden de ‘ruggengraat’ van een groot deel 
van de linie. Het gebied ten oosten van de ri-
vier kon onder water worden gezet via een in-
genieus waterstaatkundig systeem. Het water 
kwam kniehoog, dus niet diep genoeg om in 
te varen maar wel te diep om doorheen te wa-
den met geschut. Bovendien werden wegen 
en sloten zo onzichtbaar, waardoor betreden 
van het gebied verraderlijk was. Met relatief 
weinig menskracht kon een groot gebied op 
deze manier verdedigd worden.

Militair erfgoed
De kwetsbare of hoger gelegen punten in de 
Linie, zoals bruggen, dijken of sluizen wer-
den verdedigd met ruim 60 forten en hon-
derden batterijen en kazematten, waarvan 
Fort Kijkuit er dus een is. Ook schuilplaat-
sen op het Sperwerveld, de houten huizen 
langs de Kleizuwe en diverse bunkers langs 
de Bergseweg vormen het militaire erfgoed 
van deze linie in Vreeland. De NHW is van-
wege de grote historische waarde in 1995 
aangewezen als Werelderfgoed en in 2005 tot 
Nationaal Landschap.

Op 7 juni is de officiële opening van Fort 
Kijkuit met een open dag voor alle geïnteres-
seerden. U leest hier meer over in de volgende 
Vreelandbode.

J.J.

Vreeland vroeger...

Fort Kijkuit

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

KONINGSDAG HEEFT WEER 
EEN GEWELDIG PROGRAMMA 
U KOMT TOCH OOK???

...en nu



20 april 2015 De Vreelandbode

 

Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Italiaanse koff ie
Ontbijt & Lunch

Catering & private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Greif is hoofdsponsor 
Vreeland 750

Door de genereuze sponsoring van vele par-
tijen is het mogelijk om dit feestjaar heel veel 
leuks te organiseren. De enorme inzet van de 
fondsenwerf-commissie, bestaande uit Wen-
dela Sandberg, Mario Verweijen en Peter 
Nagtegaal, heeft al een fantastisch bedrag op-
geleverd - al is elke bijdrage, groot of klein, nog 
steeds van harte welkom… Enkele partijen 

hebben wel zeer ruimhartig bijgedragen. Zie 
hiervoor de sponsorlijst op www.vreeland750.
nl. Naast de Gemeente Stichtse Vecht is Greif 
hoofdsponsor van het feestjaar. Factorymana-
ger Edwin Kielestein: “Van Leer/Greif heeft 
van oudsher een hechte band met Vreeland en 
heeft altijd veel bijgedragen aan het dorp en 
het dorpsleven. Zo heeft het bedrijf in 1949 de 
nieuwe brug grotendeels betaald, de Bernard 
van Leer-speeltuin aangelegd en de kantine 
altijd opengesteld voor evenementen. Ook al 
is Greif nu een groot internationaal concern, 
die rijke geschiedenis en de band met Vree-
land voelen wij nog steeds en die hebben wij 
tot uiting willen brengen door hoofdsponsor 
van dit feestelijke jaar te worden”. Eén van de 
tegenprestaties vanuit de Stichting Vreeland 
750 was een lunchlezing voor alle huidige en 
gepensioneerde werknemers over de geschie-
denis van Van Leer door Juliette Jonker.

Handjes gezocht
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, 
zal de viering van Vreeland 750 jaar niet onge-
merkt voorbij gaan.
Het programma is bekend, de organisatie 
draait op volle toeren en nu wordt het tijd om 
die plannen uit te voeren. Voor die uitvoering 
zoeken we vrijwilligers die o.a. helpen om ten-
toonstellingen in te richten, een concert op de 
Vecht mogelijk te maken en die willen helpen 
bij de voorbereiding van de Middeleeuwse 
dag. Het gaat om schilderen, zagen, schroe-
ven, varen, etc. Dus geen vergaderingen, geen 
notulen maar wel het plezier van samen iets 

maken dat je weer terugziet in één van de ac-
tiviteiten van Vreeland 750. Lijkt het je leuk 
en wil je daar in overleg een dagdeel, dag of 
dagen mee helpen, meld je dan aan bij de faci-
litaire werkgroep Vreeland 750  (mail olden-
kamp.jan@gmail.com of  06 3737 3472).

 De premiėre van de Vreelandse film ‘Anno Nu’ 
op donderdag 11 juni a.s. is inmiddels uitver-
kocht. Wilt u de film ook zien? Reserveer dan 
snel kaarten voor de extra voorstelling op zater-
dag 13 juni in ‘de Kippenschuur’ op Landgoed 
‘Groot Kantwijk’ aan de Bergseweg in Vreeland. 
De zaal gaat om 19.45 uur open. De film start om 
20.00 uur. Voor het filmdiner op vrijdag 12 juni 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dit diner 
wordt verzorgd door onze Vreelandse topkok 
Rogier Sluyter. Op deze avond kunt u vanaf 18.30 
uur genieten van een heerlijk menu, afgewisseld 
met de vertoning van de film. Kosten voor deze 
bijzondere avond zijn €75. De opbrengst van het 
diner wordt gebruikt om de kosten voor de tot-
standkoming van de film te dekken. 
Reserveren voor diner of extra filmavond: info@
vreeland750.nl.

Extra voorstelling film ‘Anno Nu’ op 13 juni

Op zaterdag 22 augustus zal een grote Dorps-
reünie plaatsvinden in Vreeland. Speciaal voor 
hen die het dorp ooit verlaten hebben, huidige 
dorpsbewoners, leden van Vreelandse ver-
enigingen en degenen die graag nog een keer 
samenkomen om gezellig bij te praten is een 
uniek programma opgesteld. 
De Vreelandse verenigingen zijn bezig met 
het samenstellen van een tentoonstelling. 

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
Vreelanders en oud Vreelanders. Het belooft 
een oergezellig geheel te worden. Het pro-
gramma start om 16.00 uur. U kunt tegen een 
kleine bijdrage (€7,50) gezellig blijven eten. De 
organisatie van de reünie ligt in handen van de 
Stichting Pondarosa en vindt plaats in de feest-
tent van het historisch festival aan de Kleizuwe. 
Inschrijven voor de reünie is noodzakelijk en 
kan via de website: www.vreeland750.nl of te-
lefonisch bij Edith Konings: 06 10983977

Grote dorpsreünie


