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Wat was het een geweldige Koningsdag! In deze Vreelandbode kunt 
u heerlijk nagenieten met verhalen en foto’s. Verder natuurlijk een 
uitgebreide vooruitblik op de STERREN van Vreeland-maand die 
30 mei begint. Tientallen optredens, tentoonstellingen, workshops 
en lezingen zijn georganiseerd, Vreeland ‘ademt’ 3 weken kunst, 
cultuur en muziek. Het chronologische programma leidt u de weg. 
U kunt de hele agenda van de Sterrenmaand zo uit het hart van 
deze extra dikke Vreelandbode halen, handig als reminder! Verder 
leest u weer veel interviews met dorpsgenoten. Jan Hos vertelt over 
de Vreelandse wielerronde die 22 augustus plaats vindt, Bert van 
Wijk komt aan het woord over de voor Vreeland zo belangrijke 
muziekvereniging De Vecht en in de rubriek Dorpsgenoten! leest 
u over het kleurrijke leven van Koos van Nes. Geniet verder van de 
vaste rubrieken als de Kinderpost, de Hemel boven Vreeland en 
‘aan tafel bij’. En tot ziens tijdens de STERREN-maand! 

Van de redactie

Om 8 uur scherp worden we gewekt door de 
herauten. Het tempo zit er gelijk in. Vreeland 
hijst zich in de kleren, Middeleeuws of 
Oranje, en spoedt zich naar het Kerkplein. 
De wind waait, de wolken snellen voorbij en 
de zon schijnt. Hollandser kan het bijna niet.
Vlak voor het Kerkplein – voor het huis van 
Paul Fagel – treffen we Guusje Heslenfeld. 
Ze wordt al aangesproken door een andere 
Vreelandse die vraagt waarom ze nooit naar 
het naaiatelier is gekomen. Guusje: “Oh, als ik 
maar niet de hele dag hoor waarom ik niet in 
klederdracht ben. Ik heb oranje kleding uit-
gekozen, omdat ik vandaag het feest van de 
koning vier.” Op de achtergrond horen we de 
burgemeester Witteman in de microfoon roe-
pen dat hij trots is op Vreeland. Heslenfeld is 
een bekende naam in ons dorp. Guusje heeft 
lang gedacht dat haar familie – met 23 leden 
– zo’n 1 procent van de Vreelandse bevolking 
vertegenwoordigde. “Het is de 27ste keer dat 

ik hier Koninginnedag en Koningsdag vier. 
Ik heb overal gewoond met mijn ouders, 
maar Vreeland is echt het mooiste dorp. Ik 
ga vandaag alle activiteiten aflopen. Volgens 
mij is het waterspektakel het allerleukste 
evenement voor de kinderen.” Dan komt 
Linda Maasbommel langs met een grote 
schaal krentenbollen. We doen ons eraan te 
goed en zingen even mee met het Volkslied. 
Ja, ja we zijn van Duitschen bloed. Guusje: 
“Vanmiddag ga ik gezellig borrelen en een 
hapje eten.” Dan ziet Guusje haar moeder en 
haar broer Marius. Ze gaan verder richting 
koffie en gebakken eieren met spek. 

We krijgen Micha Cluysenaer-Gerritsen in 
beeld. Haar naam doet Middeleeuws aan net 
als haar outfit. “Fantastisch hoe iedereen ge-
kleed is”, zegt Micha, “ik zie helemaal geen 
doublures. Er is zoveel Middeleeuwse varia-
tie.” Micha heeft een jurk geleend. “Ik was wel 
van plan om naar het naaiatelier te gaan, maar 
had het te druk met mijn werk én met alle 
activiteiten voor Vreeland 750. Bovendien zit 
ik ook in het 4 mei comité.” Micha verheugt 
zich deze middag op Robin Hood, ze heeft 

het programma voor vandaag bij de hand. 
“Ik ga zo ook nog wel even naar huis om 
Koningsdag in Dordrecht op de tv te bekij-
ken. Dordrecht is een prachtige stad met ge-
weldige musea. Ik ben blij dat het zo’n prach-
tig weer is. Vanmiddag gaan we lekker naar 
de feesttent. Wat ik wel mis is de optocht met 
de praalwagens en de kinderen. Dat deden we 
vroeger in Vreeland op Koninginnedag. Het 
bloemencorso in de bollenstreek was er niks 
bij. Nu kan zo’n optocht eigenlijk niet meer, 
omdat heel veel Vreelanders op vakantie zijn. 

Arie Boutkan komt aangelopen. Hij ziet er 
prachtig uit. Helemaal in het oranje mét een 
vlinderstrik. “Ik sla het ontbijt nooit over. 
Vanmiddag gaan we even naar Amsterdam. 
Mijn zoon Pieter speelt namelijk met een 
Vreelandse band op het Leidseplein. In de 
namiddag komen we weer in Vreeland bor-
relen. Ik vind het geweldig dat er in ons dorp 
zoveel enthousiaste mensen zijn die dit alle-
maal organiseren.” 

Vlakbij de gegrilde ham en de gebakken ei-
eren treffen we Henk en Lucie Versloot. Dit 
keer niet als verkeersregelaars maar wél bijna 
onherkenbaar verkleed. Lucie noemt zichzelf 
voor de gelegenheid Moeder Theresia. “Ik 
ben een soort boerin en Henk is vandaag een 
middeleeuwse boer, maar hij lijkt in deze out-
fit ook op holbewoner. Mijn kleding heb ik 
zelf gemaakt. Ik kon een naaimachine lenen 
van mijn vriendin. Eerlijk gezegd heb ik het 
wel een beetje koud. We gaan nu lekker koffie 
drinken en gebak eten in het Dorpshuis. 
Vanmiddag gaan we natuurlijk touwtrekken: 
dikke kans dat mijn holbewoner gaat winnen. 

Lees verder op pagina 4
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Colofon

Hoi, ik ben Isabel Sakkers en in de vorige 
Vreelandbode heb ik een Vechtzooitje ge-
plaatst omdat ik graag wil oppassen. Mijn 
nummer was daar verkeerd. Het juiste num-
mer is 0620029936. Ik kan oppassen op vrijdag 
en in het weekend tot een uur of 23.00 uur. 

Vechtzooitjes
Gezocht: invalkracht (va 16 jr) voor de bezor-
ging van de ochtendkrant van 13 juli t/m 1 
augustus as. Vier wijken in Vreeland, die on-
afhankelijk van elkaar gelopen kunnen wor-
den. Bezorgtijd ong. 40 min. per wijk. Leuke 
vergoeding. Meer info en/of aanmelden: Jorrit 
Timmer 06-15906184. 

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
30 mei t/m 21 juni STERRENweken zie het
 programma op pag. 10 en 11
3 juni Infoavond over het gehoor
15 juni Info-avond CSV terrein, 19.30 u.
15 juni ALV Dorpsraad, 21.00 u.
 beide in het Dorpshuis. 
17 juni  Haring happen bij Lokaal Zuid 
21 juni  Vaderdag
4 en 5 juli  Countryweekend Ponderosa
13 juli-21 aug. Zomervakantie CSV 
14 aug.  Verlichte Avondvaart
15-16 aug.  Historisch Festival
18-21 aug. Huttenbouwen
22 aug. Wielerronde Vreeland
22 aug. Dorpsreünie
29 aug. Middeleeuws Dorpsfeest

Deze broche is gevonden 
na het Koningsdag ont-
bijt. Graag een berichtje 
aan het Oranje Comité 
van de eigenaar.
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 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

De Muziekvereniging voor de muzikale ope-
ning van Koningsdag in de middeleeuwen. 
Rogier Sluyter voor het aansnijden van de 
heerlijke beenham, Peter Rikkenberg voor het 
bakken van 220 eieren met spek, Hans de Vries 
voor het maken van foto’s van mensen op het 
schavot. Verder danken wij alle Vreelanders 
die mooi verkleed en in groten getale naar 
alle festiviteiten zijn gekomen. Anouk Pruim, 
dank voor het maken van een perkamenten 
programmaboekje in middeleeuwse stijl. 

Reinko Abels en de kerk, voor het beschikbaar 
stellen van De Til en hulp tijdens het ontbijt. 
Herauten Misha, Raymond en Lodewijk, be-
dankt voor het wekken van vele Vreelanders met 
hulp van vele Vreelandse kinderen. Lodewijk, 
bedankt voor de gastvrijheid en het uitdelen 
van verfrissende drankjes aan de vrijwilligers. 
Dankzij verkeersregelaar Corry de Veer kon-
den de deelnemers aan de lawaaiparade veilig 
door het dorp wandelen. De prijswinnaars 
van de kinderspelen en straat-versierwedstrijd 
staan elders in deze Vreelandbode vermeld. 
Dank ook aan Riks Noorman voor het draaien 
aan het draaiorgel. Bedankt ook vrijwilligers 
tijdens de kinderspelen: heel fijn dat jullie een 
uurtje hebben geholpen. Engeline dank voor 
het helpen met het inschrijven en tellen van 
de kinder scores. De middag werd ook dit jaar 
enthousiast opgeluisterd door de onvermoei-
bare trappers van wielervereniging Vreeland. 
Henry Hilhorst bedankt voor jullie handboog 
schietdemonstratie van schietsportvereniging 
‘Robin Hood’. Bedankt Juliette Jonker en Peter 
Nagtegaal voor wederom een interessante 

historische puzzeltocht. Dank aan familie 
Hoppenbrouwers voor elektra en water voor 
de kinderspelen. Dank aan de EHBO Vreeland 
en de heer Griffioen. Dank aan Nelly van het 
Dorpshuis voor het beschikbaar stellen van 
ruimte voor de kinderpoppenkast en het le-
nen van het koffiezet apparaat. Ook veel dank 
aan Michel van Dijk voor het perfecte geluid 
en het installeren van de geluidsinstallatie. 
Dank aan ijsvereniging ‘Voorwaarts’ voor het 
gebruik van de geluidsinstallatie. Het water-
spektakel had natuurlijk niet kunnen plaats-
vinden zonder onze presentatoren Bert van 
Wijk en Jan Corstjens. Henk Griffioen voor 
het beschikbaar stellen van zijn tuin voor het 
waterspektakel. Ook onmisbaar: duikers Age 
Hellingwerf en Rob Visee! Heel veel dank ook 
aan Jan Randeraat voor het aanleveren van 
pontons, Michiel van Dis voor het vervoeren 
van de pontons. Dank aan slagerij Dalhuijsen 
voor de worsten die de winnaars van het touw-
trekken hebben gekregen. Verder danken wij 
Sven Fremeijer en Mark van Koert voor alle 
hulp gedurende de dag met opbouw, kinder-
spelbegeleiding en het opruimen! Ook niet te 
vergeten alle partners van de Oranjecomité  le-
den; zonder jullie support kunnen we niet zo’n 
dag organiseren. 

Last, but not least: dank aan alle sponsors en 
Vreelanders voor de gulle giften en enthousi-
aste aanwezigheid.
Samen hebben we van 27 april 2015 een onver-
getelijke middeleeuwse Koningsdag gemaakt! 
Carole, Marjan, Linda, Gesina, Reinoud, 
Michael, Martin en Olaf      

Koningsdag in de Middeleeuwen
Het Oranje Comité bedankt.....

Koningsdag was weer een enorm gezellig 
feest rond het dorpshuis. Leuk dat veel vrij-
willigers op de been waren bij de festivitei-
ten. Cor als vanouds achter de tap, en Nelly 
had alles weer goed voor elkaar met een 
hapje en een drankje. Ook een leuke geste 
om een oranjebitter uit te delen.
Hartelijk dank allen voor deze gezellige dag.
Frederika Vervoort

Lezers schrijven  
Gezellig Koningsfeest

De volgende kinderen hebben een prijs ge-
wonnen bij de kinderspelen: 
4 jaar - Thom 5 jaar - Lena
6 jaar - Esmee 7 jaar - Mieke
8 jaar - Myrthe 9 jaar - Mia en Froukje
10 jaar - Puck 11 jaar - Nina

Gefeliciteerd! De meeste kinderen hebben 
hun prijs op Koningsdag al uitgezocht. Dege-
nen die nog geen prijs hebben gekregen, kun-
nen een app/sms sturen naar 0619173615 om 
deze alsnog te ontvangen.

Winnaars kinderspelen Koningsdag
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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

Vervolg van pagina 1
Vanmiddag gaan we borrelen en eten in de 
feesttent en dan maken we het niet te laat. Ik 
moet morgenochtend weer om vijf uur mijn 
bed uit. Ik werk namelijk in de beveiliging 
bij het UWV in Utrecht.” Dan komt haar 
schoonzus Nettie langs. Zij speldt nog even 
snel de sjaal van Moeder Theresia vast, die 
was losgewaaid door de wind.

Jacoba van Beieren – ook wel Monique Bruins 
– is herkenbaar aan haar indrukwekkende 
hoofdtooi. En nee, gebakken eieren met spek 
eet ze niet, want die lustte Jacoba ook niet. 
Haar kleding heeft ze van een speciaal ver-
huurbedrijf van middeleeuwse kleding uit 
Amsterdam. Monique / Jacoba: “We blijven 
hier de hele dag. Mijn dochter komt ook met 
haar man en de baby Nicky, die nu zes weken 
oud is. Ik heb speciaal voor mijn kleindochter 
een oranje rompertje gekocht. Vanmiddag is 
het weer feest in onze tuin aan het water. We 
hebben dan goed zich op het waterspektakel 
en serveren aan iedereen die langskomt hapjes 
en drankjes.” Met die hapjes zit het wel goed, 
want Monique drijft samen met haar dochter 
Casa Foodstore & Catering. Vandaag staat 
een bezoek aan de vrijmarkt in de planning, 
maar ook een wandeling over de Kleizuwe. 
Monique: “Ik hoorde dat de Kleizuwe heel 
mooi versierd is. En ja, we gaan wandelen, 
want in deze Jacoba van Beierenjurk kan ik 
niet fietsen.”
Bernadette en Hans Peters zijn super creatief 
te werk gegaan. Het Vreelandse echtpaar – 
bekend van de Amsterdamse winkel én web-

site De Linnenboom – heeft zichzelf gehuld in 
beddengoed uit hun winkel. Toch zien ze er 
middeleeuws uit. Bernadette heeft een mooie 
zachte en lichtbeige deken om, met ceintuur 
en een muts uit de oude hoedendoos. Voor 
Hans heeft ze een lichtgrijs geruit pak ge-
maakt – ook met ceintuur – van een dekbed. 
Bernadette lachend: “Onder mijn ‘deken’ heb 
ik een bruine Claudia Sträter jurk aan. Ziet er 
goed uit toch? Ik heb er uren over gedaan om 
alle kledingstukken met veiligheidsspelden 
vast te zetten.” Aan haar arm heeft Bernadette 
een rieten boodschappenmand. “Ik ga zo 
naar de vrijmarkt, kijken of ik speelgoed 
voor onze kleinzoon kan vinden. We heb-
ben al lekker ontbeten en een Oranjebittertje 
gedronken. We vinden het geweldig dat zo-
veel Vreelanders zich voor deze dag inzetten. 
Soms denken we er wel eens over om terug 
te gaan naar Amsterdam, maar op dagen 
als deze weten we altijd weer waarom we in 

Vreeland blijven. Inmiddels wonen we hier al 
weer veertig jaar.” Voor Vreeland 750 hebben 
Bernadette en Hans speciale dekbedden in-
gekocht met afbeeldingen van ridders, jonk-
vrouwen en kastelen. Hans: “De dekbedden 
zijn te zien in het Dorpshuis. Daar hangen ze 
aan de muur. Vreelanders krijgen €5 korting. 
Wij gaan nu naar het Dorpshuis gebak eten.” 
Bernadette vult aan: “Straks gaan we nog even 
televisie kijken. Even de outfit van Maxima 
bekijken. In de middag zijn we weer bij de 
feesttent te vinden. Lekker wat eten, drinken 
en meezingen.”

