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Van de redactie

Muziekvereniging De Vecht organiseerde in 
het weekend van ‘Klinkers en Klanken’ vele ac-
tiviteiten. De aftrap was op vrijdagavond met 
een optreden van het Gregoriaanse koor in de 
Kerk. Hierna begon het Freeland Festival, voor 
de jeugd in het Dorpshuis en voor de oudere 
jeugd van 30+ bij Lokaal Zuid. Zie voor een 
verslag van deze avond (en van de zondag) el-
ders in deze Vreelandbode. De zaterdag begon 
met jong muzikaal talent dat zich presenteerde 
op het Open Podium. Vervolgens gaf de Big 
Band van het jeugdorkest, onder leiding van 
Simon Westveen, een spetterend optreden op 
een ponton op de Vecht. Direct na dit geslaag-
de optreden werd het ponton omgebouwd tot 
varende dinerlocatie. 30 gelukkigen konden 
aanschuiven voor een ‘floating dinner’. 

Jan Oldenkamp schipperde vakkundig het 
duwbootje dat het ponton met de lange tafel 
over de Vecht voer. Onderweg kwam steeds 
een bootje aanvaren om de volgende gang te 
brengen (gekookt door Maja van de Eterij te 
Loenen), die door leden van de muziekver-
eniging professioneel werd uitgeserveerd. In 
de wijdse stilte van de Nes kwam een muzi-
kale verrassing: vijf muzikanten in een bootje 
die een aubade brachten van diverse prach-
tige stukken, al varend om het ponton. Het 
klinkt niet alleen als een sprookje, het was 
het ook. Wat een creativiteit en inzet heeft de 
Muziekvereniging weer getoond, dat verdient 
een dikke pluim. Een initiatief dat zéker her-
haald moet worden! 

Wens-Brugconcert
Direct na terugkomst werd het ponton weer 
snel ingericht voor het volgende muzikale 
evenement: het Brugconcert. In combinatie 
met muziekvereniging KnA uit Uithoorn, 
vormden de spelers van De Vecht een groep 
van zo’n 80 muzikanten die het ene swingende 
muziekstuk na het andere ten gehore bracht. 
Bijzonder was dat het publiek van te voren hun 
wensen had kunnen doorgeven. Van Queen 
tot de Beatles, het was één groot feest van her-
kenning. Dit brugconcert was het laatste on-
der leiding van dirigent Gerhard Drijver, die 
na tien jaar afscheid nam van De Vecht. Zeer 
terecht werd hij met een groots applaus en 
bloemen bedankt voor zijn geweldige leiding 
al die jaren. Een groot deel van het publiek liep 
meteen na het concert door naar Lokaal Zuid, 
waar de door de Muziekvereniging geregelde 
band Out of Town al stond te spelen. Wat een 
fantastische coverband! Urenlang werd er ge-
danst, geborreld, gepraat en gelachen, het was 
een zeer geslaagde afsluiting van een bijzon-
dere, muzikale dag.           Foto’s: Nely Hos
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Bijzondere muzikale zaterdag door 
Muziekvereniging De Vecht 

Zout op! Was de bijzondere titel van de eindmusical van Groep 8 van 
de CSV Ridderhof. Het was een geweldig spektakel in middeleeuwse 
sferen, geschreven door meester Michiel samen met de leerlingen. 
Spanjaarden vielen binnen, narren zongen, jonkvrouwen en rid-
ders speelden de sterren van de hemel, ouders moesten meevechten.. 
Kortom, het kon niet op en de musical was een doorslaand succes. 
Een bijzondere afsluiting van de lagere schooltijd van deze kinderen. 
Zo te zien zijn zij klaar voor de middelbare school-toekomst!

 Na de ogen uitgekeken te hebben op de vele prachtige exposi-
ties kwamen ter afsluiting van de STERREN-maand ook de oren 
ruimschoots aan bod. In het ‘Klinkers en Klanken’-weekend 
kwam iedereen aan zijn muzikale trekken; van Gregoriaans tot 
Rock en voor jong en oud! Uiteraard leest u hierover uitgebreid 
terug in deze Vreelandbode. Maar u leest ook over de jonge on-
dernemer Bart Jan Manten met zijn Griekse olijfolie. Verder kan 
iedereen het door Ietje van den Born geschreven liedje alvast 
oefenen voor het spectaculaire Middeleeuwse Dorpsfeest op 29 
augustus. De Kinderpost is ook weer rijkelijk gevuld en groep 
8 van CSV heeft een spetterende eindmusical gegeven, dit keer 
geschreven door hun eigen meester Michiel.  Ook komen de 
meesters en juffen van CSV aan bod in ‘Aan tafel bij’ en leren we 
over hun vakantieplannen. Dit alles naast onze vaste rubrieken 
waaronder weer een mooie (vakantie-) boekentip van Marlies 
Cordia. De redactie wenst iedereen een fijne zomer!

Het is zondagochtend 21 juni en het miezert. 
Denkend aan de gastvrouw van Vreederust en 
gevulde picknickmanden, doet hopen tegen 
beter weten in. Gelukkig is er bevrijding: even 
voor tienen komt het met bakken uit de lucht. 
En zo druppelde om half één de Grote Kerk 
vol met Vreelanders zónder picknickmanden. 
Op het programma staan zelf uitgekozen uit-
voeringen van professionals en amateurs met 
liefde voor muziek en gedichten. Ze komen al-
lemaal van rondom de Vecht. 

Annelies Weijschedé nodigt het publiek uit 
voor een reis door de tijd. Bij de orgelklanken 
van Lieuwe Visscher bezingt allereerst Ietje 
van den Born de rivier de Vecht in 18e eeuws 
minnezang, Vegtzang, van Jan de Regt en 
daarna Vechtstroom, van Claes Bruin. Maar 

Ietje laat ook een eigen gedicht horen dat daar 
–qua beschrijving van het minnen –niet voor 
onder doet! Opeens klinkt er trompetgeschal 
van boven uit de kerk. ‘Oeps!’ De ‘Trumpet 
Voluntary’ van J. Clarke is een prettige schrik, 
een door de zo knap spelende blazers van en-
semble Goedkoper klassiek vertolkte mars. 

Lees verder op pagina 3

Tuinconcert wordt verrassend kerkconcert
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Colofon

DVD Anno Nu 
opstarten
Het blijkt dat meerdere mensen problemen 
hebben met het afspelen van de DVD van de 
film ‘Anno nu’. De moeilijkheid blijkt te zitten 
in het startwiebertje op de menu-pagina. Klik je 
als Apple bezitter op het startwiebertje, dan ge-
beurt er niets. Maar start je op een andere ma-
nier (op enter drukken, of via het menu-balkje 
van de computer) dan loopt hij wel.  Ook als 
je naast het wiebertje klikt wil hij starten. De 
startknop zit -met andere woorden- niet pre-
cies onder het symbool.  

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 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
13 juli  Begin zomervakantie CSV
14 aug.  Verlichte Avondvaart
15-16 aug.  Historisch Festival
18-21 aug. Huttenbouwen
22 aug.  Wielerronde Vreeland 
 Dorpsreünie
29 aug.  Middeleeuws Dorpsfeest
3 sept.  Seniorentocht Vreeland

De gloednieuwe website van Cursusproject 
Loenen laat oud en vertrouwd en ook een hele-
boel nieuw zien; cursussen en workshops voor 
iedereen die houdt van koken, cultuur, creatief 
bezig zijn en bewegen. We organiseren rond-
wandelingen, lezingen over muziek, fotografie 
en nog veel meer. Ons boekje verschijnt eind 
augustus. Inschrijven is nu al mogelijk via de 
website: www.cursusprojectloenen.nl

Nieuw seizoen
Cursusproject Loenen
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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

Dan gaat de reis naar de Middeleeuwen, naar 
de abdis Hildegard von Bingen (1098-1179) 
die in haar gedichten het buitengewone in 
mens en natuur belicht. ‘Daar kunnen wij nu 
nog van leren’ vertelt de stijlvol middeleeuws 
geklede dorpsgenote Frederique Bremer, na-
dat zij de kerk is binnen geschrijd en gepas-
sioneerd 3 gedichten declameert. 