In de middag zien we dat veel Vreelanders 
hun middeleeuwse kleding hebben vervan-
gen voor een lange broek en een warme jas. 
Begrijpelijk, want de zon schijnt weliswaar, 
maar de zogenaamde gevoelstemperatuur is 
laag. 
Ook bij de Ridder/Kindermiddagspelen is het 
traditioneel druk. We zien niet alleen inge-
spannen Vreelandse kindersnoetjes aan de 
Floraweg maar de jeugd uit de omliggende 
dorpen vermaakt zich ook prima met de spel-
letjes onder de stralende zon. De liedjes van de 
troubadour zorgen voor een Middeleeuwse, 
muzikale omlijsting. Ook daar treffen we een 
enthousiaste Linda Maasbommel. “Het gaat 
supergoed en we hebben meer dan genoeg 
hulp. Het is ook zo lekker dat we een zonne-
tje hebben. Mijn eerste keer in het Oranje co-
mité bevalt prima! Haha. Oranjebittertje er-
bij….” Ook treffen we Hanke Miedema, een 
trouwe bezoeker van de viering van voorheen 
Koninginnedag in Vreeland. “Ik woon hier al 
23 jaar en dit is zeker mijn 22ste viering in 
het dorp.                         
Ik ging een keer naar de Jordaan in Amsterdam 
maar dat vond ik veel te druk. De harmonie 

Koningsdag 2015



De Vreelandbode mei 2015 5 

De enige straat die meedeed aan de straat-
versierwedstrijd van het Oranje Comité en 
Stichting Vreeland 750, is de Pomonaweg/
Singel. De bewoners kozen de naam van het 
voormalige terrein waarop ze wonen, Flora 
et Pomona, tot thema. Ze ontwierpen een 
Flora et Pomona wapen, verzamelden stof-
fen op CSV Ridderhof, naaiden banieren en 
knutselden ophangconstructies. Ook tover-
den ze de straat om tot een decor vol am-
bachten, van bloemist tot slager, van alche-
mist tot smid. Natuurlijk mochten een heuse 
waterpomp en schandpaal niet ontbreken. 
Op Koningsdag wapperden tientallen Vree-
landvlaggen, wimpels en Flora et Pomona 
banieren vrolijk in de wind en kwamen een 
kasteelmuur, zwaard, schild en prinses-
senkasteel tevoorschijn. Na het Konings-
dagontbijt ontmoette de jury de middel-
eeuwse Flora et Pomona bewoners voor hun 
‘stadsherberg in den Pomona’ waar zij van 
oranjegebak genoten. De jury was zichtbaar 
onder de indruk en het borrelpakket t.w.v. 
€150.- gaat dan ook naar Flora et Pomona. 
Is het straatversieren nu voorbij? Nee hoor! 

Het duurt nog drie maanden tot het Mid-
deleeuws dorpsfeest op 29 augustus. Die tijd 
kunnen Vreelanders prima benutten om hun 
straten en pleinen om te toveren tot feestelijk 
versierde middeleeuwse decors. Wat dacht 
je van het Sint Maartenplein – al met (speel)
kasteel; de Boterweg, Voorstraat, Vossenlaan 
en Klapstraat – al middeleeuws pittoresk; en 
de Fetha – al met een prachtige kasteelpoort? 
Hang vlaggen, wimpels en banieren op en je 
buurt ziet er direct feestelijk uit. We kijken 
uit naar alle creaties!
Voor meer foto’s: 
zie Beeld op www.vreeland750.nl.

Flora et Pomona winnaar versierde straat

hier is bijzonder. En dan het enthousiasme 
van de organisatie. Het feit dat de oudere ge-
neratie dit succesvol heeft overgedragen aan 
de jongeren vind ik mooi. Het hele dorp loopt 
uit: het is een groot feest!!”

Bij het touwtrekken over de Vecht is het 
een drukte van jewelste. We zien weer de-
zelfde Loenenaren als vorig jaar, degenen 
die het in Vreeland gezelliger vinden. Wie 
bij het touwtrekken op valt is Henk Versloot 
van de ‘Draken’. Henk is onvermurwbaar 
en houdt al zijn collega touwtrekkers keu-
rig op het ponton. De touwtrekkers van 
de Oranjevereniging laten de leden van de 
Ronde Tafel in het water vallen en zijn ook de 
uiteindelijke winnaar! En terecht, want deze 
enthousiaste Vreelanders die zich hard heb-
ben gemaakt voor een gezellige Koningsdag, 
verdienen het. Na het festijn op de Vecht 
gaan de Vreelanders aan de borrel. De kreef-
ten bij De Nederlanden zijn al snel uitver-

kocht, maar er is nog volop ossenhaas. Ook 
bij Noord-Brabant en Lokaal Zuid is het su-
perdruk. De leden van de Oranjevereniging 
zitten lekker rustig bij de Feesttent en doen 
zich tegoed aan een sateetje en een biertje. 
Overal klinkt muziek. Wie kleine kinderen 
heeft, trekt huiswaarts.

C.L./M.A.v.S
Foto’s Nely Hos, Hans de Vries, 

Corry de Veer

De historische puzzeltocht op Koningsdag 
was dit feestjaar in een ander jasje gestoken. 
Op 17 plekken in het dorp hingen bordjes 
met daarop een historische foto van die plek 
en een begeleidende tekst. De bordjes hingen 
zo, dat de toeschouwer op precies dezelfde 
plek stond als de fotograaf van destijds. Zo 
zag men in één oogopslag de verschillen tus-
sen Vreeland Vroeger en Nu. Wie de QR-
code scande op de bordjes kwam terecht 
op de digitale versie van de wandeling op 
de routewebsite www.zichtopdevechtstreek.
nl. Hier was meer beeldmateriaal te zien 
van die plek en men zag de locaties van de 
andere bordjes. De digitale wandeling blijft 
online. De tijdelijke bordjes gaan vervangen 
worden door vaste borden, zodat Vreeland 
binnenkort zijn eigen historische wandeling 
door het dorp heeft en bewoners en bezoe-
kers tijdens een ontdekkingstocht door ons 
mooie dorp tegelijk ook het een en ander te 

weten komen. Uit de vele goede inzendingen 
heeft de jury als winnaar getrokken de heer 
A. Niessen. Hij kreeg, naast eeuwige roem, 
een zakje met de overheerlijke Vreelandse 
kloostermopjes, koekjes in de vorm van de 
bakstenen van ons vroegere kasteel. 

Prijswinnaar Historische Puzzeltocht

OESTERS AAN DE VECHT
Kom genieten van dé oesterproeverij van Nederland!

Deze kun je bestellen op de Lounge bankjes op de dijk,
bij je aperitief voor lunch of diner of als voorgerecht!

6 verschillende smaken en natuurlijk ook cru.

OESTERS TO GO
Ga je lekker varen op de Vecht en/of de Plassen? 

Neem een mandje oesters mee aan boord! 
1/2 mandje 25.00
1/1 mandje 50.00

Wil je er zeker van zijn dat wij voldoende op voorraad hebben? 
Bel dan de avond van te voren om je bestelling door te geven.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Vlaggetjesdag in ZUID

De Hollandse nieuwe is er weer en 
dat moeten we vieren!

Cor tapt zijn pilsjes, het zeemans-
koor smeert de keel en 

de haring moet zwemmen…

Woensdag 17 juni v.a. 17.00 uur
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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 A3 Sportsback 1.4 TFSI Attraction Pro Line B Navigatie        2010    € 13.950
Audi A3 1.6i Cabrio Attraction Pro Line Xenon El Kap Cruise        2011   € 19.500
Audi A4 1.8 TFSI Avant Airco Ecc Cruise LMV                                      2010  € 16.500
BMW Z3 Coupe 3.0i M-uitv Leder Schuifdak Airco                           2001   € 14.900
Citroen C1 1.0-12V 5d  Selection Airco Elec Ramen Centr Vergr 2010     € 5.750
Citroen DS3 1.4 VTi 95PKChic Airco ECC LM Velgen Cruise          2010      € 10.895
Daihatsu Cuore  1.0-12V 3d DVVT STi Airco                              2002     € 3250
Mazda 2 1.3i 75PK TS 5d Airco LM Velgen                                         2010  € 8.250
Mini Cooper 1.6 120PK Cooper Business Line Navi Cruise            2010   € 13.250
Nissan Juke 1.6i Tekna Leder Airco Ecc LM Velgen                          2011       € 12.750
Opel Corsa 1.2-16V 5d 111 Edition Airco Cruise                             2010       € 7.250
Peugeot 107 1.0-12V XS 5d Airco Radio cd Elec Ramen              2011       € 5.750
Peugeot 206 1.4i Air-line 5d Airco LM Velgen                                 2005       € 4.950
Peugeot 208 1.4 VTi 95PK 5d  Allure Navigatie                                2013     € 14.350

Skin Care

Van dinsdag 18 augustus tot en met vrijdag 
21 augustus zijn wij weer welkom bij de fa-
milie Van der Paauw aan de Kleizuwe voor 
de jaarlijkse huttenbouw. Alle kinderen die in 
Vreeland wonen en na de zomervakantie naar 
groep 6 gaan tot en met de groep 8 kinderen 
die in augustus dit jaar naar de middelbare 
school gaan, mogen meedoen.
Uiteraard blijven we dit jaar in de sfeer van 
Vreeland 750. Wij willen daarom graag als 
thema: ‘historische ambachten rond het kas-
teel’ zoals bijvoorbeeld een smederij, bakkerij 
of mandenvlechter. Jullie fantasie is waar-
schijnlijk vele malen groter dan de onze, dus 
dat komt zeker goed. Op de bonte avond, don-
derdag 20 augustus, is iedereen welkom om 
naar jullie historische dorp te komen kijken. 
Alle kinderen die hebben meegedaan, mogen 
deze nacht blijven slapen. Er worden dan weer 

allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Rond de meivakantie worden de inschrijffor-
mulieren uitgedeeld. Zoals ieder jaar zijn wij 
op zoek naar bouwmaterialen (schone en niet 
geverfde of geplastificeerde balken, plaathout 
en pallets). Mocht u iets over hebben wat wij 
kunnen gebruiken, graag contact opnemen 
met Reinko Abels, tel. 06-578 44 327, Wim 
Duijzer, tel. 06-46108970 of Casper Zeldenrijk, 
tel. 06-12362761. Bij voorbaat dank. 
Dorpsgenoten die genieten van hun pensioen, 
prepensioen of vervroegde uittreding, handig 
zijn en het leuk vinden om dit kinderfeest door 
te laten gaan, worden dringend gevraagd mee 
te helpen bij de voorbereiding in de komende 
maanden. In de bouwperiode is iedereen van 
harte welkom om een ochtend of middag mee 
te helpen timmeren! Tot 18 augustus!

De huttenbouwcommissie

Historisch Huttenbouwen 2015 

De komende vier weken zijn ideaal om op 
zoek te gaan naar planeten. Op 20 mei zie je tij-
dens de avondschemering laag in het noord-
westen de zeer smalle maansikkel, met vrijwel 
recht daarboven de heldere planeet Venus. 
Om 4 uur ‘s nachts op 23 mei staat Saturnus 
in oppositie met de zon, in het sterrenbeeld 
Schorpioen. Vanuit Vreeland gezien, bevindt 
de geringde planeet zich nu precies tegenover 
de zon. Daardoor is de afstand tot de Aarde 
het kleinst, is de helderheid het grootst en is 
de zichtbaarheid optimaal. Rond 12 uur ‘s 
nachts staat Saturnus in het zuiden en met 
een goede verrekijker zijn de ringen goed te 
zien. Trouwens, toen deze voor het eerst door 
Galilei werden waargenomen, dacht hij dat er 
oren of handvaten aan de planeet zaten. Het 
was de Nederlander Christiaan Huygens die 

in de 17de eeuw ontdekte dat het ringen wa-
ren. Bovendien ontdekte hij de maan Titan, 
de enige maan in ons zonnestelsel met een 
dikke atmosfeer. Lukt het niet om Saturnus te 
vinden, kijk dan nog eens op 1 juni; die avond 
is een zeer nauwe samenstand zichtbaar van 
de maan en Saturnus, die rechtsonder de bij-
na volverlichte maan staat. Let dan wel op, 
dat je niet met de verrekijker vol in de maan 
kijkt. Twee dagen later kun je ook
Jupiter weer gemakkelijk vinden; deze staat 
in het westen boven Venus. Op 6 juni bereikt 
Venus zijn grootste schijnbare afstand ten 
oosten van de zon. De heldere planeet is daar-
door een zeer opvallende verschijning en gaat 
pas na middernacht onder. Met een telescoop 
kun je zien dat het halve Venus is.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Plantenmarkt weer een succes
De frisse wind van zaterdagmorgen 9 mei 
hebben veel Vreelanders getrotseerd. Het was 
weer een ontmoetingsplek voor velen. Even 
bijkletsen, koffie drinken met iets lekkers en 
een ieder ging met zomerbloeiers en groeten-
plantjes naar huis om de Vreelandse tuinen op 
te fleuren. De voorlopige opbrengst is € 2.400, 
die ten goede komt voor de actie voorzetra-
men in onze historische St. Nicolaas Kerk. De 
vergunning hiervoor is aangevraagd en wij ho-
pen daarna snel verder te gaan in dit proces. 
Allen hartelijke dank voor uw komst naar de 
markt en een fleurige zomer gewenst.

Namens de plantenmarkt commissie van 
de Protestantse Gemeente Vreeland, 

Koos van Nes

Op woensdagavond 3 juni organiseert Oor-
werk Breukelen een informatiebijeenkomst 
over het gehoor en slechthorendheid in sa-
menwerking met Welzijn Stichtse Vecht. 
Deze bijeenkomst is bedoelt voor mensen 
die merken dat ze slechter gaan horen en in-
formatie willen hebben over wat ze hieraan 
kunnen doen. Mensen zonder gehoorverlies 
of hoortoesteldragers zijn ook van harte wel-
kom. Tijdens het programma wordt ingegaan 

op hoe ons gehoor werkt, de oorzaken van 
slechthorendheid, het herkennen van gehoor-
verlies en mogelijke hulpmiddelen.   
De informatiebijeenkomst is voor alle leeftij-
den van 19.00 tot 20.30 uur in ‘Het Trefpunt’, 
Beatrixstraat 9A te Breukelen. U bent van har-
te welkom en de toegang is gratis. Opgeven 
kan via 0346 - 250640 of per e-mail breuke-
len@oorwerk.nl. Maar u mag ook zo binnen 
lopen. Zie ook: www.welzijnstichtsevecht.nl.

Informatieavond over het gehoor

ZOMERBANDEN-AKTIE 30%
Wij verzorgen desgewenst ook de opslag van uw extra banden

AUTO SPIJKER BV WAAR SERVICE HEEL GEWOON IS!
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Groepsaccommodatie De Willigen in Vreeland 
is uitgeroepen tot ‘Groepsaccommodatie van 
het jaar 2015’ voor de provincie Utrecht. 
 
Het Centrum voor Groepsaccommodaties 
(CVG), heeft  onlangs de winnaars bekend 
gemaakt van de verkiezing voor de beste 
groepsaccommodatie van 2015 per provincie 
in Nederland. Het CVG heeft  per provincie 
een voorselectie van 3 genomineerden ge-
maakt, waarna het publiek via haar site www.
groepen.nl vervolgens de beste accommodatie 
voor groepen in die provincie kon kiezen. ‘De 
Willigen v.o.f.’ is met 101 stemmen overtui-
gend winnaar geworden en mag zich ‘Accom-
modatie van het jaar 2015’ voor de provincie 

Utrecht noemen. Op donderdag 30 april om 
15.00 uur werd door de directie van CVG een 
herkenningsschild en certifi caat uitgereikt aan 
Yolanda Willig. 

Groepsaccommodatie van het jaar 2015

Het 4 mei comité is er ook dit jaar weer in 
geslaagd een bijzonder programma samen te 
stellen voorafgaand aan de stille tocht naar het 
oorlogsmonument aan het Boerenlaantje. In 
een volle Grote Kerk kon men luisteren naar 
diverse sprekers en intense muziek. Bijzonder 
is dat ieder jaar weer verschillende facetten 
van het begrip ‘oorlog’ en ‘herdenken’ aan 
de orde komen. Zo sprak de Molukse Sylvia 
Pessireron, schrijfster van het boek ‘Gesloten 
koffers’, over het leven van haar vader, die 
als KNIL militair in Indië voor Nederland 
vocht maar hier geen warm welkom kreeg 
na de oorlog. De Bosnische Aldina Vejzovic-
Halilovic maakte als kind de verschrikkingen 
in Srebenica in 1995 mee, waarna zij 
naar Nederland vluchtte en na diverse 
vluchtelingenkampen in onze gemeente een 
vaste plek vond. Haar herinneringen aan 
deze vreselijke oorlog werden opgetekend en 
verteld door Gera Helling. Kees Hellingwerf 
verwoordde de herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog in Vreeland van de Vreelandse 
Dries Niessen. Tussen deze indrukwekkende 
verhalen door kreeg de jeugd letterlijk en 
figuurlijk een stem: CSV-leerlingen Abigail 
Kramer en Nadieh ten Dam (foto) lazen een 
gedicht voor en Margaux Lindenkamp zong 
het ontroerende lied ‘With you’ van Matt 
Simons. Als ieder jaar speelde Jan Bogaard 
schitterende pianomuziek. Na de bijeenkomst 
liep de stoet bij ondergaande zon naar het 
oorlogsmonument, waar wethouder Pieter 

de Groene sprak en Raymond van den Burg 
op de trompet ‘The Last Post’ speelde. Na 
de twee minuten stilte legde traditiegetrouw 
als eerste de familie van de drie op het 
monument herdachte gesneuvelde soldaten 
bloemen bij het monument. Hierna volgden 
kransen namens de Gemeente, de Dorpsraad 
en de Veteranen. Tot slot legden de circa 130 
aanwezigen rode, witte en blauwe bloemen 
neer, die in de kerk waren uitgedeeld. 
Complimenten voor deze zinvolle en met 
zorg samengestelde herdenking aan het 4 
mei comité, bestaande uit Micha Cluysenaer, 
Kees Hellingwerf, Gera Helling en Kees 
Hulsman.                              J.J.  

Respectvolle Dodenherdenking

Het KiKa diner, georganiseerd door Margriet 
Darwinkel op dinsdagavond 21 april in 
Restaurant De Nederlanden, heeft totaal ruim 
€ 7400,- opgeleverd. Maar liefst 43 gasten ge-
noten van de mooie gerechten uit de keuken 
van Wilco Berends, die voor slechts €15,- per 
couvert zijn kookkunsten,  restaurant en zijn 
vakkundige bediening en keukenbrigade in-
zette. Bovendien hebben de vaste leveranciers 
van De Nederlanden; Smaragd wijnen, Andre 
Kerstens BV, Jan Veerman vis en Hesseling 
culinair vlees hun verfijnde producten gratis 
geleverd. De levendige veiling onder bezielen-
de leiding van Erik Kuperus heeft meer dan € 
3000,- opgeleverd.  Vijf eersteklassers van het 
Comenius College waren die avond aanwezig 
om vrijwillig te helpen met de verkoop van lo-

ten en de veiling. Margriet heeft in inmiddels 
in Londen de marathon gelopen in een tijd 
van 4u37en met alle KiKa Londen runners is € 
108.000,- opgehaald voor dit goede doel.  

P.v.d.H.

KiKa diner een succes

Wij helpen u verder bij het realiseren van al uw persoonlijke doelen.

Zoals:
- de sterke en zwakke kanten van uzelf leren kennen;
- in harmonie met uzelf komen;
- relatieproblemen onderkennen en verhelpen;
- rouwverwerking;
- sollicitatiebegeleiding;
- studieproblemen;
- mindful afvallen.

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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Uitzending gemist? Luister terug 
via www.NPOgeschiedenis.nl. 

Genomineerd voor de 
Zilveren Reissmicrofoon!

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  

Geef vader
iets voor zijn
haar dit jaar!

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

Sinds 1988 alweer woont Jan Hos in Vreeland, 
samen met zijn Nely. Samen werken ze ook bij 
Conmedra. Nely is de directeur van deze staal-
fabriek en Jan houdt zich bezig met de automa-
tisering, sales en communicatie. En allebei zijn 
ze gek van fietsen. 

Bezige bij
Maar Jan doet en deed nog veel meer. Jaren-
lang was hij leider van een zaalvoetbalteam en 
hij voetbalt nog steeds zelf: in Breukelen bij de 
veteranen op het veld en in Huizen speelt hij 
competitie in de zaal. Hij zat drie jaar in de 
Dorpsraad en hij is de voorzitter van de CTC 
Ankeveen, een fietstoerclub van 20 mensen 
die elke zondagochtend zo’n 90 km wegtrapt. 
“Ja, en Nely fietst ook mee. We hebben samen 
ook veel fietsvakanties gehouden. We zijn 
zelfs een keer naar Gibraltar gefietst, 3500 km, 
een droom van mij. We hadden tijd en gele-
genheid en toen zijn we maar gewoon opge-
stapt en die kant opgereden. We hebben er zes 
weken over gedaan.”
Nely, die is aangeschoven en de laatste hand 
legt aan haar middeleeuwse kostuum, voegt 
daaraan toe. “Dan ben je echt op elkaar aan-
gewezen. En als je dat samen aankan dan lukt 
de rest ook wel.”

Historie van de Wielerronde van Vreeland
Jan vertelt: “De Ronde van Vreeland die van 
1975 t/m 1998 jaarlijks werd gehouden was 
vermaard. Vooral dankzij Cor Ledder, des-
tijds uitbater van Taveerne de Vecht, die de 
grote initiator was. De ronde door het dorp 
bedroeg precies 1000 meter, met start en fi-
nish bij het Dorpshuis. Dus 60 keer rond is 60 
km. In de 24 jaar dat de ronde heeft bestaan, 
heeft er een aantal renners meegedaan die 
later prof zijn geworden. Het was een koers 
voor veteranen maar vooral voor A en B ama-
teurs, een springplank voor jong talent. Als je 
hier won dan kon je wel een stukje fietsen.” 
Jan noemt namen als Jos Lammertink, Jonnie 
Broers en René Beuker, jongens die de Ronde 
van Vreeland hebben gewonnen en daarna 
prof zijn geworden.

De wielerronde in reprise
Vier jaar geleden -in de brainstormfase voor 
750 Jaar Vreeland- werd als idee geopperd 
om de Vreelandse wielerronde voor één keer 
nieuw leven in te blazen. “Jij houdt van fiet-
sen, Jan, is dat niks voor jou? Ik heb meteen 
‘ja’ gezegd maar ook dat ik mensen nodig 
had die er verstand van hebben want ik heb 

nooit een wielerronde georganiseerd. Ik heb 
meteen de wielervereniging Vreeland en ‘De 
Eendracht’, de wielervereniging uit Loenen, 
benaderd omdat zij in het verleden de Ronde 
van Vreeland organiseerden en ook de scha-
kel zijn naar de KNWU, de wielerbond.“ Jan 
en zijn mede-organisatoren zijn allemaal 
wielerfan maar mogen zelf niet meefietsen 
want daarvoor heb je een licentie nodig van 
de bond. “Er zijn wel wat verschillen met de 
wielerronde van weleer. In plaats van A en B 
amateurs hebben we gekozen voor twee leef-
tijdscategorieën, de Nieuwelingen van 14-16 
jaar en de Junioren van 16-18 jaar. De A ama-
teurs zijn duur en voor velen nog onbekend. 
Wij hebben juist de jonge renners van wieler-
verenigingen uit de buurt uitgenodigd om een 
officiële wedstrijd in Vreeland te rijden. De 
derde categorie is die van de Oud Profs en we 
hebben al een tiental toezeggingen van grote 
namen uit het verleden zoals Theo de Rooy, 
Jeroen Blijlevens, Matthieu Hermans en Pe-
ter Winnen. En dan is er ter afsluiting nog 
een ludieke race voor de Vreelandse jeugd tot 
12 jaar, De Dikke Banden Race. Drie rondjes 
waar je geen licentie voor nodig hebt.”

Rondemiss
Vreeland zal op 22 augustus van 12.00 tot 
18.00 uur geheel in het teken staan van de 
wielerronde. Het hele parcours moet autovrij 
zijn en ook mensen die binnen het rondje wo-
nen kunnen tijdelijk niet met de auto weg. Er 
komen afzettingen met dranghekken en ver-
keersregelaars. Maar daar krijg je dan ook wel 
wat voor terug. Alle lof geeft Jan alvast aan de 
gemeente die gevaarlijke oneffenheden in het 
parcours reeds heeft hersteld. 

Op de facebook pagina van de wielerronde 
van Vreeland zijn de laatste nieuwtjes te vol-
gen. Mocht het organiserend comité nog op 
zoek zijn naar een rondemiss dan stem ik bij 
deze voor Nely Hos.            R.B.

Jan Hos en de Wielerronde
van Vreeland

Op zaterdag 22 augustus vindt  de Wielerronde 
van Vreeland plaats. Dit houdt in dat er langs 
het gehele parcours op die dag geen geparkeer-
de auto’s mogen staan. De ronde start en ein-
digt bij het Dorpshuis en loopt langs de Fetha, 
Floraweg, de Vliet, Vijverlaan en Hendrik van 
Viandenstraat. Voor de mensen die aan dit par-
cours wonen en die op 22 augustus nog op va-
kantie zijn is het dus zaak om hun auto vóórdat 
zij weggaan weg te zetten! 

Auto’s weg!
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Op midzomerzondag 21 juni is het de 
laatste dag van Klinkers & Klanken en 
dat besluiten we feestelijk! Als u voor 
een gevulde picknickmand, een kussen 
of plaid zorgt … dan zorgen wij voor 
een concert en een gedicht in het gras. 
Om 12.30 uur bent u van harte welkom 
in de tuin van Buitenplaats Vreede-
rust, Klapstraat 25, met uitzicht op de 
Vecht. U bereikt de tuin via het Jaag-
pad. Het tuinconcert duurt tot uiterlijk 
14.30 uur. Bij regen wijken we uit naar 
de kerk. Op het program staat een mu-
zikale picknick met klassieke muziek 
en met gedichten van Vreelandse poë-
zie- en muzieksterren; allen met passie 
voor muziek en dichtwerk.  

Dit zijn:
Goedkoper (koperensemble) 
Ietje van den Born (gedicht met muziek)
Reinette Thiadens (violiste) 
Frederique Bremer (declamatie)
Hanneke Wolff-Rierink (sopraan) en 
Lieuwe Visscher (pianist) 
Micha Hamel (leest voor uit eigen 
(dicht)werk)
Laat u verrassen: vanuit de 13e eeuw 
gaat de muzikale reis terug naar onze 
tijd! 
Datum & Tijd: Zondag 21 juni - 12.30-
14.30 uur. Wees op tijd, vol is vol.
Waar: Tuin van Buitenplaats Vreede-
rust, Klapstraat 25. 
U bereikt de tuin via het Jaagpad!