Verrassend is de warme klankkleur van so-
praan Hanneke Wolff-Rierink. Samen met 
Lieuwe Visscher op piano, trakteert zij de kerk 
op 3 liederen. Na een beroerende Stabat Mater 
van Pergolesi gaan ze via Caccine (uit 1600) 
naar Schubert met een oorstrelende serenade. 
In de pauze, “kijk, een zonnestraal”, is er een 
glas prosecco bij de citroen- en appeltaart van 
Ankie en Hans Bots, zelfgemaakt, onder de 
tent naast de kerk, die in allerijl door Reinko 
Abels, Dirk Stapper en ouderling de Haan was 
opgezet. 

En wie kan er na de pauze beter voordra-
gen dan de dichter zelf? Micha Hamel doet 
moeiteloos appèl op ieders aandachtigheid 
en brengt de kerk in een rollercoaster. Tast 
de horizon af in ‘Afdwalende gedachten (tij-
dens een vergadering)...’ en toont in beeldende 

taal de worstelingen met de wereld om ‘ons’ 
heen (‘Mammoet’) en die van zijn familiele-
ven in ‘Aan het ontbijt’; nuchter en met zó-
veel herkenning dat de tranen er van over de 
wangen biggelen bij het publiek. Hierna volgt 
een welkome Méditation uit Massenet’s opera 
Thaïss met een zinderende vertolking van vio-
liste Reinette Thiadens, op de piano bijgestaan 
door Tjako Groenewold. Als je de haren op je 
arm overeind voelt komen bij hun Milonga del 
Angel van Piazolla, weet je, hier geven twee 
top-musici een concert. Geweldig. 

Na de mooi ingetogen Anthem van Henry 
Purcell (1659-1695!) brengen de mannen van 
Goedkoper het publiek terug in het nu met 
‘You’ve got a friend’. In petto blijkt nog een 
ode aan de Sterren van Vreeland. Op ‘aan de 
Amsterdamse grachten’ zingt iedereen uit 
volle borst: “Aan die Vredelandse Sterren 
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand...”*.
Het liedje van Ietje. Applaus en hulde aan de 
musici, uitvoerenden, betrokkenen, de familie 
de Hosson, de kerk en organisatie (Irmgard 
Michielsen, Wendela Sandberg en ondergete-
kende). En zo werd het toch nog een heerlijke 
picknick!     
       A.W. 

*) zie tekst in deze Vreelandbode

Tuinconcert wordt verrassend kerkconcert

Drie woensdagavonden was de Nicolaaskerk 
het decor van de workshop Gregoriaans, waar 
Micha Hamel een kleine twintig Vreelandse 
mannen inwijdde in de muziek van 750 jaar 
geleden. Tenminste in de muziek die uit die 
tijd genoteerd is overgeleverd. En dat was 
de muziek zoals die in de kerk klonk. Nijver 
werd er gestudeerd op Latijnse teksten en 
verheven melodieën. Degenen met een katho-
lieke opvoeding (misdienaars!) gingen weer 
ruimschoots terug naar hun jeugd, inclusief 
de bijbehorende krassen op de ziel. Voor de 
anderen was het een hele nieuwe ervaring, en 
het was maar goed dat Micha tekst en uitleg 
gaf over de manier waarop deze muziek ge-
zongen moest worden. Omdat de Gregoriaan-
se notenbalk voor de meesten vol geheimen 
was, schreef hij als extra service de te zingen 
werken zelfs om naar het nu gangbare noten-
schrift. Dat hielp. 

De repetities waren serieus en gezellig tegelijk. 
En steevast werd elke repetitie besloten met 
een gang naar ons Vreelandse proeflokaal, 
want monniken lusten nu eenmaal graag een 
biertje. 
Op vrijdag 19 juni mocht Vreeland komen 
luisteren naar het resultaat. De kaarsen gingen 
aan in de kroonluchters van de Nicolaaskerk 
die goed gevuld was met benieuwde, middel-
eeuws uitgedoste kerkgangers. 

Micha gaf een geestige lezing over de gehei-
men van het Gregoriaans, het koor zong de 
muzikale voorbeelden met verve en bracht de 
muziek van 750 jaar geleden weer tot leven. 
Dit was dus de muziek die vroeger, voor de 
reformatie, in deze kerk geklonken moet heb-
ben. Het dankbare publiek beloonde Micha en 
zijn sterren met een warm applaus. Weer wat 
geleerd, en erg genoten!                           G.R.

De muziek van 750 jaar geleden

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

www.schumacherschilders.nl
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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

Na maanden van voorbereiding kunnen we 
terug kijken op een geslaagde STERREN 
maand. Bij wijze van nabeschouwing inter-
viewden wij een aantal dorpsgenoten die 
mede verantwoordelijk waren voor deze 
succesvolle weken vol kunst en cultuur. Wij 
vroegen hen naar hun ervaringen.

We spreken eerst met Nelly Jilesen van het 
Dorpshuis, wat één van de STERREN-locaties 
was.

Hoe heb jij STERREN van Vreeland ervaren? 
“Het was een leuk project. Ik wist niet dat we 
zoveel kunstenaars, muziek- en zangtalenten 
in het dorp hadden! In het Dorpshuis zijn le-
zingen gegeven, workshops georganiseerd en 
oude filmbeelden van Vreeland vertoond. Ook 
nu nog zijn er kunstwerken te bewonderen die 
tijdens de workshops gemaakt zijn.”
Wat betekende STERREN van Vreeland volgens 
jou voor het dorp?
“Ik vind dat er vaker zoiets georganiseerd 
zou moeten worden zodat alle inwoners van 
Vreeland van de kunst, zang en muziek kun-
nen genieten dat er in het dorp gemaakt wordt. 
Ik neem mijn petje af voor de organisatie van 
dit grote project.  Waar een klein dorp groot 
in kan zijn! Ik ben ook blij dat het Dorpshuis 
zo vaak werd ingezet, daar is het tenslotte ook 
voor. Het is mooi dat de Stichting Vreelandse 
Gemeenschap het Dorpshuis belangeloos be-
schikbaar stelt voor het 750-jarig bestaan van 
het dorp. Ik vond het wel jammer dat de jeugd 
de weg niet kon vinden naar het Freeland 
Festival waar we 4 bands voor hadden uitge-
nodigd. We proberen het opnieuw in oktober/
november maar dan voor alle inwoners van 
Vreeland. Ik hoop dat er dan meer animo is 
om de avond tot een succes te maken!”

Dan spreken we Dieuwer Elema, kunstenaar en 
mede-organisator van de STERREN-maand.

Wat was voor jou de reden om mee te werken 
aan de STERREN van Vreeland?
“Als schilder leek het me leuk om een bijdrage 
te leveren aan het uitdragen van kunst en cul-
tuur binnen ons dorp. Iets doen voor het dorp, 
meedoen, samenwerken, mensen ontmoeten 
etc. Ik ben een doener en krijg energie van ac-
tief bezig zijn en iets samen op poten zetten.”
Welk thema begeleidde jij? En waarom koos je 
dit thema? 
“Binnen de werkgroep STERREN van Vreeland 
coördineerde ik het thema ‘Workshops en 
Lezingen’. Uit ervaring weet ik hoe leuk en in-
spirerend het is om met een groep iets (onge-
bruikelijks) te doen. Verder was ik betrokken 
bij de vormgeving van flyers, borden e.d. en 
heb ik ook mijn eigen werken geëxposeerd.”
Hoe verliepen de voorbereidingen? 
“Het liep goed, stap voor stap kreeg het plan 
vorm, mensen werden steeds enthousiaster, 
steeds meer dorpsgenoten sloten zich aan. Het 
was leuk om mensen uit te nodigen om mee 
te doen, soms moesten ze echt over de streep 
getrokken worden omdat ze in eerste instantie 
te bescheiden waren om hun kunsten te ver-
tonen.”
Hoe kijk je terug op STERREN van Vreeland?

“Ik kijk terug op een geweldige periode waarin 
ik mijn eigen dorp weer zeer ben gaan waar-
deren. Ik heb gemerkt hoe leuk het is om weer 
actief bij het dorp en de mensen betrokken te 
zijn. Ik heb zoveel mensen (die ik al 30 jaar 
ken) weer gesproken maar ook veel nieuwe 
mensen leren kennen. Ook veel kinderen ont-
moet in de kinderworkshops. Erg leuk! Alle le-
zingen en workshops waren een succes, ik heb 
ze (bijna) allemaal bijgewoond. In een woord 
GEWELDIG! Ik hoop dan ook van harte dat 
we al het moois kunnen vasthouden en dat er 
misschien nog eens een plek komt, een soort 
werkplaats, waar we al die leuke activiteiten 
blijvend kunnen aanbieden zowel aan kinde-
ren als aan volwassenen.”

En last but not least, Wendela Sandberg, mede-
organisator van het Klinkers en klanken-week-
end.
Wat was voor jou de reden om mee te werken 
aan de organisatie van STERREN van Vreeland?
“Ik wilde me graag inzetten voor dit ‘once in 
a life-time evenement’ voor de gemeenschap 
omdat ik op het mooiste plekje van Vreeland 
woon, tijd over had en een goede mecenas heb 
(Bert!).” 
Welk thema begeleidde jij? En waarom koos je 
dit thema?
“Binnen de werkgroep coördineerde ik het the-
ma ‘Klinkers en Klanken’ omdat muziek mijn 
grote passie is. Verder regel ik al sinds 2013, 
met een aantal dorpsgenoten, de fondsenwer-
ving voor Vreeland 750, waar STERREN van 
Vreeland onderdeel van uitmaakte.”
Hoe verliepen de voorbereidingen?
“Het was een heerlijke voorbereiding omdat 
we op tijd zijn begonnen. Ik heb veel nieuwe, 
lieve, gepassioneerde, cultureel gedreven en 
eigenzinnige mensen leren kennen. Omdat ik 
professioneel ook evenementenwerk doe, was 
het schakelen tussen ‘gezellig dorps met elkaar’ 
en ‘iets kwalitatief echt goeds voor elkaar krij-
gen’ een uitdaging.”
Hoe kijk je terug op STERREN van Vreeland?
“Ik hoop is dat we het begin van een bruggetje 
hebben geslagen tussen de (semi-) professio-
nele musici en dichters in dit dorp en de vele 
amateurs en liefhebbers. Ik hoop dat we op 
deze manier nieuw publiek kunnen creëren 
met belangstelling en liefde voor de kunsten. 
Verder hoop ik vooral dat muziekvereniging 
De Vecht vele nieuwe Vrienden zal vinden 
en voldoende lokale draagkracht en publiek 
mobiliseert om voort te kunnen bestaan - de 
komende 750 jaar.”

Vreeland bruist van de energie en de sterren 
staan goed. Laten we dat koesteren! A.M.

Terugblik op geslaagde STERREN-maand

Vakantiewerkers gevraagd
Minimum leeftijd 18 jaar
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ZAKELIJK BIJ DE NEDERLANDEN
Onze 2 private dining ruimtes zijn vernieuwd!

Kom vergaderen, lunchen, dineren in een aparte
ruimte. Bel voor info naar Caroline

LUNCHMENU
Van dinsdag tot en met vrijdag serveren

wij een 3 gangen Business Lunch á 39.50 p.p.
Kom lekker zakelijk op het terras aan het water.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Vanwege de vele Vreelandse activiteiten 
in mei en juni hebben wij besloten 11/7 

geen feest te organiseren. 

We wensen iedereen een fijne en rustige 
maar vooral smakelijke zomer*! 

*Wij zijn de hele zomer alle dagen open 
voor lunch en diner. 

De STERREN van Vreeland-maand sloot het 
weekend van 19, 20 en 21 juni af met onder 
andere een aantal muzikale optredens. Tijdens 
dit weekend van ‘Klinkers en Klanken’ kon 
jong en oud genieten van optredens op het 
podium in het Dorpshuis, in de Grote Kerk, 
op de Vecht en bij Lokaal Zuid. Vrijdagavond 
19 juni kon heel Vreeland genieten van het 
Freeland festival met optredens van Roads 
to Roam in het Dorpshuis en Muddcase bij 
Lokaal Zuid. 
Vreelander Sander Kegge trad met zijn co-
verband Muddcase op voor het 30+ publiek. 
Het publiek genoot zichtbaar van voor hen 
herkenbare nummers van Kings of Leon, Red 
Hot Chili Peppers, Foo Fighters en Pearl Jam. 

De 5 koppige band, die bestaat uit een zanger, 
drummer, 2 gitaristen en een basgitarist, heeft 
genoten van het spelen voor het publiek en 
komt graag nog eens in Vreeland optreden!

Muddcase live in Vreeland

Speciaal voor de STERREN-maand schreef 
Ietje van den Born een lied dat voor het eerst 
gezongen werd door de bezoekers van het 
Picknick-concert in de Grote Kerk. De tekst 
vindt je hier, de melodie kent iedereen wel, 
namelijk ‘Aan de Amsterdamse grachten’. 
Wellicht dat het lied bij de komende festivitei-
ten ingezet wordt, dus zorg dan dat je de tekst 
kent!

Refrein:
Aan de Vredelandse sterren
heb ik heel m’n hart voor altijd verpand
Vredeland vult mijn gedachten
als het mooiste dorp in ons land
Al die Vredelandse mensen
al die sterren samen op dit terrein
niemand kan zich beter wensen
dan een Vredelander te zijn.

Het STERREN lied

Uit het brein van ‘juf’ Sandra Boogert zijn de 
afgelopen jaren veel goede ideeën ontsproten. 
Nu verzon ze wel iets heel leuks: de opvoering 
van de musical ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ 
zou in een echte fabriek moeten worden 
opgevoerd. En zo geschiedde: op zaterdag 
20 juni jl. was vatenfabriek Greif in Vreeland 
het toneel voor een speciale uitvoering van 
de musical. Zeventien jeugdige leerlingen 
van theaterschool Kleine Kunst (afdeling 
Breukelen) vergezeld door twintig Vreelandse  
‘oompa loompa’s in het ensemble gaven een 
spectaculaire uitvoering. Publiek en spelers 
trokken, aangevoerd door Willy Wonka, door 
de fabriek waarbij zelfs op een lopende band 
snoep was neergelegd. Volgens de Vreelandse 

Isis Maijer (10) was het heel leuk om de 
uitvoering te houden in een echte fabriek. “Ik 
vond het heel grappig bedacht. Weer eens iets 
anders dan gewoon in de school. Dit leek veel 
echter”, aldus een enthousiaste Isis.

De spelers, van 7 tot en met 14 jaar, oefenden 
maanden om het verhaal van Roald Dahl 
zo goed mogelijk neer te zetten. Het decor 
van een heuse fabriek droeg enorm bij aan 
de sfeer. Factorymanager Edwin Kielestein 
twijfelde geen moment toen hij het verzoek in 
zijn mailbox aantrof: “Het is mooi dat oude 
tijden herleven omdat vroeger in de Van Leer-
tijd ook vaak voorstellingen werden gegeven 
in onze kantine.”

Opvoering Sjakie in de vatenfabriek

Couplet:
Er is een film anno nu dat staat als een huis
waar sterren stralen, ‘n ieder voelt zich daar thuis
je vindt er kunst gewoon in de huiskamers daar
muziek, gedichten, ’n luist’rend oor voor elkaar
bij buren gluren, of ‘n workshopje doen
we vieren samen het jaar van anno toen.
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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

Skin Care

Wat is de overeenkomst tussen Vreeland en 
Griekse olijfolie?  Tot voor kort leek dit nog 
een vreemde vraag maar inmiddels zal me-
nig Vreelander hierop antwoorden; “Bart Jan 
Manten natuurlijk!” De jonge, enthousiaste en 
veelzijdige ondernemer vertelt zijn bijzondere 
verhaal in de fraaie woning bij de molen aan 
de Nigtevechtseweg, het huis waar zijn ouders 
Jokelien en Jan Frans sinds 2010 wonen. 