Kosten: geen 
Meenemen: een zelfgevulde pick-
nickmand, deken/kussen, makkelijke 
schoenen (liever geen hakken om het 
gras een beetje te sparen) en wat klein-
geld voor een glas prosecco met iets 
bijpassends lekkers erbij. 

Goed om te weten 1: Er is geen wc ter 
plaatse (wel in de kerk). 
Goed om te weten 2: De manden met 
Vreelandse streekproducten zullen te 
koop zijn. 
U bent van harte welkom!

Organisatie: Irmgard Michielsen, Wen-
dela Sandberg en Annelies Weijschedé

STERREN van Vreeland
Kunst- en cultuurweken Vreeland 750 jaar | 30 meI - 21 juni 2015

STERREN van Vreeland Tuinconcert
Een muzikale picknick met dichters en muzikanten

In de Vreelandbode van april heeft u 
kunnen lezen dat u de gelegenheid krijgt 
bij een aantal dorpsgenoten binnen te 
kijken om hun kunst(-voorwerpen) te 
bewonderen. Ook is dit dé gelegenheid 
om met de bewoners kennis te maken en 
te horen wat hun motivatie is om kunst 
of speciale voorwerpen te bewaren/ver-
zamelen of ook actief aan te schaffen. 
Ook als u helemaal niet van kunst houdt 
maar er wel voor open staat is dit een ge-
weldige activiteit om aan deel te nemen. 
Het is een van de vele activiteiten om 
dorpsbewoners met elkaar in contact te 
brengen! 

Hier volgt een korte beschrijving van 
wat op 9 verschillende adressen te zien 
is:
1.  Mocht u van moderne kunst houden 

dan is dit een unieke kans om deze 
verzameling te bekijken en er uit-
leg bij te krijgen. Ook kunt u op dit 
adres een verzameling Oost-Aziati-

sche mutsen uit de 19e en 20ste eeuw 
bewonderen.

2.  Een grote verzameling figuratieve 
kunst – zowel schilderijen als beel-
den – uit de 2e helft van de 20e eeuw 
kunt u bewonderen onder leiding 
van een hartstochtelijke verzame-
laar. 

3.  Op dit adres kunt u het werk van een 
internationaal bekende kunstenaar 
in zijn atelier bekijken. De kunste-
naar zal u vertellen over zijn werk, 
“Videowatercolors”, en de achter-
gronden hiervan. 

4.  Ook is het mogelijk kunstwerken te 
bewonderen die met verschillende 
druk-technieken (etsen etc.) tot 
stand zijn gekomen. Het is daarbij 
heel interessant van de kunstenaar 
meer informatie te krijgen over de 
gebruikte methoden.

5.  Wilt u graag meer weten over Azia-
tische kunst? Met name een prach-
tige verzameling wajang poppen en 

andere kunst uit dit werelddeel kunt 
u dan bekijken op dit adres.

6.  Gelukkig zijn er ook inwoners van 
Vreeland die met veel liefde portret-
ten van hun voorouders niet alleen 
bewaren maar ook koesteren. Zij 
stellen hun huis open om deze te be-
kijken en u de bijbehorende verha-
len te vertellen.

7.  In dit huis zijn een aantal familie-
stukken te bekijken uit verschil-
lende generaties. Ook blijkt de al-
gemene interesse voor kunst van de 
bewoners uit een aantal verzamelde 
kunstwerken.

8.  Uit familiebezit zijn op dit adres een 
aantal etsen van een bekende kun-
stenaar uit de 18e eeuw te bekijken.

9.  Mocht u niet op de hoogte zijn wat 
‘prikklokken’ en hoeveel verschil-
lende types er ontwikkeld zijn, dan is 
dit de gelegenheid hiervan kennis te 
nemen. De verzamelaar kan u daar-
over heel veel vertellen.

Data en tijden dat de bezoeken plaats-
vinden zijn: dinsdag 2 juni en woens-
dag 3 juni om 10, 14 en 20 uur; woens-
dag 10 juni om 16 en 20 uur. 

U kunt zich aanmelden (naam, email, 
telefoonnummer, aantal personen, 
data en nummers van de adressen die 
u wilt bezoeken) bij Tanneke Alpherts, 
231849/06-54273566, t.alpherts@
gmail.com of Marijke de Jong, tel. 
0294-233524 / 06.2490.4612, annema-
rijkedejong@hotmail.com.

Kunst kijken bij de buren
Op dinsdag 2 juni, woensdag 3 juni  en woensdag 10 juni

De Vreelandse vormgeefster Anouk Pruim heeft voor de STERRENmaand 
fraaie logo’s ontworpen voor zowel de evenementen als de locaties. 
Deze logo’s zullen in de communicatie vanuit de STERREN steeds terugkomen, 
vandaar dat de Vreelandbode ze graag aan u presenteert.
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Tijdens de STERREN van Vreeland-maand is er ruim 
aandacht voor kunst, cultuur, film en muziek. We 
vieren dit jaar het leven in ons dorp, van toen tot 
hier en nu. Want cultuur verbindt en maakt ons be-
wust, het  versterkt alle aanwezige rijkdom in onze 
gemeenschap.  

Meer informatie, inschrijfformulieren en kosten voor 
deelname aan de workshops (€2,50 kinderen, €5,- vol-
wassenen) vindt u op www.vreeland750.nl onder de 
button STERREN van Vreeland. Geen internet? Geef 
je dan op met de bon die op de achterpagina staat. Le-
ver hem snel in bij Aloys! 
Heel Vreeland inspireert, bruist, ontdekt, proeft, ge-
niet, ervaart en straalt. Doe mee!  

In dit overzicht staat wat er gaat gebeuren: doe mee, 
kom luisteren, ontdekken, genieten, zien, zelf maken, 
proeven, ervaren en beleven: straal mee. Veel plezier!

30 mei Opening STERREN van Vreeland     
  Grote Kerk/ EVAB Expo,16.00 uur 

30 en 31 mei, 5, 6 en 7  juni, 12, 13 en 14  juni- 
  diverse exposities gratis toegang

   ‘Van toen tot nu’   - Grote Kerk
 11.00 – 17.00 uur (op zondag v.a. 12.00 uur)
  Kunst en schilderijen waarop Vreeland centraal 

staat en/of werken die gemaakt zijn door Vreeland-
se kunstenaars uit particuliere collecties.

 ‘Ontmoetingen, 75 Vreelanders’ 
 EVAB Expo, Singel, 11.00 – 17.00 uur 
  Expositie van de portrettenreeks die Liesbeth Ro-

meijn maakte van 75 Vreelanders.

 ‘Vreelandse kunst & makers’  
 EVAB Expo, Singel, 11.00 – 17.00 uur 
  Expositie van kunstwerken die gemaakt zijn door 

diverse creatieve Vreelanders.

 Foto-presentatie ‘Mijn Vreeland’
 VIV, Raadhuislaan 4, 11.00 – 17.00 uur
  Een fototentoonstelling waarvoor Vreelanders ei-

gen materiaal hebben ingezonden met als onder-
werp ‘Mijn Vreeland’. 

 ‘Vondsten uit de Vecht’ 
 VIV, Raadhuislaan 4, 11.00 – 17.00 uur
  Een tentoonstelling van Waternet met de vondsten 

die de afgelopen jaren naar boven zijn gekomen bij 
het baggeren van de Vecht. 

30 mei Salonconcert  Boerderij Landzicht  
  Nigtevechtseweg 37 
  20.00 uur -  € 22,50 
De bekende bariton Robert Hoving organiseert een 
salonconcert in de fraaie ontvangstruimte van boer-
derij Landzicht  met een mezzo sopraan, violiste , 
altvioliste en pianiste. Muziek van toen tot nu: Satie, 
Ravel Vaughan Williams, Bosmans en Cope. www.
roberthoving.nl.

Middag: Streekproductenverkoop bij de brug

31 mei Expositie Lion Cachet, Schoonoord,  
  Duinkerken 12, 13.00 -17.00 uur 
Een kleine tentoonstelling over de beroemde kunste-
naar C.A. Lion Cachet in het huis waar hij van 1900-
1945 gewoond heeft. Met werk van o.a. basisschool-
leerlingen op basis van een lesbrief over Lion Cachet. 

31 mei Concert Folkmusic Boerderij Landzicht  
  Nigtevechtseweg 37, 16.00 uur, gratis
Geniet van heuse folkmusic van de muziekgroep Long 
Long Walk. Deze groep heeft een gevarieerd repertoi-
re, dat een flink deel van de Europese muziektraditie 
bestrijkt. Schotse ballades, Franse chansons, Klezmer, 
maar ook zeemansliederen en Nederlandstalige poë-
zie staan op het programma. Met dorpsgenoot Mario 
Verweijen. 

3 juni Lezing over de STERREN 
  Dorpshuis, 20.00 uur, gratis
Iedere maand staat er een stukje in de Vreelandbode 
over wat er boven Vreeland aan de hemel te zien is. 
Op 3 juni gaan we een stapje verder. We gaan ‘op 
weg’ met onze dorps-astronoom, Harold Linnartz, en 
‘reizen’ langs planeten en kometen, door interstellaire 
wolken en zien nieuwe sterren en planeten ontstaan. 

3 juni Workshop ‘hoorspel maken’ 
  CSV Ridderhof, 14.00 – 16.00 uur 
Marlies Cordia van de Hoorspelfabriek gaat met 
kinderen uit de bovenbouw van CSV Ridderhof een 
spannend verhaal opzetten over een gebeurtenis uit 
de geschiedenis van Vreeland. Maandagochtend 8 
juni kunnen de kinderen op school het resultaat met 
zijn allen beluisteren.

3, 10 en 17 juni - Workshops ‘Gregoriaanse 
  muziek’, 19.45-21.30 uur 

Alleen voor mannen: Verdiepingsslag in de muziek 
van 19 juni 1265. Onder leiding van dirigent Micha 
Hamel maken de deelnemers kennis met deze mu-
ziek en de manier van zingen die daarbij hoort.  De 
3 workshops worden op 19 juni afgesloten met een 
gratis concert in de Grote Kerk (zie 19 juni).

4 juni  Workshop ‘Collages van papier’ 
  Dorpshuis, 10.00 -12.00 uur  
Papier scheuren en plakken! Annemarie Houtzager 
leert u om met gekleurd papier (bijvoorbeeld de bin-
nenkant van een lege envelop) heel spontaan vormen 
te maken - minder definitief dan knippen en vrijer 
dan tekenen. 

5 juni  Wandeling door Historisch Vreeland -  
  Dorpshuis, vanaf 10.15 uur
Loop mee met Juliette Jonker door het prachtige oude 
dorp van Vreeland en hoor de vele verhalen die zij be-
schrijft in het Vreelandboek nu ‘live’!

5 juni Workshop ‘Schilderen voor kleuters’
  CSV Ridderhof, 13.00 – 15.00 uur    
Ria Terra neemt leerlingen uit groep 1 en 2 van CSV 
Ridderhof mee in de wereld van het schilderen.

5, 6 en 7  juni - Diverse exposities in de
  Grote Kerk, EVAB Expo en de VIV, gratis

5 juni Workshop ‘Maak een gedicht’ 
  Dorpshuis, 15.30 -18.00 uur  
Alleen voor tieners 12-18 jaar. In deze workshop leert 
dichter/componist Micha Hamel middelbare scholie-
ren over het verschil tussen praten en spreken. Hij laat 
ook zien dat lullen, zeuren en schelden ook prachtig 
in een gedicht passen. Aan het einde van de middag 
heb je een gedicht geschreven dat je ofwel aan ieder-
een, ofwel aan niemand wilt laten lezen.

6 juni BUITEN teken- & schilderdag
  Dorpshuis, 11.00 -14.00 uur, start 
Op deze dag wordt iedereen uitgenodigd om te ko-
men tekenen en schilderen in ons mooie dorp. De 
dag wordt begeleid door de schilders Dieuwer Elema, 
Maarten Vlam en Liesbeth Romeijn.

6 juni  Concert De Poldermodellen
  Grote Kerk, 20.00 uur, gratis
Een gevarieerd en sprankelend, licht programma van 
Mozart tot Elton John.
Zie ook www.depoldermodellen.nl

7 juni  expositie Lion Cachet Schoonoord  
  Duinkerken 12, 13.00 – 17.00 uur 

9 juni Lezing over 750 jaar Vreeland - 
  Grote Kerk, 20.00 uur  
Het boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogel-
vlucht’ vormt de basis voor een lezing door Juliette 
Jonker (i.s.m. H.K. Loenen) over ons ‘stadje’. De ge-
schiedenis en de ontwikkeling van Vreeland komen 
aan bod  en speciaal voor deze lezing worden ook 
foto’s vertoond die heel bijzonder zijn maar het boek 
net niet gehaald hebben!  (gratis voor HKGL-leden, 
anders € 5,-)

10 juni Workshop ‘Huizen en kastelen van klei’  
  CSV Ridderhof, 14.00 uur  
In deze kleiworkshop, o.l.v. Dieuwer Elema, gaan kin-
deren uit groep 3 en 4 samen huizen en kastelen bou-
wen van klei. Deze bouwsels worden in de vorm van 
een dorp tentoongesteld.

11 juni Première film ‘Anno Nu’  – 
  Kippenschuur (Poloclub Bergseweg)
   20.00 uur (uitverkocht)

12, 13 en 14  juni Diverse exposities in de
  Grote Kerk, EVAB Expo en de VIV, gratis

12 juni Filmdiner ‘Anno Nu’ 
  Kippenschuur (Poloclub Bergseweg) 
  18.00 uur,  € 75,-
Dit diner wordt verzorgd door onze Vreelandse top-
kok Rogier Sluyter. Op deze avond kunt u genieten 
van een heerlijk menu afgewisseld met de vertoning 
van de film. Tevens verkoop streekproducten.

Programma STERRE



De Vreelandbode mei 2015 11 

12 juni Workshop ‘Meditatie met klankschalen’  
  Boerderij Landzicht, 20.00 -21.30 uur  
Voor iedereen die wil ervaren hoe het is om serieus 
te mediteren, verzorgen Peter Prommel en Marieke 
te Wierik een workshop van een half uur yoga en een 
half uur meditatie met alleen het geluid van de zin-
gende en zoemende Tibetaanse klankschalen.