Corfu-Vreeland
Je zou verwachten dat iemand die op jonge 
leeftijd vanuit Griekenland een olijfolie be-
drijf opricht minstens een opleiding in de 
Economie of Marketing zou hebben gevolgd. 
Niets is minder waar; Bart Jan groeide op in 
Noord-Holland en ging muziek studeren in 
Enschede. Als geschoold gitarist componeerde 
hij muziek en speelde in een band.  “Al snel 
kwam ik erachter dat mijn passie weliswaar bij 
de muziek lag maar niet zozeer in de wereld 
van de muziek.” Op zijn 26e gunde hij zich-
zelf een paar maanden toeren door Europa. Bij 
toeval kwam hij op Corfu terecht en nu, zeven 
jaar later, woont hij daar nog steeds. “In eerste 
instantie gaf ik wat les en schreef nog muziek 
voor een Nederlandse uitgevers.” Op een dag 
kwam hij een Engelsman tegen die net een 
mooie villa op het eiland had gebouwd maar 
terugmoest naar het VK. Zo ontstond het idee 
dat Bart Jan op zijn huis in Corfu zou passen 
waarmee hij de eerste winter van prettig on-
derkomen was voorzien. “In die periode kreeg 
ik het plan om zelf luxe villa’s te gaan exploite-
ren met een hotelservice.” Toen Bart Jan toch 
langer op Corfu bleef besloten zijn ouders hem 
daar maar eens op te zoeken. “Inmiddels heb-
ben mijn ouders daar een eigen huis én geïn-
vesteerd in een villa met hotelservice waar ik, 
naast de olijfolie, nog altijd het management 
voor doe.” (zie ook www.villafinezza.com)

Fairtrade?
“Achter mijn woning op Corfu strekken de 
olijfboomgaarden zich uit. Tijdens de rusti-
gere wintermaanden sprak ik regelmatig met 
de lokale olijfolie boeren. Het verbaasde mij 
dat vrijwel alle olijven hier op zo goedkoop 
mogelijke manier worden geoogst en voor de 
laagste prijzen naar de grote ‘jongens’ in het 
buitenland gaan. Daar wordt er over het alge-
meen olijfolie van gemaakt die van inferieure 
kwaliteit is en voor lage prijzen op de markt 
komen. De boeren hier verdienen dus vrijwel 
niets en de buitenlandse bedrijven strijken de 
winst op.” Bart Jan is, zoals iedere maand, een 
paar dagen in Nederland en verblijft dan altijd 
in het huis van zijn ouders. Vanuit Vreeland 
bezoekt hij potentiële afnemers en pioniert 
hij verder op de Nederlandse markt met zijn 
‘trots’. “Dit is nu net waar het om gaat,” vertelt 
hij verder. “Goede kwaliteit olijfolie heeft zorg 
en tijd nodig. Met 5 miljoen olijfbomen in het 
perfecte Griekse klimaat zijn alle ingrediënten 
aanwezig. En misschien nog wel belangrijker is 
dat ik de kwaliteit olijfolie die ik hier op Corfu 
heb leren kennen niet op andere plekken heb 
kunnen vinden.” Hierin zag Bart Jan een grote 
kans voor zijn bedrijf waarin de lokale boeren 
een eerlijke prijs kunnen krijgen. “Ik wilde 

deze ‘Griekse schat’ graag delen met de rest 
van de wereld!”

Neolea olijfolie, ‘authenticiteit in een mo-
dern jasje’
Ongehinderd door enige kennis heeft Bart 
Jan deze gedachte zo’n anderhalf jaar geleden 
uitgewerkt. Zijn vader heeft hem daar wel veel 
bij geholpen. Zo ook Vreelander en voorma-
lig bewoner van het huis bij de molen, Bert 
Schwitters. En natuurlijk zijn moeder Jokelien;  
“Mijn moeder is een soort van wandelende 
marketing voor Neolea, ze is zó enthousiast 
en dat werkt blijkbaar aanstekelijk.” Volgens 
Bart Jan hebben de grote bedrijven ons wijs-
gemaakt dat je verschillende soorten olijfolie 
nodig hebt voor diverse bereidingen, zoals bij 
koude of warme gerechten. “Onzin, dit is een 
puur marketingverhaal van de grote bedrijven. 
Met olijfolie van goede kwaliteit kun je alles 
doen: dat deden ze in Griekenland altijd al, 
eeuwen lang!” Neolea is een olijfolie van su-
perieure kwaliteit die Bart Jan omschrijft als 
‘authenticiteit in een modern jasje’. De fles is 
van glas maar er kan geen licht bij. “De meeste 
flessen zijn doorzichtig, licht is echter funest 
voor de kwaliteit van de olijfolie.” De dop is 
gemaakt van echt olijfbomenhout. 

Griekse crisis en toekomst
Bart Jan ziet er opvallend ontspannen uit voor 
iemand die alle kaarten heeft ingezet op een 
land dat in een vrije val van de economische 
afgrond lijkt te zitten. Komt dat door zijn prille 
liefde die prijkt op de advertentie van Neolea? 
Niet alleen blijkt; “Natuurlijk is de crisis al lan-
ger een enorm probleem voor het land waar ik 
inmiddels mijn hart aan heb verpand en het 
zijn wel extra spannende tijden. Toch blijf ik 
optimistisch voor wat betreft Neolea. Er zijn 
in de drie maanden dat we op de markt zijn 
in Nederland, sinds april dit jaar, al meer dan 
1000 flessen verkocht. Ik zie veel mogelijk-
heden en zoek daar nog dagelijks een weg in. 
Het blijkt ook een heel erg goed cadeau te zijn, 
voor als je een etentje hebt of naar een feestje 
gaat. Winkel In en Oud Vreeland was een van 
de eerste afnemers van Neolea en heeft al drie 
keer nabesteld, dat is echt leuk! Als ik ooit te-
rugkom naar Nederland zou ik het liefste in 
Vreeland willen wonen!
Neolea is verkrijgbaar bij In en Oud, prijs 
€14,95 per fles, zie ook www.neolea.nl.

P.v.d.H.

In de schijnwerper
Bart Jan Manten (33) van Neolea
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 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.

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

 De cursus MINDFUL AFVALLEN 
 start op 13 juli, 10 augustus en 14 september.

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Wat een geweldige prestatie van de 
streetdance kinderen van DOS Vreeland; 
zaterdag 4 juli hebben zij een fantastische 
show neergezet! Terwijl buiten de mussen 
van het dak vielen, danste de streetkids, de 
streetgirls en de streetteens de sterren van de 

hemel in het Dorpshuis! Onder de bezielende 
leiding van juf Inge hebben zij afgelopen jaar 
hard gewerkt om al deze dansen uit hun hoofd 
te leren. En wat waren ze goed. In de pauze 
snel een verkoelend ijsje om vervolgens weer 
vol overgave op het podium te staan.  

Helaas was er ook een afscheid 
aan het eind van de show. Juf Inge 
heeft een fulltime baan gevonden, 
waardoor ze het lesgeven bij DOS 
niet meer kan combineren. Alle 
kinderen hebben haar bedankt met 
een rode roos en her en der werd er 
een traantje geplengd. Inge, bedankt 
voor de afgelopen dansjaren! Wil je 
meer info over streetdance, kijk dan 
op www.dosvreeland.nl.

Streetdance uitvoering groot 
succes ondanks warmte

Als kroon op het feestjaar wordt ook het 
jaarlijkse Dorpsfeest omgetoverd tot een 
Middeleeuws Dorpsfeest. De dag staat volledig 
in het teken van de Middeleeuwen, compleet 
met ridders, wagenspel, roofvogels en - echt 
waar - heuse Middeleeuwers!!
Natuurlijk vieren we dit graag met zoveel mo-
gelijk dorpsgenoten, van jong tot oud. De hele 
dag is gevuld met diverse activiteiten, geschikt 
voor een ieder. We nodigen u van harte uit, 
het liefst gekleed in Middeleeuwse kledij, om 
er samen een fantastische dag van te maken!
Een tipje van de sluier van het programma: 
We beginnen de dag rond 10.30 uur in de 
Breedstraat, met koffie/thee/limonade met 
koek, u aangeboden door Stichting Vreeland 
750. Te midden van dorpsgenoten de dag star-
ten en wie weet, treft u her en der opeens een 
echte Middeleeuwer….?
Direct daarna wordt u opgeroepen door rid-
ders te paard voor het 1e Riddertoernooi, 
welke zal plaatsvinden op de Fetha, voor het 
Dorpshuis. Na 3 kwartier zinderende span-
ning en sensatie is er speciaal voor de kinderen 
boogschieten en zwaardvechten, onder bege-
leiding van een ridder. De Middeleeuwers en 
ridders slaan hun kampement op in Vreeland, 
in hun eigen tenten, er wordt gekookt en ge-
leefd, u kijkt uw ogen uit!
Van 12.00 tot 17.00 uur bent u van harte wel-
kom op de Middeleeuwse markt, op het veld 
op de Floraweg zijn diverse oude ambach-
ten en streekproducten vertegenwoordigd: 
tingieter, imker, wever, koperslager, glas-in-
lood maker, leerbewerker, mosterdmaker, 
pitrietvlechter, houtsnijder… Daar kunt u 
zeker niet aan voorbij gaan! Voor de inwen-
dige mens wordt de gehele dag gezorgd, op 
diverse punten wordt eten en drinken ver-
kocht. Uitgiftepunten vindt u in ieder geval 
op de Floraweg, Duinkerken en Breedstraat. 
Rond 13.00 uur kunt u op het podium op 
de Floraweg een historisch Wagenspel aan-
schouwen, met aansluitend een indrukwek-
kende Roofvogelshow! Vanaf 14.00 tot 16.00 
uur gaan paard en wagen op en neer tussen 
Floraweg en Korenmolen De Ruiter, alwaar u 
hun lokale producten kunt kopen.

Om 15.30 uur 
is er een 2e 
Riddertoernooi, 
wie zal er deze 
keer zegevie-
ren? Aansluitend 
zullen ook de 
Roofvogels zich 
weer laten zien.
En waar blijft een 
Dorpsfeest zon-
der waterspektakel in de Vecht….? Dus ook 
tijdens deze Middeleeuwse editie mag deze 
zeker niet ontbreken. Ook dit met een speci-
aal tintje, dus doe mee en aanschouw de ‘Slag 
om Vreeland’. Trek ten strijde en bescherm de 
stad. Schrijf in via de site www.vreeland750.nl 
en word samen met de teammaten de Helden 
van de Vecht!
Natuurlijk hoeft u ook de Bromfietsrace niet 
te missen, naar het thema van dit jaar kunt u 
vast wel raden…
Het Dorpsdiner wordt dit jaar zeer bijzon-
der, bereid op Duinkerken, een stevige boe-
rengroentesoep, kippen bungelend boven 
het vuur, varken aan het spit, om uw vingers 
bij af te likken!! Speciaal voor deze dag komt 
onze voormalige bakker Govert Schouten naar 
Vreeland om - georganiseerd door de mole-
naars van molen De Ruiter – voor het dorps-
diner ouderwets lekker brood te bakken in 
een hout gestookte oven in een zelf gemaakt 
authentiek bakhuisje. Komt dat zien en komt 
dat proeven!
Wees op tijd met het kopen van de dinerbon-
nen, vanaf de 3e week van juli bij Aloys in de 
Dagmarkt te koop. U kunt kiezen uit 3 tijd-
stippen en er zijn bonnen voor jeugd (t/m ba-
sisschool) en volwassenen. Ook loten voor de 
jaarlijkse loterij kunt u bij Aloys kopen.
We sluiten de Middeleeuwse feestdag spet-
terend af met een fantastische band op de 
Breedstraat, we zullen Vreeland op haar 
grondvesten doen trillen! 
Kortom, het moge duidelijk zijn dat er geen 
enkel excuus is om deze dag te mogen of kun-
nen missen! Zaterdag 29 augustus 2015, een 
dag die men de komende 750 jaar zal heugen!

Middeleeuws Dorpsfeest 
zaterdag 29 augustus
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Welkom!
Juli is vakantiemaand! Eindelijk. Ga je mis-
schien weg? Of blijf je in Vreeland? Deze Kin-
derpost is sowieso handig om bij de hand te 
houden... met boordevol spelletjes voor op de 
wal en in het water. Ook de Razende Repor-
ters gaan nu met vakantie en hadden nog een 
leuk uitje: kijken hoe de Kinderpost wordt ge-
maakt. Maar eerst berichten ze nog  wat. En 
we kijken terug op workshops in de STER-
REN van Vreeland maand!
Maak jij deze zomer iets leuks mee? Of heb je 
een lekker recept voor een 750-jaar Vreeland 
taart, Een recept, nieuws of een goede mop? 
Schrijf ons: info@vreelandbode.nl

Tips voor de vakantie
*  Wil jij wel eens zien hoe een 3D printer 

werkt? Ga dan naar de ONTDEKFABRIEK 
in Eindhoven. Je mag hier van alles  zelf 
doen, het is een soort werkplaats. Voor wie 
van een beetje knutselen en techniek houdt!

*  Misschien denk je bij de naam Zuider-
Zeemuseum Eindhoven hmmm, klinkt niet 
cool. Maar kinderen van Kidsweek gaven dit 
museum een 8.8. Je komt er alleen met de 
speciale veerboot!

De Oervreelander
Ik had een interview met Gerda van de over-
blijf. Ze is een oer vreelander. Haar lievelings 
plekje was het boerenlaantje omdat het daar 
veilig was. Ze hielp haar oma met de bood-
schappen. Ze is 55 jaar en haar hobby’s zijn 
lezen, tekenen en op de computer. Ze is ge-
trouwd met de buurjongen omdat ze daar 
altijd mee speelde. Zij heeft  vroeger veel ge-
reisd en daarom houdt ze nu van thuis zijn. 
Haar opa had een hout zagerij. En nu heeft  
ze twee luie honden. De opa bouwde in een 
boomgaard huizen voor de kinderen. En ze 
deed soms heel ondeugend. Dan stookte ze 
een vuurtje en gingen aardappels poff en. Maar 

toen kwam de boer en die had een gieter en 
maakte het vuur uit. En ze vindt leuk omdat 
het rustig is. En ze woont nu op spoorlaan 12. 
Jessi van Dijk     

Naar de drukkerij
Op een razende reporter middag (de laatste 
keer). Gingen we met de Razende Reporters 
naar de drukkerij. De drukkerij van de vree-
landbode. Daar gingen we iets over leren. 
Eerst gingen we met ons groepje naar een 

kantoortje. In dat kantoortje werkte Hans. hij 
krijgt de verhaaltjes en foto’s en deelt die in de 
Vreelandbode.
hij had er een heel programma voor de kleur, 
foto’s,letters en nog veel meer. toen hij ons 
helemaal had uitgelegd hoe dat programma 
werkte, gingen we naar de druk machines.
In de ruimte waar de machines stonden rook 
het heel raar. En voornamelijk naar papier en 
andere dingen (red. naar inkt). Hans liet ons 
als eerste zien hoe de machines werken. 
Want je stopte een papier in de machine en het 
komt er kant en klaar uit.
Voor bijna alles heb je een verschillende ma-
chine. Zoals een nietmachine (die binnen 7 
sec nietjes kan maken). 

En allemaal andere machines. En we zijn er 
ook achtergekomen dat er wel honderden 
soorten verf zijn.Toen was jammer genoeg de 
tijd voorbij en gingen we naar huis.
Ik heb er heelveel van geleerd.
Einde. Door Marie-Helene van Monsjou.

Water Spelletjes
Is het te warm voor jullie? Koel dan maar af 
met deze spelletjes...

1. Berichtjes onder water (vanaf 4 kinderen)
Ga in een kring staan in het zwembad. Of 
doe het watertrappelend in de Vecht. Je moet 
wel onder water durven te gaan. Eén van jul-
lie bedenkt een simpele mededeling (bijv. ‘ik 
ben sterk’) die hij onder water kan doorgeven 
met gebaren. Twee kinderen gaan samen on-
der water en geven de boodschap in gebaren 
door. Heb je de boodschap begrepen, kom dan 
boven,  haal weer goed adem. Ga dan naar de 
volgende in de kring en geef de boodschap 
door. Als de laatste het heeft  gehoord, kan die 
dan vertellen wat de boodschap was? 
En? Klopt die?  

2. Bekertjes water doorgeven
Twee teams stellen zich op in een rij. De voor-
ste krijgt een aantal bekertjes en een emmer 
met water. De spelers moeten de bekertjes 
over het hoofd, door naar achteren doorgeven. 
Achter worden ze geleegd in een emmer. Wie 
heeft  bij het einde van het spel het meeste wa-
ter in z’n emmer zitten? Het is een grappig en 
raar spel, het ligt er maar aan wat je raar vindt. 
Dit spel kun je ook, voor meer plezier, met een 
spons doen in plaats van een bekertje. Lekker 
met warm weer!

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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Terugblik op
STERREN van Vreeland

Er was eens... een hoorspel
Hebben jullie ook meegedaan? Wat kon je veel 
workshops doen tijdens de STERREN van 
Vreeland he? Zo kon je op de CSV meedoen 
met een hoorspel. Zelfb edacht en uitgevoerd 
door 10 kinderen. Marlies Cordia van de 
Hoorspelfabriek was de regisseur en maakte 
samen met de alle ingeschreven kinderen 
eerst een verhaal. Daarna werd de stemmen 
gesmeerd en direct alle zelfb edachte teksten 
opgenomen. 