13 juni Optreden Sursum Corda
  Grote Kerk, 16.00 uur, gratis
Een groots optreden van Sursum Corda dat met twee 
andere koren een ijzersterk Nederlands repertoire 
zingt. Kun je nog zingen? Zing dan mee! Na afloop 
borrel en happen op het kerkplein. 

13 juni - Filmvoorstelling ‘Anno Nu’ 
  Kippenschuur (Poloclub Bergseweg)
  20.00 uur (uitverkocht). 
  Tevens verkoop streekproducten

14 juni  Filmvoorstelling ‘Anno Nu’
  Kippenschuur (Poloclub Bergseweg), 
   16.00 uur, € 7,50

14 juni Expositie Lion Cachet, Schoonoord  
  Duinkerken 12,  13.00-17.00 uur, gratis

14 juni Expositie schilderijen, 
  Dieuwer Elema en  Maarten Vlam
  Voorstraat 20, 13.00-17.00 uur

Lokaal Zuid, Dieuwer Elema. 

17 juni Kookworkshop
  Boerderij Landzicht, 14.00 – 17.00 uur  
In deze workshop gaat de bekende Vreelandse kok 
Rogier Sluijter met de deelnemers pastadeeg maken, 
met de hand en met de machine, om een indruk te 
krijgen van beide methoden. De gerechten die hier-
mee bereid worden zullen zeker ook goed geproefd 
worden! 

17 juni Workshop ‘Vilten voor kinderen’ 
   CSV Ridderhof, 13.00 – 15.00 uur 
In de middeleeuwen droegen de mensen veel wollen 
kleding. Tijdens de Workshop Vilten laat Joke Stap-
per kinderen van de bovenbouw kennismaken met de 
vilttechniek om b.v. een sjaal te maken. 

17 juni Workshop ‘Bloemschikken’
  Dorpshuis,  14.00 -16.00 uur 
Onder begeleiding van Marjan Chamalaun werkt u of 
uw kind met fleurige bloemen. Te denken valt aan het 

opmaken van een schaal met oase,  groen en bloemen. 
Het gemaakte zomer-bloemstuk  neemt u mee naar 
huis. U kunt ook meehelpen bij het maken van een 
bloemstuk voor Vreeland 750.

18 juni  Workshop ‘Verhalen vertellen’ 
  Dorpshuis, 20.00 – 22.00 uur   
Verhalen vertellen is één van de oudste kunstvormen 
die we kennen. Wie herinnert zich niet voor het sla-
pen gaan de vraag: “Nog één verhaaltje.” of die ene 
juf die zo goed verhalen kon vertellen? Door verhalen 
te vertellen heb je direct contact met je publiek. Een 
verteller komt als zichzelf en tovert de beelden in de 
hoofden van de luisteraars. Ietje van den Born leert u 
hoe dat in zijn werk gaat.

18 juni Workshop ‘Portret tekenen’ 
  CSV Ridderhof,  9.30 – 12.00 uur  
De workshop portret tekenen is een kennismaking in 
het maken van een portret naar model. Liesbeth Ro-
meijn geeft een korte introductie in onder meer opzet, 
kadering, compositie, het meten en kijken. Ervaring 
is niet nodig, nieuwsgierigheid en enthousiasme zijn 
genoeg. Voor houtskool, papier en model wordt ge-
zorgd. 

19 juni Lezing over 750 jaar Vreeland 
  door Juliette Jonker 
  Dorpshuis, 10.30 uur,  (zie ook 9 juni)

19 juni Optreden Gregoriaans koor 
  Grote Kerk,  20.00 –21.00 uur, gratis 
Deze avond geeft het Vreelands Gregoriaans man-
nenkoor een concert o.l.v. de nationaal bekende com-
ponist en dirigent Micha Hamel. De deelnemers heb-
ben in de weken hiervoor deze muziek – die 750 jaar 
geleden al gezongen werd – tijdens een drietal work-
shops onder de knie gekregen. 

19 juni  Freeland Festival (16+ tot 30) 
  Dorpshuis, 22.00 – 03.00 uur   
Voor de jeugd  (16+) eindelijk het Freeland Festival in 
het Dorpshuis. Een swingende avond met optredens 
van ‘Vreelandse’ bands, waaronder Roads to Roam 
en Nefast. Alleen toegang voor genodigden en Vree-
landse jeugd. Wil je ook spelen, geef je op bij sterren@
vreeland750.nl

19 juni Live muziek (30+) 
  Muziektent, 22.00 uur, gratis
Voor de oudere jongere de Vreelandse primeur van 
Muddcase, een coverband met knetterende gitaar-
rock, twee splijtende gitaristen, een virtuose drum-
mer, overtuigende frontman en dorpsgenoot Sander 
Kegge als pompende bassist. Nummers van Kings of 
Leon, Red Hot Chili Peppers, Coldplay en Pearl Jam.

20 juni Streekproductenverkoop bij de brug

20 juni  Kookworkshop, Boerderij Landzicht 
  13.30 -16.30  uur (zie ook 17 juni)

20 juni Muzikale dag met optredens, 
  Floating Diner en Brugconcert 
  17.00 – 01.00 uur 
Op zaterdag 20 juni swingt Vreeland de hele middag 
en avond en is er volop muziek op en rond de Vecht 
en bij de Muziektent. 
Rond borreltijd laten individuele leerlingen van zich 
horen en vervolgens treedt het Leerlingenorkest op 

als Big Band o.l.v. Simon Westveen. Om 18.00 uur  
kunt u genieten van een Floating Dinner op de Vecht, 
waarna om 20.00 uur het inmiddels traditionele Brug-
concert plaatsvindt rondom de Van Leerbrug. Het 
concert dit jaar is een heus WensConcert, waarbij 
Muziekvereniging de Vecht & Friends, - de laatste 
keer - onder leiding van Gerhart Drijvers úw tien fa-
voriete nummers spelen. Stem mee op:  
www.muziekverenigingdevecht.nl

De Afterparty  vindt plaats vanaf 22.00 uur bij de Mu-
ziektent, waar de vermaarde band ‘Out of Town’ met 
Simon Westveen garant staat voor een swingende 
midzomernacht. 

21 juni  Muziek en poëzie 
  tuin Vreederust en Grote Kerk en 
  Muziektent, 12.30 - 22.00 uur, gratis
De eerste zomerdag begint met een Tuinconcert 
van 12.30 uur -14.00 uur op Buitenplaats Vreederust 
(Klapstraat 25), met Vreelandse poëzie en diverse 
muzieksterren (zie elders in deze Vreelandbode)
Neem je eigen picknickmand en kleed/kussens mee 
en geniet! Bij slecht weer wijken we uit naar de Grote 
Kerk.  

’s Middags is er van 15.00 -16.00 uur in de Grote Kerk 
een Open Podium voor iedereen die zich wil laten ho-
ren en zien. Van klassiek tot musical, van beatbox tot 
streetdance?  Laat je horen en geef je op via:  sterren@
vreeland750.nl.

Het Open Podium verplaatst zich  rond 16.00 uur 
naar de Muziektent voor de versterkte acts en een 
grote jamsession met alle Sterren!  De STERREN-
maand sluiten we daar af met een drankje, hapje en 
veel live muziek.   

21 juni Expositie schilderijen, Dieuwer Elema  
  en  Maarten Vlam, Voorstraat 20,   
  13.00-17.00 uur

Middag: Verkoop streekproducten bij de brug

EN van Vreeland
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Op zaterdag 22 augustus 2015 wordt er in ons dorp 
een grote Dorpreunie georganiseerd. Afgevaardigden 
van diverse verenigingen en scholen zijn bij elkaar 
geweest voor een brainstormsessie. Iedereen was en-
thousiast!  Het bestuur van het historisch festival heeft 
aangeboden de tent aan de Kleizuwe een week langer 
te laten staan, zodat alle reunisten elkaar daar in alle 
ruimte kunnen ontmoeten. In de grote tent is dan 
ook nog plaats voor verschillende tentoonstellingen. 
Er werd een idee geopperd om in een hoek van de tent 
het ‘café van Cor’ te herbouwen en daar gezellig met 
elkaar een drankje te drinken. Tijdens de brainstorm-
sessie werden herinneringen aan eerdere reunies op-
gehaald. Fotoboeken zijn van zolder gehaald en het 
scannen van foto’s is begonnen. Het idee is om de 
tent vanaf een uur of vier open te doen. Lekker samen 

een hapje eten en ‘s avonds muzikale jamsessies door 
(oud)doprsgenoten. Iedereen die ooit in Vreeland 
heeft gewerkt, gewoond of op een andere manier bij 
Vreeland betrokken is geweest is van harte welkom. 
Natuurlijk mogen ook huidige dorpsbewoners van de 
gezellige sfeer mee komen genieten. Opgeven voor de 
reünie (kosten 7,50 inclusief 1 drankje) of meer infor-
matie kan via de website: www.vreeland750.nl. Ook 
wordt er de komende weken een flyer met aanmeld-
formulier huis aan huis verspreid.

Voorlopig programma:
16.00 uur inloop
16.30 uur opening fototentoonstelling 
17.30 uur hapje & drankje
19.00 uur Ik hou van Vreeland (quiz)
20.00 uur muzikale jamsessies door (oud) vreelanders 
01.00 uur einde reünie

750 jaar geleden liepen er nog geen cowboys door 
ons dorp. Anno nu is dit regelmatig wel het geval. 
Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt het jaarlijkse 
countryweekend bij boer Johan op de Pondarosa 
aan de Kleizuwe plaats. De inmiddels legendarische 
belgische countryband Bandana zorgt op zaterdag 
voor de muziek. Op zondag zingt Emiel J. Williams 
tijdens de countrydag. Kaarten voor het country-
feest op zaterdagavond zijn voor 7,50 te bestellen 
info@countryweekendvreeland.nl. De toegang op 
de familiedag zondag van 14.00 – 19.00 uur is gratis.

Countryweekend 

Verzamelt u allen in het vredig dorpje Vredelant 
om ons 750-jarig bestaan te vieren! Op zaterdag 29 
augustus 2015 zijt gij allen van harte welkom!
Deze Middeleeuwse Dag zal gevuld zijn met allerlei 
activiteiten, bezienswaardigheden, eten en drinken, 
voor jong en oud! De werkgroep Middeleeuwse Dag 

is druk doende met alle voorbereidingen. En uiter-
aard is dit dé dag om uw Middeleeuwse kledij uit de 
kast te halen.
U zult zich wanen in vroegere tijden. Er is een rid-
dertoernooi, indrukwekkend en spannend, met 
echte ridders en echte paarden, verwikkeld in een 
allesbepalende strijd... Komt u ze aanmoedigen?
Extra spektakel kunt u verwachten van de roofvo-
gelshow. En niet te vergeten van het Middeleeuws 
Genootschap, dat u door heel Vreeland heen zult te-
genkomen. U waant zich in een levensecht schouw-
spel door deze echte Middeleeuwers!
De werkgroep is volop aan de slag om deze dag voor 
alle Vreelanders onvergetelijk te maken. Wilt u uw 
steentje bijdragen tijdens de voorbereidingen? 
Of helpen op de dag zelf? Graag! 
Aanmelden kan via info@vreeland750.nl
Hoort, hoort en zegt het voort!

Hoort, boeren, burgers en buitenlui, hoort!

Extra filmvoorstelling
“Anno Nu”

Burgemeester Marc Witteman bekijkt met veel be-
langstelling de filmposter van de Vreelandse film 
“Anno Nu”. Tijdens een etentje bij regisseur Jelle van 
Doornik aan de Nigtevechtseweg kreeg hij uitleg over 
het proces van de totstandkoming van dit bijzondere 
portret van ons dorp. Op donderdag 11 juni gaat de 
film in première. En alhoewel de première-avond is 
uitverkocht, zijn er nog kaarten beschikbaar voor het 
bijzondere filmdiner en de extra voorstelling op zon-
dagmiddag 14 juni om 15.30 uur. 

Het diner vindt plaats op vrijdag 12 juni, aanvangs-
tijd 19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur) en kost in-
clusief drank 75 euro. Met de opbrengst van dit diner 
wordt een deel van de productiekosten van de film 
betaald. Het diner wordt verzorgd door topkok Ro-
gier Sluyter en wordt gehouden in ‘de Kippenschuur’ 
van dhr. Van Zadelhoff op landgoed Groot Kantwijk 
aan de Bergseweg. Kaarten voor het diner en de ex-
tra voorstelling (7,50 euro) zijn te bestellen via info@
vreeland750.nl. Meer info op www.vreeland750.nl. 

Grote Dorpsreünie

Bij onze laatste bestuursvergadering werden we 
verrast door een bezoek van onze nieuwe bur-
gemeester, Marc Witteman. Hij werd vergezeld 
door onze gebiedsregisseur Irene Huisman. Het 
werd een geanimeerde vergadering, waar we 
constructief met elkaar hebben gesproken over 
de toekomst van ons dorp. Dat belooft veel goeds 
voor onze samenwerking. Wij kijken ernaar uit!

Wat gaat er nou toch gebeuren met het voor-
malig CSV terrein? Want dat de fietscrossbaan 
maar een tijdelijke oplossing was, stond van het 
begin al vast. Trouwens, onze jeugd zal de baan 
nauwelijks missen: erg druk wordt die niet ge-
bruikt. Wat dan wel? Woningbouw. Een kolfje 
naar de hand van Joost de Haan om namens de 
Dorpsraad een vakkundig commentaar te geven 
op de plannen van de gemeente. We willen dat er 
niet alleen naar het CSV terrein wordt gekeken, 
maar dat ook de samenhang met de omgeving, 
vooral met de Boterweg, in de plannen meegeno-
men wordt. wordt gekeken. De Boterweg zou er 
enorm op vooruit gaan als de lage bebouwing op 
het parkeerterreintje wordt doorgezet. Dan zou 
binnen op het CSV terrein compensatie moeten 
komen voor de ‘verloren’ parkeerruimte. Joost 
heeft er een prachtige schets bij gemaakt die onze 
inzichten prima verduidelijkt. Die kunt u op onze 
site vinden onder ‘Documenten Dorpsraad’.
Op 15 juni zal de gemeente de aangepaste plan-
nen van 19.30 tot 21.00 uur presenteren in de 
vorm van een inloopavond in het Dorpshuis. Ie-
dereen is welkom! Om 21.00 uur houdt daarna 
de Dorpsraad zijn Algemene Ledenvergadering, 
waar we de plannen van de gemeente nader zul-
len evalueren. En natuurlijk komen dan ook de 
financiën en de bestuursverkiezing aan de orde. 
Wil je daar ook bij zijn? Dat kan alleen als je lid 
bent van de Dorpsraad, of als je dat (desnoods op 
dezelfde avond) wordt. 