Spannend.... over de wolven die 750 jaar ge-
leden het dorp kwamen belagen! Maar het 
loopt goed af hoor. Het begon ermee dat een 
van de Vreelandse kinderen werd opgegeten. 
Oei,oei,oei! Het dorp was verdrietig en boos. 
Zo kon het niet langer! Het hele dorp trok er 
op uit om de wolf te doden. Ze groeven een 
diepe kuil. Maar toen ze even niet opletten 
kwam daar de wolf ... op de kleine Steffi  e af 
die door het bos liep. Dat mocht ze helemaal 
niet. Ze moest eigenlijk thuis blijven. Maar ze 
wist de wolf slim naar de kuil te leiden, en zo 
kon het kleine meisje Laure, dat was opgege-
ten, gered worden! Met een zelfgemaakt lied 
van Luca was het hoorspel helemaal compleet. 

Tijdens de weekopening heeft  de hele school het 
hoorspel kunnen horen! 

Ontmoetingen met een
fototoestel
Bij de razende reporters nodigen we vaak ou-
dere mensen uit die minimaal 50 jaar ouder 
zijn dan jezelf. Soms ook met een oervreelan-
der zoals Jessie deed. We maken dan verhalen 
en tekeningen van de ontmoeting. Maar wist 
je dat dit ook met foto’s kan? Marie-Helene, 
Merle en Elizabeth, maakten onder leiding 
van fotograaf Diane van der Marel met foto’s 
de levensverhalen van 4 oudere Vreelanders. 
De mooie beeldverhalen zijn daarna met een 
heuse opening op 31 mei geëxposeerd bij de 
fototentoonstellingen in de VIV.

Spel ‘Stand in de Bal’
Je kan voetballen, hockeyen of crossfi etsen, 
maar voor de verandering ook eens ‘stand in 
de bal’ spelen. Moet je wel met 4 of een paar 
meer kinderen zijn. Ken je het niet? Nou, dan 
nu wel! 

Dit zijn de spelregels:
Een van jullie heeft  de bal, de anderen staan 
er om heen. De speler gooit de bal recht om-
hoog en roept: ‘Stand in de mand en de bal 
is voor ……….(bijvoorbeeld)  Gijs’. ledereen 
loopt hard weg, behalve Gijs, die moet de bal 
vangen of pakken. Gijs rent naar de bal toe om 
hem te vangen.

Als Gijs de bal vangt...

... dan gooit hij hem opnieuw recht omhoog 
en roept hij een ander kind bij de voornaaam. 
Bijvoorbeeld Elisa. Als Elisa de bal NIET 
vangt...

... dan proberen de andere kinderen zo snel 
mogelijk weg te rennen. Wanneer de van-
ger de bal uiteindelijk te pakken heeft  en van 
de grond heeft  opgeraapt, roept de vanger 
“STOP”! Alle andere kinderen blijven dan 
op de plek staan waar ze op dat moment zijn. 
Elisa doet nu drie (grote) stappen, en probeert 
met de bal één van de kinderen te raken.
De andere spelers mogen wel bukken om de 
bal te ontwijken, maar niet van hun plaats ko-
men. Wordt een speler geraakt, dan is die af en 
mag Elisa de bal omhoog gooien en de naam 
een andere speler roepen. Wordt een speler 
niet geraakt, dan wordt deze de nieuwe bal-
werper. Zo gaat het spel verder totdat iedereen 
een keer balwerper is geweest.

Fijne vakantie!!! 

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

www.letsspark.nl
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Een vernieuwde site!

Neem snel een kijkje op:
www.hoorspelfabriek.nl

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  

Reminder voor 
de thuisblijvers: 

In de zomervakantie zijn 
wij gesloten van zaterdag 25/7 

tot dinsdag 11/8! 
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

Juf Marjies gaat basisschool CSV Ridderhof 
verlaten! Na 15 jaar gewerkt te hebben ver-
schillende groepen van de school, gaat zij per 
1 augustus op een school in Amsterdam Oost 
werken. Daar gaat zij de hele week lesgeven 
aan een groep hoogbegaafde kinderen.
Op zaterdag 22 augustus is er tijdens de 
Dorpsreunie (in de grote tent op de Kleizuwe) 
gelegenheid om afscheid te nemen. Juf Marjies 
is daar in elk geval tussen 15.30 en 16.30 uur 
aanwezig om samen met (oud)leerlingen en 
hun ouders herinneringen op te halen. In een 

hoek van de tent wordt een speciale tentoon-
stelling ingericht met foto’s en filmbeelden van 
de school door de jaren heen. Van 15.30 - 16.00 
uur is er gratis toegang tot de receptie. Daarna 
start de reünie en is de toegang 7,50 (inclusief 1 
drankje). Leerlingen die ooit les hebben gehad 
van juf Marjies krijgen gratis toegang tot de re-
unie! (op vertoon van een oude klassenfoto). 
Kinderen tot 12 jaar krijgen, onder begeleiding 
van een ouder, ook gratis toegang tot de re-
unie. Meer info over de reunie: https://www.
facebook.com/events/1609650039311052/

Afscheidsreceptie juf Marjies

De hele school maakt zich langzaam op voor 
de zomervakantie. Groep 8 is onlangs op kamp 
geweest en kijkt terug op een geslaagde mu-
sical en gala. Alle leerlingen werken aan hun 
laatste opdrachten en de groepen 4 en 6 zin-
gen over de naderende zomervakantie. De 
leerkrachten leggen de laatste hand aan de 
rapporten en denken ondertussen aan de ko-
mende vrije weken.
Tijdens het verjaardagsontbijt voor juf Annet 
en juf Myrna wordt er volop gesproken over 
alle vakantie plannen. Juf Sandra en juf Mirjam 

hebben eigenlijk een beetje dezelfde plannen; 
genieten van hun nieuwe huis, een beetje 
klussen en uitstapjes in eigen land. Meneer 
Mimoun gaat familie bezoeken in Marokko 
en meester Kees gaat een sportieve vakantie 
houden. Hij gaat ongeveer 1200 kilometer fiet-
sen! Juf Monique gaat met haar mannen een 
rondreis maken door Oostenrijk, Slovenië en 
Kroatië. En juf Conny blijft in eigen land en is 
van plan een aantal festivals te bezoeken. Veel 
plezier en fijne vakantie voor alle leerkrachten 
van CSV Ridderhof!

Een verjaardagsontbijt bij de leerkrachten van CSV Ridderhof

Aan tafel bij... 

Tientallen cowboys en cowgirls liepen afgelo-
pen weekend op teenslippers rond op coun-
tryboerderij de Pondarosa. Boer Johan stelde 
op 4 en 5 juli zijn boerderij open voor jong en 
oud. Met een gezellig feest op zaterdagavond 
en een familiedag op zondag was het jaarlijks 
terugkomende feest weer een succes. Voor de 

vijfde keer op een rij verzorgde countryband 
Bandana de muziek. Zij werden door het pu-
bliek ‘gehuldigd’ met een zelfgemaakt lied. 
Op zondag waren er verschillende waterspel-
letjes en gleden verschillende waaghalzen 
van de wildwaterbaan of slingerden over de 
‘Pondarosa river’.

Cowboys op teenslippers!

Heeft u nog niet financieel bijgedragen aan 750 
Vreeland activiteiten, ga dan naar de crowd-
fundingsite want zowel de wielerronde als het 

Middeleeuwse dorpsfeest kunnen nog wel wat 
steun gebruiken. Zie Doneren op www.vree-
land750.nl.  Uw gift is van harte welkom. 

Financiële bijdrage 750 jaar Vreeland

Aan tafel bij... 