Mirjam komt terug
Onze oud-burgemeester Mirjam van ’t Veld 
komt weer naar Vreeland. Al is het deze keer al-
leen maar om de ‘Join the Pipe’ te onthullen die 
haar bij haar afscheid is aangeboden. Dat zal ze 
doen op 30 mei, op het terreintje naast de Van 
Leerbrug.

Van de Dorpsraad
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Stel je eens een koningsdagontbijt voor zon-
der torenblazers en Wilhelmus. Of een Sin-
terklaasintocht zonder muziek. Een brug-
concert met een leeg ponton. Ondenkbaar, 
toch? Muziekvereniging de Vecht is een on-
misbaar onderdeel van de hechte Vreelandse 
gemeenschap. We vinden het allemaal heel 
vanzelfsprekend dat ze onze vele feestelijk-
heden muzikaal opfleuren. Maar zo vanzelf-
sprekend is dat niet, zegt voorzitter Bert van 
Wijk. 

Veel mooie concerten
“We bestaan nu 92 jaar, maar dat betekent 
niet dat we zonder zorgen de 100 zullen ha-
len. Onder onze dirigent Gerhart Drijvers 
hebben we leuke concerten gegeven, met 
heel andere muziek dan mensen van een har-
monieorkest gewend zijn. Vroeger speelden 
we vooral voor de opa’s en oma’s, maar daar 
kwam ineens een heel nieuw publiek bij. We 
moesten zelfs mensen die niet gereserveerd 
hadden wegsturen omdat de zaal al vol was.”
“Voor onze Nieuwjaarsconcerten nodigen 
we elk jaar een bekende Nederlandse solist 
uit die met ons dat extra feestelijke tintje 
geeft aan het concert. En we gaven zo’n drie 
jaar geleden twee keer op een middag een 
kinderconcert in de gymzaal, en dan had je 
twee keer volle bak: altijd een groot feest. 
Mensen in het dorp vroegen ons: Wanneer 
zijn de kinderconcerten weer? Want dan ko-
men we weer.”

De klad
Maar twee jaar geleden kwam daar ineens 
de klad in. “Van de ene op de andere dag 
mochten we van de brandweer niet meer in 
de gymzaal optreden, want het zou niet meer 
veilig zijn als er meer dan 50 mensen in de 
gymzaal zitten. Onzin, als je het mij vraagt, 
want bij sportevenementen zijn er al snel 
veel meer, ja, ook mensen van de brandweer. 
Maar ja…  Dus hebben we het kinderconcert 
een keer in Nederhorst gedaan en een keer 
in Loenen. Met pijn in het hart, want we zijn 
natuurlijk een Vreelands orkest en dan wil je 
het liefst voor je eigen dorp optreden.”

Nieuwe leden welkom
In principe heb je als harmonieorkest nooit 
genoeg spelende leden. “We zouden op dit 
moment vooral nog wel wat fluitisten en kla-
rinettisten kunnen gebruiken die hun hobby 
niet alleen op hun zolderkamer willen uitle-
ven. Maar dat betekent niet dat andere in-
strumenten niet welkom zijn. Want wat is er 
nou mooier dan samen leuk muziek maken 
waar je andere mensen ook een plezier mee 
doet? We spelen heel verschillende soorten 
muziek, van populaire deuntjes tot harmoni-
euze klassieke en moderne stukken.”

20 juni: Wensconcert
“Onze dirigent gaat ons na tien jaar verlaten. 
Het komende brugconcert zal zijn laatste 
zijn. Dat wordt trouwens een wensconcert, 
waar iedereen zijn wensen mag indienen. De 
stukken die het meest worden gekozen, gaan 
we dan spelen. Ik hoop dat de dirigent die we 
zoeken niet alleen goed kan dirigeren, maar 
ook de uitdaging ziet om ons orkest weer op 
de kaart te zetten: we willen onszelf blijven 
vernieuwen.”

Word vriend
“Straks gaan we weer de deuren langs om 
mensen te vragen Vriend van de Vecht te 
worden. Ik weet zeker dat onze muziek en 
onze bijdrage aan de gemeenschap op veel 
sympathie kunnen rekenen. En ik hoop na-
tuurlijk dat iedereen die sympathie voor 
€15 per jaar wil uitdrukken in een officiële 
Vriendschap. Dat is voor onze vereniging 
een flinke steun in de rug, en die hebben we 
nu even heel hard nodig.”

       G.J.R.

Muziekvereniging De Vecht
Van en voor Vreeland!

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 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

De hoorspelserie ‘De Oorlogskoningin’, uit-
gezonden door de VPRO, geproduceerd door 
de Hoorspelfabriek, is genomineerd voor de 
Zilveren Reissmicrofoon 2015. De bekendma-
king van de prijzen en de uitreiking vindt plaats 
op 10 juni 2015 in De Vorstin in Hilversum.
De hoorspelserie ‘De Oorlogskoningin’ speelt 
zich af in 1962, Wilhelmina’s sterfjaar, en be-
strijkt via flashbacks de oorlogsjaren 1939-
1945. Wanneer prinses Irene haar grootmoe-
der Wilhelmina bezoekt, vertelt deze hoe zij 
die periode heeft ervaren en over haar relatie 
met schoonzoon Bernhard. Het radiodrama, 
geschreven door Tomas Ross en vormgegeven 
door De Hoorspelfabriek in samenwerking 
met VPRO’s OVT, werd in zes afleveringen 
van 25 minuten uitgezonden in ‘Het spoor te-
rug’ van OVT. In de hoofdrollen Petra Laseur 

(Wilhelmina), Marcel Hensema (Bernhard) 
en Sigrid ten Napel (Irene). Marlies Cordia 
van de Hoorspelfabriek won de Zilveren 
Reissmicrofoon al een keer in 1988 en het pro-
duktiebedrijf was vorig jaar ook genomineerd 
voor de Zilveren Reissmicrofoon. Een quote 
uit het jury-rapport 2014: “Overwegend goede 
scripts en een moderne mix van geluid, muziek 
en topacteurs zorgen voor bijna constante kwa-
liteit.” De andere genomineerden zijn het actue-
le gespreksprogramma ‘Twee Dingen’(Omroep 
MAX) en Pieter van der Wielen, de maker 
van het late night cultuurprogramma ‘Nooit 
meer slapen’ (VPRO).  De Nipkowschijf en de 
Zilveren Reissmicrofoon zijn onderscheidingen 
die de Nederlandse media-journalisten jaarlijks 
uitreiken aan de beste tv-programma’s en radio-
uitzendingen van het afgelopen seizoen. 

Hoorspelfabriek genomineerd
voor Zilveren Reissmicrofoon
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Stanley Winnick – Dorpsgenoot uit de vorige 
editie van de Vreelandbode – gaf het stokje 
door aan Koos van Nes. Koos woonde net als 
Stanley indertijd ook in de Jan van Dieststraat. 
Voor mij was Koos een onbekende dus des 
te leuker om eens kennis met hem te maken. 
Al snel bleek hij een vitale en ondernemende 
‘senior’ zijn. We stapten gelijk 65 jaar terug 
in de tijd. Koos  werd in Rijsoord – gemeente 
Ridderkerk – geboren in een protestants ge-
zin van 5 kinderen. Zijn vader had een vlasse-
rij en maakte van vlasplant de vezels los voor 
de spinnerijen. Van dit garen wordt linnen 
gemaakt. Het vlas werd bij boeren ingekocht. 
Als tweede zoon in het gezin was Koos voor-
bestemd om het familiebedrijf voort te zetten. 

Koos: “De sfeer thuis was heel sociaal en 
kerkelijk. Mijn vader was goed voor zijn per-
soneel. In die tijd hadden we 150 mensen in 
dienst. Ik had van jongs af aan al affiniteit 
met textiel en ging na mijn middelbare school 
naar de Hogere Textielschool in Tilburg. 
Halverwege mijn opleiding kreeg ik te horen 
dat het bedrijf van mijn vader ging stoppen. 
Toen ben ik chemische textieltechniek gaan 
studeren en daarin ben ik ook afgestudeerd. 
Ik ben gespecialiseerd in kleurstoffen en hun 
hechting aan textiele materialen. Zeg maar, 
dat een gekleurd t-shirt niet na één keer was-
sen kleur afgeeft. Ik heb me ook gespeciali-
seerd in kwaliteitscontrole.”

Militaire dienst 
Koos moest na zijn studie in militaire dienst. 
Daar kwam hij op het laboratorium terecht 
waar de militaire kleding werd getest, pak-
ken, sokken, baretten enzovoorts. Dat was 
in Amsterdam. “Iedere donderdag hadden 
we een culturele avond in Amsterdam. Eerst 
naar de film of het theater en daarna stappen. 
Dat was met een groep van zes mannen”. 
Koos: “Als hobby had ik kunstrijden op de 
schaats. Dat deed ik op de Jaap Eden baan in 
de hoofdstad”. Aan het eind van de militaire 
dienst – in 1974 – kreeg Koos contact met zijn 
huidige vrouw Anke, ook uit Ridderkerk en 
een vriendin én studiegenoot van zijn zusje. 
Anke was fysiotherapeute. 

Handwerkgaren in Dokkum 
Na zijn diensttijd kreeg Koos een baan in 
Zeeuws Vlaanderen bij de Clitex. “Ik was 
ploegbaas van een ververij. Na anderhalf jaar 
kreeg ik een baan in Dokkum. Daar werd ik 
verfmeester en was verantwoordelijk voor 
de technische kwaliteit van handwerkga-
ren. In 1977 zijn Anke en ik getrouwd, dus 
gingen we samen eerst in Holwerd en later 
in Dokkum wonen. Daar vond Anke ook 
werk als fysiotherapeute.” In 1980 kreeg de 
textielindustrie het zwaar. De productie ging 

richting Oostblok en Koos verloor zijn baan. 
“We hadden nog geen kinderen. Anke ging 
fulltime werken en ik zat 1,5 jaar in de ww. 
Ik weet nu wat de gevoelens zijn bij werk-
loosheid. Ik zei altijd: “zolang we nog kleren 
dragen is er werk voor ons.” Koos zag op een 
gegeven moment een advertentie van de Mr. 
Koetsierschool in Amsterdam, de HTS voor 
de confectie-industrie. Nu het Amsterdam 
Fashion Instituut. Hij solliciteerde en werd 
aangenomen. 

Huwelijk op afstand 
Negen maanden lang had hij een huwelijk op 
afstand. Koos woonde op kamers in Osdorp. 
We leven dan in 1982. Koos: “We wilden 
natuurlijk weer samen wonen en verkoch-
ten het huis in Dokkum en zochten rond 
Amsterdam een woning. Via via – een nicht 
van Anke woonde op Oud Over - kwamen 
we in Vreeland terecht. Eerst in de Jan van 
Dieststraat en later aan de Vijverlaan, een 
huis met meer ruimte voor de kinderen. In 
Vreeland raakte Anke snel in verwachting. Ze 
had haar baan al opgezegd en wijdde zich aan 
de opvoeding.” In Vreeland werden Gerben 
(30), Inger (29), Kirsten en Arjen (27) gebo-
ren. Gerben is bouwkundig ingenieur, Inger 
psycholoog en theoloog, Kirsten studeerde 
forensische wetenschappen en Arjan is werk-
tuigbouwkundige en werkt in Vreeland bij 
Greif. Vreeland voelde als dorp goed, ook al 
omdat Koos en Anke dorpelingen zijn. Ze slo-
ten zich aan bij de kerk. Koos: “Je ergens bij 
aansluiten als je verhuist naar een andere stad 
of dorp raad ik sowieso aan. Ook de nieuw-
komers in Vreeland hebben daar profijt van.” 

Het roer ging om 
Koos was 30 jaar docent textiel kwaliteitszorg 
op de Mr. Koetsierschool. Hij specialiseerde 
zich ook in kledingfysiologie voor sporters 
en bedrijfskleding voor chirurgen, politie 
en brandweer. Koos: “Elk halfjaar gingen we 
met de studenten naar Lidelwij Edelkoort in 
Parijs én we bezochten alle beurzen. Dat was 
zó leuk, om al die trends te volgen en nieuw-
ste materialen.” Ruim twee jaar geleden 
stopte Koos met werken. Hij was het hoge 

door Connie Lohuis

Koos van Nes (65)

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

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

De Streekmand van Vreeland 
Een leuk cadeau met de mooiste Vreelandse produkten!

Te koop bij de Dagwinkel of te bestellen bij Trees Vermeer, telefoon 0294-761814
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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

30 mei beginnen de 
STERREN van Vreeland. 
Overal zijn exposities, 
leuk om te gaan kijken!

school-management zat en besloot een an-
dere invulling aan zijn leven te geven. Koos: 
“Heel mijn huwelijk – nu ook in Vreeland 
aan de Spoorlaan– heb ik een moestuin ge-
had. Dat is heel leuk om te doen, net als nu de 
plantenmarkt organiseren bij de kerk en de 
kledingcommissie Vreeland 750. Vorig jaar 
januari hebben we in het Dorpshuis de mode-
show georganiseerd met middeleeuwse kle-
ding. Dat heb ik samen met Ellen Bultenrijs 
gedaan. En inmiddels ben ik ook ingeschre-
ven bij PUM Nederlandse Senior Experts, een 
bureau dat senior managers uitzendt. Het is 
vrijwilligers werk. Inmiddels ben ik al twee 
weken bij een confectiebedrijf in Nicaragua 
geweest om daar te adviseren op het gebied 
van kwaliteitsverbetering. Dat bedrijf blijf ik 
een jaar lang op afstand via e-mail adviseren. 
Het is écht geweldig werk. Als je met pensioen 
gaat moet je je kennis delen in de wereld. Er 
is zoveel verschil in rijk, arm en opleidings-
niveau. Dat is mijn idee. Verder zit ik in het 
bestuur van Sisal, Stichting Internationale 
Samenwerking Loenen. Sisal bestaat 15 jaar 
en is opgericht indertijd door de gemeente 
Loenen. We leggen de focus op Kondoa, een 
stad in Tanzania. We werken samen met de 
lokale bevolking aan kleinschalige projecten 
om humanitaire hulp te bieden, microkredie-
ten te verstrekken en de lokale economie te 
bevorderen. We zorgen ook dat de kinderen 
in Kondoa naar school kunnen, dat er opvang 
is in een weeshuis voor kinderen zonder ou-
ders en dat er medische zorg is. Alles doen we 
in respect en gelijkheid. We hebben dus een 
stedenband met Kondoa. Dat doen we met 
vrijwilligers. www.sisal-loenen.nl. Inmiddels 
heeft B & W van Stichtse Vecht zich ook 

achter dit initiatief geschaard. Geld krijgen 
we van sympathisanten, donateurs, speciale 
fondsen en we zamelen geld in met acties en 
verkoop van fair-trade producten en kerst-
pakketten.”

Rol van de kerk 
Koos is dus niet het type om achter de ge-
raniums te zitten. In september gaat hij met  
een aantal leden van het Sisal bestuur naar 
Kondoa. Anke werkt inmiddels als vrijwil-
liger bij het Johannes Hospice in Wilnis. 
De kerk speelt in hun leven nog steeds een 
belangrijke rol. Koos tot slot: “De rol van 
de kerk zal wel veranderen, ook al door de 
vergrijzing. Iedere generatie gaat weer anders 
met het geloof om, en dat gun ik ze ook. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat de Vreelandse 
kerk haar functie – op welke manier dan ook 
– blijft behouden.” Tot slot heeft Koos, die 
zelf een middeleeuws koopmanspak heeft, 
nog een tip: “Ga gezellig – liefst in middel-
eeuwse kleding – Vreeland 750 vieren. En ben 
je nieuwkomer, sluit je dan ergens bij aan en 
ontmoet allerlei leuke nieuwe mensen.” 
Koos geeft het stokje door aan Dorpsgenoot! 
Astrid Zeldenrijk.                           C.L.

Graag vraag ik aandacht bij jullie voor mijn 
uitdaging want op 4 juni a.s. is het mijn 
doel om 2x de Alpe d’HuZes te lopen om 
geld bijeen te brengen aan de strijd voor de 
overwinning op kanker! Ik ga mijn gevoel 
van verlies en verdriet omzetten in een uit-
daging, iets positiefs! Een uitdaging is het 
zeker want 2x14 km de Alpe oplopen is niet 
eenvoudig maar in vergelijking met de zo-
veelste chemo een peulenschilletje!
Iedere deelnemer heeft een uitdaging om € 
2.500 bij elkaar te halen, een fiks bedrag, dus 
alle donaties zijn van harte welkom. Wil je 
meer weten wat er met jouw geld gaat ge-
beuren? Ga dan naar de website www.op-
gevenisgeenoptie.nl. Alle opbrengst is voor 
KWF - ik betaal uiteraard mijn eigen kosten 
zoals mijn reis en verblijf.
Je kunt mij een foto meegeven van jouw 
dierbare met kanker zodat ik hem of haar 

in mijn rugzak symbolisch mee kan nemen 
naar de top ‘for good luck’ en halverwege 
steek ik een kaarsje voor diegene aan. Daar-
voor moet je uiteraard wel betalen! Maar 
ook zonder de foto mag je altijd doneren en 
dat kun je doen op mijn speciale actiepagina 
op www.opgevenisgeenoptie.nl.
De directe link die je daarvoor kunt gebrui-
ken is http://tyurl.org/tmYbEv.   

Super bedankt! Carole Huntjens 
Maartenplein 25 – Vreeland

Lezers schrijven  
Twee maal Alpe d’HuZes lopen

28 mei: Lezing van schrijfster Annejet van 
der Zijl in het Kerkje in Kortenhoef. 
www.kunstaandedijk.nl
30 en 31 mei: Tuindagen in de bloeiende kas-
teeltuin van Slot Zuylen. www.slotzuylen.nl
Tentoonstelling ‘Van alderley gekoock’ in het 
Vechtstreekmuseum te Maarssen.
‘Verschanste klanken’, interactieve geluids-

kunst van Fedde ten Berge in het C-Fordt, 
t/m 28 juni Herenweg 3 Maarsseveen. 
www.c-fordt.nl
30 mei t/m 21 juni: tentoonstelling schilder 
A.W. van Voorden, Kerkje in Kortenhoef. 
www.kunstaandedijk.nl
Gimme Shelter, internationale kunstmani-
festatie v.a. 30 mei, Fort Nieuwersluis, 
www.fortnieuwersluis.nl.

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

In het knusse huis aan de Spoorlaan vertellen 
André en Gerda Droffelaar bevlogen over hun 
levensloop. Beiden zijn in Vreeland geboren 
en in 1966, als ze 6 jaar zijn, komen ze naast 
elkaar te wonen aan de Spoorlaan. Gerda op 
nummer 12 en André op nummer 10. Nadat 
de jarenlange vriendschap in een relatie is 
overgegaan, wonen ze is eerst 3 jaar in Loenen 
aan de Vecht en trekken ze in 1989 in het ou-
derlijke huis van Gerda in Vreeland. Hun jon-
gens Dave (23) en Mike (20) groeien op in dit 
huis en Dave woont nu met zijn vriendin in 
het ouderlijke huis van André. Het hele gezin 

heeft een gemeenschappelijke passie. André 
vertelt dat ze weinig geven om hun interieur 
of om vakanties, maar daarentegen dol zijn op 
mooie en snelle auto’s! In het dagelijkse leven 
werkt André als software ontwikkelaar voor 
het verspanen (red: materiaalbewerking) van 
onderdelen van voertuigen. En Gerda als over-
blijfhulp op de CSV Ridderhof. 
De 2 hondjes, Noob en Spike, zijn Jack Russels 
en zijn niet zo dol op wandelen. Ze liggen het 
liefst een beetje te slapen en te luieren, iets wat, 
wat Gerda betreft, iets te maken kan hebben 
met hun zwaarlijvigheid.  

Op een dinsdagavond bij André, Gerda en Mike

Aan tafel bij... 

Marlies Cordia

Alleen met de Goden
Alweer zo’n pil. 519 bladzijden. Op de ach-
terflap zit een strakke man je zogenaamd 
ontspannen aan te kijken, met naast hem een 
gevaarlijke vechthond.  
Hoofdpersoon Aaron Bachman ziet op zijn 
elfde in de deuropening een man liggen. 
Dood.  Zijn vader staat er vloekend en tierend 
bij. Vader wordt door de politie ingerekend 
en draait voor jaren de bak in. Moeder weet 
zich geen raad, is razend, alleen maar schulden 
en Aaron krijgt niets als zinnen als “Krijg de 
tyfus” naar zijn hoofd. Dat wordt nooit meer 
wat, denk je. Maar Aaron vecht zich er door, 
met horten en stoten door de Mavo met forse 
tegenstand van de docenten. Alleen de muzie-
kleraar Broere praat met hem en komt erach-
ter dat Aaron schrijft. In schriftjes die hij ver-
stopt.  Broere geeft hem boeken om te lezen. 
Daarnaast ontdekt Aaron het kickboksen en 
trainer Art wordt zijn vervangvader. Aaron 
heeft talent en Art dwingt Aaron tot een dis-
cipline die hij nooit gekend heeft. Daardoor 
leert hij zich te verweren en ondanks zijn ver-
rotte jeugd iemand te worden. Het is een hard 
boek over een harde jeugd. Racistisch getreiter 
dat zijn beste vriend Gerald continu onder-
gaat, het zinloze geweld, de sneue seks met 

buurmeisje Olivia, die 
het ook niet makkelijk 
heeft,  de niet bepaald 
omarmde homosexua-
liteit van haar broertje 
Ronald, het zou een 
smartlap van jewelste 
kunnen worden. Maar 
Boogers weet zich 
hieraan te onttrekken. 
Ondanks de omvang van het boek staat er geen 
woord te veel in, de karigheid van het bestaan 
vraagt om weinig woorden. 
Boogers is een meester in het knalharde for-
muleren, waardoor je geen medelijden krijgt 
maar mededogen.  Nergens wordt wat uitge-
legd, je moet het zelf maar bedenken als lezer. 
Het is een pageturner van jewelste, over dit 
jongetje dat werkelijk alles tegen lijkt te heb-
ben, het jongetje dat er niet mocht zijn, maar 
het toch haalt. Met de hulp van Broere en Art 
en zijn opa die hem uit verre landen brieven 
met wijsheid stuurt. Het boek blijft voortstu-
wen, het is geladen,  agressief, tot wanhoop 
stemmend maar je moet het uitlezen. “Alleen 
met de goden” van Alex Boogers is geen boek 
voor watjes.

Van 18 t/m 24 mei is het de Week van het 
Luisterboek. Een mooie gelegenheid om eens 
een luisterboek te lenen bij de Bibliotheek!
Dat kan in de Bibliotheek, maar ook via de 
LuisterBieb-app. Met de LuisterBieb-app 

kunt u altijd en overal genieten van luister-
boeken. Er is voor ieder wat wils: of u nu wilt 
wegdromen bij een goed boek of uw kennis 
wilt bijschaven met een luistercollege op uni-
versitair niveau. 

Leen eens een luisterboek



De Vreelandbode mei 2015 17 

De straatversierwedstrijd van afgelopen 
Koningsdag is gewonnen door een groep be-
woners van de Pomonaweg en de Singel, die 
als ‘Flora et Pomona’ meededen, compleet met 
een zelfontworpen wapen dat op vaandels was 
genaaid. De naam van deze straat en de meer 
zuidwaarts gelegen Floraweg zijn niet uit de 
lucht gevallen. Deze straten zijn namelijk aan-
gelegd in de jaren ’80 op het terrein van kweke-
rij Flora et Pomona, die bij de Nigtevechtseweg 
24 lag. Halverwege de 19de eeuw was hier een 
hoepelbuigerij gevestigd. Op 22 april 1914 ves-
tigde Hendrik George Vöge (1873-1942) zich 
hier. Hij was met zijn vrouw Rensina Charlotta 
Weber vanuit Amsterdam naar Vreeland ver-
huisd en begon hier een rozenkwekerij. Het 
huis was in tweeën gedeeld. De familie Vöge 
woonde in het linkerdeel, later zou de familie 
Boerman (zwager) het rechterdeel bewonen. 

Succesvolle kwekerij
Vöge noemde de kwekerij heel toepasselijk 
Flora et Pomona, naar de godin van de lente en 
de bloemen (Flora) en de godin van de boom-
vruchten (Pomona). Op 18 juli 1914 adver-
teerde Vöge in het vaktijdschrift Onze Tuinen 
voor een flinke leerling, die echter “niet intern 
in zijn gezin geplaatst kon worden”. 
Vöge was niet de enige kweker in Vreeland 
in die periode. Zo was er fruitkweke-
rij De Vechtstreek en handelskwekerij De 
Morgenzon, naast Slotzicht. De zaken gingen 
kennelijk ook bij Vöge goed en hij werkte 

op de moderne manier per telefoon: in 1915 
was hij namelijk een van de slechts acht 
Vreelandse adressen met een telefoonnum-
mer. Hij had nummer 3. (De andere telefoon-
bezitters waren J.J. Griffioen, fruithandel; 
Hotel De Nederlanden; C.A. Lion Cachet; 
Roomboterfabriek Milka; A. Van Paddenburg, 
koopman, Ooftoord; het Rijkstelegraafkantoor 
en het Telegraafkantoor). 

Woningen in plaats van kassen
Het bedrijf groeide gestaag. In 1930 had het 
een grootte van twee hectare eigen grond, 
waarop kassen stonden met 1.600m2 ver-
warmd staand glas. Op de oude foto van eind 
jaren ’70 is goed te zien dat naast het huis, pa-
rallel aan de Singel, een houten schuur en een 
schoorsteen van het ketelhuis staan. Daarnaast 
staan de kassen. In het Vreelandboek, op de 
luchtfoto op p. 101 en op p. 148 is te zien hoe 
groot het kassencomplex was dat hier stond. 
Zoon Gerard nam het bedrijf in de jaren ’30 
over en ging zich richten op het kweken van 
o.m. azalea’s. 
Halverwege de jaren ’80 traden er grote ver-
anderingen op: de gemeente Loenen kocht 
de grond van de kweker ten behoeve van wo-
ningbouw. Begin jaren ’90 werden de huizen 
aan de Singel gebouwd, op de plek waar ooit 
het kassencomplex stond. Het woonhuis werd 
verkocht en er werd één woning van gemaakt. 
De namen Flora et Pomona leven nu nog al-
leen voort in de gelijknamige straten.             J.J. 

Vreeland vroeger...

Flora et Pomona

...en nu

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 �

Foto: Hans Duran
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Welkom!
Dit keer een Kinderpost met V750 nieuws en 
verhalen over Vreeland. Van 70 òf 21 jaar gele-
den. De razende reporters interviewden Lang-
genoeg- en Oer-Vreelanders Claudine, Greetje, 
Opa Duijzer en Johanna over Vreeland en over 
hun avonturen… 
Je weet wel dat we precies in deze maand op 
4 mei de Tweede Wereldoorlog herdachten en 
op 5 mei de Bevrijdingsdag vierden. Maar hoe 
is dat nu om in een oorlog te leven als je 8 of 5 
jaar bent?  Dat lees je bij de verhalen van Opa 
Duijzer en Johanna de Jong. Dit keer ook een 
paar korte verhaaltjes van gastschrijfster Johan-
na zèlf…  die ze speciaal voor de kleinzoon van 
haar broer Nico de Jong schreef. Wie dat zijn lees 
je bij…toeval bestaat niet! 
De kinderpost begint met een knap verslag van 
Marie-Helene van Monsjou. 
Misschien wil jj ook iets schrijven? Zet ’t op de 
mail aan: aa.weijschede@wxs.nl of info@vree-
landbode.nl 

Kindernieuws V750
Dit mag je niet missen! Volgende week begin-
nen de Sterren van Vreeland. Ben jij ook een 
ster? Doe mee aan de workshops en je bent het. 
Kijk op www.sterrenvanvreeland.nl voor de tij-
den en inschrijving. Welke workshops zijn er?
5 juni Schilderen voor kleuters
6 juni Buitentekenen en schilderen met je vader, 
moeder of oppas/verzorger (bovenbouw)
10 juni Huizen en kastelen maken van klei  voor 
groep 3 en 4 
13 juni Hoorspel maken (bovenbouw) 
17 juni Vilten voor kinderen (bovenbouw)

Toeval bestaat niet!
Juliette Jonkers kwam een maand geleden op 
bezoek (zie vorige kinderpost). Ze las een ver-
haal voor aan de Razende Reporters. Het verhaal 
ging over een meisje dat in de Tweede Wereld-
oorlog, in het pikkedonker, over het Boerenlaan-
tje moest rennen om haar familie te waarschu-
wen. Dat lukte haar zonder betrapt te worden 
door de Duitsers. 
Juliette vertelt: “Het meisje in dit spannende 
waargebeurde verhaal heet Johanna de Jong”. 
“Hee”, zegt opeens Razende Reporter Laszlo van 
Houwelingen en hij veert op, “dat is de zus van 
mijn opa Nico die op de Kleizuwe woont”. 
Toeval bestaat niet! Dit was zijn oudtante dus. 
En 3 keer raden wie Laszlo toen uitnodigde voor 
een interview met een Oervreelander…? (ook al 
woont Johanna nu in Nederhorst den Berg).