De Vreelandbode juli 2015 11 

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

Tips voor de vakantiemaanden
Voor wie grote plannen heeft: Saturnus is de 
hele zomervakantie prima te zien. Mocht je 
iets van plan zijn met een ring, dan herinnert 
deze planeet je daar iedere avond aan.
Voor wie een romantische avond wil inplan-
nen: 31 juli om 22.00 uur komt de volle maan 
op. Een ideaal moment om op een Vreelands 
terras, na een goede maaltijd, te genieten van 
een espresso, glaasje wijn of grappa. Omdat het 
licht van de maan een grotere afstand door de 
atmosfeer aflegt, lijkt de maan bijzonder groot.
Voor wie nog wensen over heeft: 12 augustus 
is het hoogtepunt van de Perseiden, een me-
teorenregen. Vooral na middernacht zullen er 
veel vallende sterren te zien zijn, tot wel zo’n 
100 per uur. Ze schieten tevoorschijn uit
het sterrenbeeld Perseus en zijn restanten van 
de komeet Swift-Tuttle, niet te verwarren met 
Taylor Swift. Maak het lijstje met wensen maar 
klaar; het is net Nieuwe Maan geweest en de 
nacht is donker.
Voor wie iets interessants wil zeggen: op 23 juli 
bevindt Mercurius zich in boven-conjunctie 

met de Aarde; dit betekent trouwens dat de 
planeet absoluut niet te zien is (de zon staat 
ervoor).
Voor wie 2 miljoen jaar in de tijd terug wil 
kijken: kijk op 10 augustus rond middernacht 
naar het oosten, je kunt een groot vierkant 
zien. Links daarnaast staat het sterrenbeeld 
Andromeda. Een diffuus lichtvlekje is de 
Andromedanevel, het sterrenstelsel dat het 
dichtst bij ons eigen melkwegstelsel staat. Je 
ziet het licht van zo’n 200 miljard sterren.

Voor wie zijn ogen wil testen: zoek een grote 
W aan de hemel – het  sterrenbeeld Cassiopeia 
– en kijk of je ogen gevoelig genoeg zijn om de
Melkweg er doorheen te zien lopen. Zoek ver-
volgens de Grote Beer. Zie je in de knik van de 
steelpan een of twee sterren? Met goede ogen 
zou je er twee moeten kunnen zien. Zie je er 
meer dan twee, dan heb je of ontzettend
goede ogen (met een kleine telescoop kun je er 
drie zien) of dat met die grappa was toch geen 
goed idee.   

H.L

Hemel boven Vreeland

Maaltijd-service aan huis

Dit jaar bestaat hockeyclub Loenen 40 jaar 
en dit wordt groots gevierd op 29 augustus 
aanstaande. Naast een tophockey clinic voor 
de jeugd, zal er om 14.45 uur een demon-
stratiewedstrijd zijn tussen Bloemendaal – 
Amsterdam Heren 1. Dit ter viering van dit 
Lustrum en de opening van twee nieuwe vel-
den. Ter afsluiting van de dag zal er een BBQ 
en muziek zijn. 
De hockeyclub in Loenen aan de Vecht kampt 
al jaren met een capaciteitstekort en moest 
daarom in de afgelopen seizoenen velden hu-
ren bij omliggende verenigingen. Op zaterda-
gen waren de 3 velden op sportpark De Heul 
in Loenen aan de Vecht niet toereikend voor 
het aantal wedstrijden van de club met ruim 
1000 leden.
Daar gaat nu verandering in komen. Op16 
april 2015 zijn de definitieve handtekeningen 
gezet onder het contract, waarmee de aanleg 
van het nieuwe veld 4 en de vernieuwing van 
veld 1 kon beginnen. Inmiddels zijn de werk-
zaamheden al duidelijk zichtbaar in het wei-
land waar veld 4 komt te liggen. 
Medio mei is de onderste zandlaag voor het 
nieuwe veld gestort en is de aannemer met de 
aanleg begonnen. Na afronding van het veld-
seizoen zal de oude mat van veld 1 afgerold 
worden om dit veld om te vormen naar een 
waterveld. In juli/augustus zullen er graaf-
werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg 

van de pompinstallatie die gaat zorgen voor de 
beregening van veld 1. 
Met de komst van het vierde veld en het nieuwe 
waterveld zal de doelstelling van de club verder 
gestalte krijgen: Een familieclub met ambitie!
Ter afronding zullen in augustus de nieuwe 
hekwerken, verlichting en dug-outs volgen. 
Op 17 augustus 2015 volgt de oplevering van 
de velden, die dan 1 dag later meteen in ge-
bruik genomen kunnen worden. Op zaterdag 
29 augustus 2015 volgt de feestelijke opening 
van de velden.
Door deze capaciteitsuitbreiding kan de club 
meer leden aannemen. Niet alleen jeugdle-
den maar ook senioren zijn van harte welkom 
(denk daarbij ook aan trimhockey). Voor meer 
informatie over de bouwwerkzaamheden en 
het lidmaatschap kunnen belangstellenden 
terecht op de website van de club (www.loe-
nensemhc.nl). Een mail sturen kan natuurlijk 
ook naar info@loenensemhc.nl.

De Loenense Mixed Hockey Club viert 
haar 8e Lustrum en breidt uit! 

Welzijn Stichtse Vecht bezorgt in de gehele ge-
meente kant en klare vries-vers maaltijden. De 
stichting bezorgt maaltijden bij ouderen, men-
sen met een handicap of langdurig zieken maar 
ook mantelzorgers en mensen die om wat voor 
reden dan ook geen tijd hebben om te koken, 
kunnen gebruik maken van de maaltijdservice.  
De maaltijden worden elke woensdag thuis 
afgeleverd. De maaltijdkeuze is zeer ruim en 

gevarieerd. Ook vegetarische- en natriumarme 
maaltijden, soepen en desserts behoren tot de 
mogelijkheden. De kosten per maaltijd zijn € 5. 
Een verpakking bevat 6 maaltijden maar zijn in 
de vriezer lang houdbaar. Ook tijdelijk bestel-
len, bijvoorbeeld in geval van ziekte, is moge-
lijk. Voor meer info belt u naar Bettina Kok van 
Welzijn Stichtse Vecht (0346) 290721 of per e-
mail:  b.kok@welzijnsv.nl. 
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Op een warme zomeravond meld ik me om half 
9 ’s avonds bij Thea Griffioen (42) - nee, geen 
familie van de andere Griffioenen in het dorp 
- in de Hendrik van Viandenstraat. Thea had 
gehoopt dat haar drie kleintjes al zouden slapen. 
Maar oma Ineke Griffioen zit nog op de bank 
met Marle, één van de tweeling van zes maan-
den. Marle’s tweelingbroertje Boaz slaapt lekker 
net als zijn grote zus Bente die 3 jaar oud is. We 
gaan buiten zitten en al snel komt Thea’s man 
Bertil (41) Mouthaan erbij. Later op de avond 
wéér met Marle op schoot, want die kon haar 
draai in bed niet vinden. En bij papa op schoot 
houdt ze het met wakkere blik tot 10.00 uur vol. 
Thea en Bertil zijn nog niet zo bekend in 
Vreeland. Ze werken allebei 4 dagen per week, 
houden van een georganiseerd huis en een 
strakke planning met de drie kinderen en een 
aangeharkte tuin. Begrijpelijk dat er weinig tijd 
overblijft om zich actief met het dorpsleven in 
Vreeland te bemoeien. Thea: “Met één van 3 
én een tweeling kun je niet verslappen. Je moet 
doorgaan en het ritme erin houden. We staan 
iedere ochtend om half 6 op.”
Thea’s sporen liggen overigens wel in Vreeland. 
Ze groeide op aan de Oostkanaaldijk, waar haar 
vader die twee jaar terug helaas is overleden, een 
melkveehouderij had. Inmiddels heeft Thea’s 
broer het bedrijf overgenomen. En haar 14 jaar 
jongere zusje werkt als verloskundige in de VU. 
Thea haalt herinneringen op: “Ik ging in Loenen 
naar school, maar we waren lidmaat van de kerk 
in Vreeland. Later ging ik naar de Havo op het 
Comenius College. Die overgang van een kleine 
dorpsschool naar een scholengemeenschap viel 
me best zwaar. Ik heb er geen leuke herinnerin-
gen aan. Het grappige is dat ik in die jaren heel 
graag stewardess wilde worden en besloot na de 
Havo naar de MTRO (Middelbaar Toeristisch 
en Recreatief Onderwijs) in Apeldoorn te gaan. 
Ik woonde daar op kamers. Tijdens mijn stu-
die liep ik ook nog stage bij De Nederlanden in 
Vreeland. Ik heb de familie Bonnema geholpen 
vlak voor de opening na de verbouwing. Dat 
was zó leuk. Na vier jaar haalde ik met vlag en 
wimpel mijn eindexamen. Inmiddels had ik al 
stage gelopen bij hotel Figi in Zeist en daar kon 
ik na mijn studie aan de slag. Mijn stewardess-
sendroom had ik niet meer.”