Laszlo en mw. Johanna de Jong

Johanna in de oorlog
verslag door Marie-Helene van Monsjou.
Johanna de Jong was vijf jaar oud toen de Duit-

sers Nederland binnen vielen. Dat gebeurde al-
lemaal op 10 mei 1940. In die tijd was iedereen 
bezorgd en onzeker. Ze vroegen zich af wat er 
zou gaan gebeuren. Misschien zou de Wijde Blijk 
wel overstromen als gevolg van het openzetten 
van de sluizen. De vader van Johanna had ge-
rekend dat de Zuwe ook onder water zou ko-
men te staan. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. 
Tijdens de oorlogsjaren moesten alle mannen 
goed uitkijken dat de duitsers hen niet kwamen 
halen. Dat heette in die tijd razzia’s. Wat vaak 
gebeurde. Johanna’s vader moest zich ook ver-
stoppen, hij had zich verstopt onder een dakka-
pel. Hij werd niet gevonden, maar de buurman 
wel. Die had zich verstopt in de schoorsteen.
Tijdens de oorlog werd al het voedsel op de bon 
verkocht. Gelukkig had Johanna een groente-
tuin, kippen en geiten. Ze hadden genoeg eten. 
De groente bewaarden ze in de winter in een 
kuil in de tuin. Maar het was wel oppassen want 
sommigen dorpsgenoten hadden het op de 
kuil voorzien. In de zomer werd tarwe geoogst 
en kinderen mochten de overgebleven tarwe 
meenemen naar huis. Daar maakten ze daar 
meel van en brachten het naar de bakker die 
daar brood van bakte. Het leven ging tijdens de 
oorlog zo goed mogelijk door. Kinderen bleven 
naar school gaan, maar uiteindelijk moesten de 
lessen bij leerlingen thuis worden gegeven. Het 
zingen van het volkslied was in die tijd streng 
verboden. ‚s Avonds na acht uur mocht je niet 
meer op straat. De moeder van Johanna deed 
dat wel eens en Johanna was altijd weer blij als 
ze weer thuis was. 
Johanna de Jong heeft ook ellende en verdriet 
meegemaakt. De oom die eerst was opgepakt 
was uiteindelijke gevlucht. Haar neef deed mee 
aan het verzet met een vriend. Op een morgen 
in april 1945 hadden de jongens wapens ge-
smokkeld die ze verstopten onder groenten. Ze 
werden door duitsers aangehouden, ze waren 
verraden. Ze zijn er niet goed vanaf gekomen.
5 mei was de bevrijding. Iedereen was blij! Dat 
lees je verderop. Einde

In de spotlights met Greetje

Greetje wordt geinterviewd door Gijs

Greetje was een gehoorzaam meisje. maar soms 
luisterde ze niet. zoals toen ze in het water viel 
met schaatsen op het sluisje. ze is zamen met 
haar moeder opgegroeid. ze woonden op het 
sluisje. ze kwam naar Vreeland toen ze twee 
jaar was. toen ze trouwde met Andre kwam ze 
op vechtoever wonen wat toen nog de Nigte-
vechtseweg heette. ze had eigenlijk geen baan.
ze was de huisvrouw. en ze had zelf drie kinde-
ren. en nu woont ze nog steeds op vechtoever 
met veel plezier. einde geheel naar eigen inzicht 
geschreven door Gijsde Graaf

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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Favoriete plekjes

Amelie en haar oppas Claudine

 (2) Oervreelander Claudine
Claudine is 21 jaar geleden geboren in het zie-
kenhuis van Hilversum maar na 3 dagen mocht 
ze weer terug naar Vreeland. ‘En daar woon ik 
al heel mijn leven. Goede herinering heb ik aan 
de Pomonaweg waar vroeger de bosjes waren 
aan de achterkant van de huizen. Helaas zijn de 
bosjes nu weg. Daar kon je heel snel heenrenne 
en de bosjes waren toen nog dichtgeroeid met 
bladeren
Ik was altijd super nieuwschierig naar dingen 
die nooit mochten of alles wat van vroeger was. 
Ik was denk ik 10 jaar en vond (alles) alle enge 
dingen spannend die ook niet mochten.
Op een dag waren we buiten aan het spelen en 
gingen naar het tunneltje om stiekem te gaan 
kijken bij het oude huis. Iedereen vertelde ver-
halen over krakers, swefers en schatten die ver-
stopt lagen in de hooiberg op dat terrein. Toen 
gingen we het terrein op om aan te kloppen en 
kijken of niemand thuis was toen we zeker wis-
ten dat niemand thuis was durfte we pas verder 
te lopen en de hooiberg op te klimmen daar za-
gen we wel oude spullen maar we vonden het 
zo eng dat we snel weer weg zijn gerend.’ 
Door Amelie van Koert

Interview Opa Duijzer
Dit verhaaltje speelt zich af in Vuren en Vreeland. 

Abigail en haar opa Duijzer

Het begon in Vuren in 1940.  Het begin van de 
tweede wereldoorlog. De Duitsers kwamen in 
het fort zitten dat stond naast het huis, waar 
mijn opa woonde met zijn ouders. Toen kwa-
men de Duitsers bij hun in huis. In november 
1944 kwam de Duitsers vertellen dat ze weg 
moesten gaan. Dus ze ging naar zijn opa en oma 
die woonde op een boerderij in vuren. In juni 
1945 konden ze weer terug naar  hun eigen huis. 
Na de oorlog haalde mijn opa met een vriendje 
kattenkwaad uit. Ze deden een  portemonnee 
met een touwtje er aan en trokken deze weg 
als iemand die wilde pakken. Sommige mensen 
werden heel boos. Hij pakte een stukje binnen-

band met een spijker en maakte deze nat en een 
touwtje erom heen. Daarna plakte hij dit op het 
raam en trok het er af, dit maakte een super ir-
ritant geluid. Mijn opa’s  leukste plek in Vreeland 
is waar nu onze school staat, daar stond een huis 
en daar heeft hij gewoond.

Gastschrijfster
Johanna de Jong vertelt…
Ik ben geboren in het gele huis op de Zuwe nr. 
11, het heet nu Kleizuwe. Het was daar prachtig 
wonen, heel veel ruimte en een groot bos aan 
de achterzijde waar veel bramen groeiden. We 
hadden kippen, konijnen en geiten, het geiten-
hok was voor mij een veilig plekje.
Ik herinner me nog iets leuks. Toen de oorlog 
voorbij was werden alle Duitse soldaten afge-
voerd naar Duitsland. Zij liepen in grote groe-
pen netjes in de pas. De groepen werden ze be-
geleid door Canadese soldaten op tanks.
Als kinderen liepen we via de Zuwe naar fort 
Kijk-Uit en mochten daar op de tanks bij de Ca-
nadezen stappen. We reden op de tank mee en 
stapten even voorbij de Vreelandse brug weer 
van de tank. Dan renden we weer terug naar het 
fort en stapten daar weer op de tank. Het ver-
liep over het algemeen heel rustig, soms zei een 
Hollander iets onvriendelijks tegen de Duitse 
soldaten. De Duitser werden dan boos en lie-
pen uit hun gareel. De Canadese soldaten op de 
tank schoten in de lucht als waarschuwing. Wij 
kregen ook een waarschuwing om onze handen 
voor onze oren te houden, want dat schieten 
was schadelijk voor het trommelvlies. We zijn 
door de Canadezen soldaten erg verwend met 
biskwie en sjokolade. Dat hadden we in geen 
tijden hadden gezien. We hebben lekker ge-
geten en gesnoept. Wij hebben in Vreeland op 
een vrolijke manier onze Bevrijding gevierd, 
met optochten, dorpsspelen, zoals koekhappen, 
zaklopen, hossen en dansen op het plein bij de 
Muziektent waar ook de Muziek gespeeld werd.
HEEL GEZELLIG ALLEMAAL !!!!      
     

Johanna bij het geitenhok; tekening Laslo

Tot de volgende keer!

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.

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363
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“Zo oud als Vreeland zijn we nog niet, maar 
we hebben wel een feestje te vieren.” Dit zegt 
Annemieke Kappen-Sneyers, een onderne-
mende dame met stevige wortels in Vreeland. 
Als mede-eigenaar van Schumacher Schilders 
voert ze samen met Bart van Melsen-Tadic 
Fadjil het team aan van het bedrijf dat inmid-
dels tachtig jaar bestaat. “Daarmee zijn we een 
gevestigde naam in Loenen en wijde omstre-
ken. Ook in Vreeland kennen we de weg op 
ons duimpje.”
Geboren op de Boterweg toen Vreeland zijn 
700-jarig bestaan vierde en wonend in Stichtse 
Vecht heeft Annemieke nog steeds haar blik 
gericht op het dorp. “Die afkomst verloochen 
ik niet. Het doet me wat dat Vreeland al zo oud 
is. Die mijlpaal vier ik samen met ons bedrijf, 
Schumacher Schilders, graag mee. We kennen 
het dorp goed. Het hoort al heel lang bij het 
werkterrein van Schumacher Schilders. Onze 
basis ligt nog altijd in Loenen. Daar is het ooit 
begonnen als familiebedrijf op de Molendijk. 
In een tijd dat een steiger nog bestond uit een 
schuifplank tussen twee ladders en de spul-
len vervoerd werden per bakfiets. Zo ging dat 
toen. Inmiddels zitten we op De Werf 4-B in 
Loenen. Een logische locatie en uitvalsbasis. 
Hoe dingen ook veranderd zijn, we zijn nog 
steeds herkenbaar. Niet in de laatste plaats 
aan het aloude logo, dat met z’n tijd is mee-
gegroeid.” 

Beste ambassadeurs
Schumacher Schilders levert schilderwerk dat 
geschoeid is op de oude leest, aangevuld met 
moderne technieken. Dat sluit aan bij de stijl 
van Vreeland en Vechtstreek; of het nou wo-
ningen, bedrijfspanden of kerken zijn. “Ja, dat 
klopt,” knikt Bart, “We zijn hier in de streek 
opgegroeid. Ik herinner me nog de eerste ja-
ren dat ik als jonge schilder bij buitenplaats 
Vrederust in Vreeland kwam. Een bijzondere 
plek. Maar we hebben meer geschiedenis lig-
gen in Vreeland. Zo hebben we geschilderd bij 
Schoonoord, Vreedenhorst, de Garstenmolen 
en ook bij Brugzicht. Maar we kunnen ons hart 
ook kwijt in werk bij kleine en gewone woon-
huizen. Elke woning heeft iets bijzonders. We 
hebben door de jaren heen vele woningen in 
Vreeland voorzien van een nieuwe laag verf 
of er glas gezet. We komen nog steeds veel in 
het dorp. Dat komt omdat ons werk na al die 
jaren nog altijd wordt gewaardeerd. Dát is het 
mooiste visitekaartje dat we hebben. Tevreden 
klanten zijn onze beste ambassadeurs.” “En de 
mensen die bij ons werken”, vult Annemieke 
aan. “We zijn een hecht team, dat al lang sa-
menwerkt. Dat zie je terug in het plezier dat 
we hebben met elkaar. Maar ook in het goede 
werk dat we leveren. Die woorden passen ook 
bij Vreeland. Een plezierige plek waar het goed 
opgroeien en leven is. Dat is mijn ervaring in 
ieder geval. Dat is een feestje waard.”

Schumacher Schilders al 80 jaar actief

Vrijdagmiddag 12 juni a.s. wordt vanaf 14.30 
uur de inmiddels legendarische gezelligheids-
wedstrijd ‘Dames Vreeland Besloten’ gespeeld 
op de Golfclub Old Course Loenen (OCL). 
Alle damesleden van Old Course Loenen die 
in Vreeland wonen of gewoond hebben, kun-
nen meedoen. Ook golfers uit Vreeland die 
géén lid zijn van OCL nodigen wij in dit 750 
jubileum jaar van harte uit ! We spelen 9 holes 
en of u nu een hoge of lage handicap hebt, ie-
dereen is van harte welkom. U kunt spraakma-
kende beloningen en onderscheidingen win-
nen, geïnspireerd op het 750-jarig jubileum 
van Vreeland! De middag wordt afgesloten 
met een gezellige borrel en een diner. De deel-
namekosten voor niet leden bedragen € 30,- 
inclusief amuse en diner. De greenfee is € 30,-.
Mis het niet en schrijf u nu in! Mail naar Ilse 

Tacoma: tacomaim@xs4all.nl 
Golft u niet maar bent u wel geïnteresseerd? 
Dan is dit een kans om mee te genieten van 
deze gezellige dag en kennis te maken met 
OCL. Wij leiden u graag rond. U bent dan 
van harte welkom vanaf 17.00 uur wanneer de 
wedstrijd is afgelopen en het gezellige deel in 
het clubhuis begint. Koen en zijn team serve-
ren weer een heerlijke maaltijd vanaf € 17,50.
Wij stellen het op prijs als u van tevoren even 
laat weten dat u komt via een mail naar info@
oldcourseloenen.nl.            Irmgard Michielsen

Aan alle dames in Vreeland

 

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

Hierbij meld ik mij aan voor de volgende workshop(s):

Naam:

Adres:

Telefoon:

Lever dit formulier in bij de Dagwinkel. Let op: Alleen voor 
mensen zonder internet. In principe moeten alle aanmeldingen 
digitaal worden doorgegeven via www.vreeland750.nl

Aanmeldingsformulier 
STERREN van Vreeland

‘De Schumacher Schilders’ (zonder collega Richard, nét afwezig op deze zonnige dag).

✄