Op zoek naar de droombaan 
Thea houdt van uitdagingen. Na vier jaar liet ze 
het hotel achter zich en ging in Hilversum wer-
ken bij de Stichting ‘Onze kleine weeskinderen’.  
De grote liefde was ze nog niet tegengekomen. 
Thea: “Het was mooi werk. Ik zocht ‘padrino’s 
– ouders die kinderen in Midden-Amerika fi-
nancieel wilden ondersteunen. Zelf ben ik ook 
afgereisd naar Nicaragua en heb daar veel el-
lende gezien. Toch ben ik na twee jaar vertrok-
ken. Ik wilde als alleenstaande vrouw meer 
verdienen, maar vond het niet netjes om dat bij 

de Stichting neer te leggen. Tja en toen kwam 
ik bij de Rabobank terecht, eerst als client ser-
vice medewerkster, en inmiddels als assistant 
accountmanager private banking. Ik heb veel 
opleidingen en trainingen mogen doen - nog 
steeds eigenlijk - en heb mijn koperen jubileum 
bij de bank al een tijdje geleden gevierd. Echt! 
Ik heb werk waar ik blij van word én energie 
van krijg.”

De liefde op het tweede gezicht
In 2005 besloot Thea op reis te gaan naar Italië. 
“Ik koos voor een actieve en sportieve vakantie 
en hoopte veel leuke jonge mensen tegen te ko-
men. Eenmaal in de bus had Bertil - ook alleen-
staand - zijn oog al op mij laten vallen.” Bertil 
moet lachen: “Ik was eerder verliefd op haar dan 
zij op mij. Maar aan het eind van de vakantie 
was het raak!” We leven dan in 2005 en Thea en 
Bertil gaan al snel samenwonen in Hoofddorp, 
waar Bertil een eigen huis had. Thea verhuisde 
binnen de Rabobank nogal eens van locatie. 
Hoofddorp beviel haar niet en Bertil vond het 
prima te verhuizen. Het stel  kocht in 2008  het 
huis aan de Hendrik van Viandenstraat. Bertil: 
“We hebben het hele huis gestript en een bijkeu-
ken aangebouwd. Ik werk nu bij Zwitserleven 
in Amstelveen en Thea gaat meestal op de fiets 
naar Hilversum.” Thea vult aan: “We hebben 
veel hulp van onze ouders, zodat de kinderen 
niet naar de crèche hoeven.”

De tweeling
Dat Thea een tweeling kreeg, wist ze al na 8 
weken. “Het was wel een pittige zwangerschap, 
maar de bevalling ging super. Ik ging om 5 uur 
naar het ziekenhuis en om 9 uur waren Marle 
en Boaz geboren. Toen ik die twee in mijn ar-
men had, vond ik dat héél bijzonder. Vooral dat 
ze samen in mijn buik hadden gezeten en er zo 
mooi uit waren gekomen.” Thea wil graag in 
Vreeland blijven wonen en hoopt ze dat haar 
hele gezin gezond blijft. Ze is namelijk wel ge-
schrokken toen Bertil al op jonge leeftijd een 
herseninfarct kreeg. “Gelukkig is dat allemaal 
weer goed gekomen, maar je beseft dan wel dat 
goede gezondheid het allerbelangrijkste is.”

Thea geeft het stokje door aan Jacqueline van 
Schaik. 

door Connie Lohuis

Thea Griffioen

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

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
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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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

Ik wens u een fi jne zomervakantie en 
ik zie u weer in het nieuwe seizoen!  
Nelly

Donderdag 18 juni was Lokaal Zuid even het toneel van zeemansliederen, Hollandse nieuwe en 
een koud pilsje. Tijdens de haringparty genoot jong en oud van een heerlijke Hollandse nieuwe. 
Het haringseizoen startte dit jaar op 10 juni, traditioneel gelijk met de veiling van het eerste 
vaatje haring. Hollandse nieuwe is de benaming voor de eerste, jonge haring van het seizoen 
die geschikt is om te eten. Ook voor Lokaal Zuid is een haringparty een mooie manier om het 
nieuwe haringseizoen in te luiden.

Haringparty bij Lokaal Zuid

Twee actieve tuiniersters en lid van de vereni-
ging ‘Groei en Bloei’, Wil Meijers en Marianne 
Chamalaun, hebben hun vereniging om een 
bijdrage gevraagd voor de viering van 750 jaar 

Vreeland. De vereniging ‘Groei en Bloei’ vond 
het een goed initiatief en heeft besloten om 
de workshop bloemschikken te sponsoren en 
Vreeland twee bloembakken aan te bieden.
Voorzitter Jaap Gelderloos overhandigde za-
terdag 20 juni jl. de twee bloembakken aan het 
bestuur van 750-jaar Vreeland en hing deze op 
aan de lantaarnpalen ter hoogte van Singel 48 
en 52. Met dank aan Reinko Abels die er voor 
zorgde dat de beugels en kettingen van het op-
hangsysteem al in orde waren. Van 14.00-16.00 
uur die dag verzorgde Marianne Chamalaun 
tevens een workshop Bloemschikken in het 
Dorpshuis voor zowel volwassenen als kinde-
ren. De workshop was een groot succes. 

Vereniging ‘Groei en Bloei’ biedt het 
750-jarige Vreeland bloembakken aan

De zwemtrap die aan de kade van De Neder-
landen hing is op mysterieuze wijze verdwe-
nen. Om het zwemplezier van de Vreelandse 
jeugd toch mogelijk te maken, hebben Wilco 
en Caroline Berends van De Nederlanden 
een nieuwe zwemtrap aan de kade gehan-
gen. Een super sympathiek gebaar wat on-
getwijfeld door velen gewaardeerd wordt! 
De afgelopen warme week is er door veel 

kinderen in de Vecht gezwommen en van 
de trap gebruik gemaakt. De afspraken bij de 
zwemplek stonden al in de vorige Vreeland-
bode maar nog even een reminder: fietsen 
parkeren in de rekken bij school (dus niet 
op de dijk, op straat of bij De Nederlanden;), 
zwemmen in het stuk Vecht vanaf school tot 
aan de hortensia’s (dus niet voor het restau-
rant en bij de lounge bankjes), niet de boten 
maar het zwemtrapje gebruiken, niet gillen 
en schreeuwen en natuurlijk je eigen afval 
meenemen! 

Zwemtrap in de Vecht
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Op vrijdag 26 juni jl. vond in de nieuwe 
trouwlocatie Lokaal Zuid de eerste officiële 
huwelijksvoltrekking plaats. Het waren Paul 
en Marije die elkaar, in hun eigen Lokaal 
Zuid, het JA-woord gaven! Voorafgaande 
aan het ondertekenen van de trouwacte, werd 
het bruidspaar in het muziekkoepeltje liefde-
vol toegesproken door de trouwambtenaar, 
familie en vrienden. Daarna was er voor de 
genodigden een gezellige borrel met een wal-
king dinner. Na het romantische aanzoek van 
Paul, tijdens een concert van Guus Meeuwis, 
hebben Paul en Marije een officiële status als 
trouwlocatie bij de gemeente aangevraagd. 

Sinds februari is dit een feit en mag er in 
Lokaal Zuid getrouwd worden. Wat Paul en 
Marije betreft mogen er, na hun eigen erva-
ring op 26 juni, snel meer volgen!

Ja!

“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

Marlies Cordia

Andrus Kivirähk - De man die de taal van de slangen sprak
Andrus Kivirähk, geen naam die bellen doet 
rinkelen. In Estland is hij wereldberoemd, 
maar ook in Frankrijk breekt hij alle boeken-
records. Dus als u de blits wilt maken tijdens 
de vakantie, in Frankrijk bijvoorbeeld, lees dan 
zijn boek ‘De man die de taal van de slangen 
sprak’. Het is een sprookje voor grote men-
sen. Geestig. En, zoals dat hoort bij sprookjes, 
leerzaam. Het speelt zich af in de middeleeu-
wen, waarin bliksemsnel oude gewoonten hun 
waarde lijken te verliezen tegenover nieuwe. 
Hoofdpersoon Leemet woont met zijn moe-
der en zusje Salme in een niet al te comforta-
bel bos. Vader is dood, want moeder had, zoals 
zovele vrouwen, een zwak voor beren. Een re-
latie met zo’n beer kostte de vader letterlijk de 
kop, toen hij daartegen protesteerde. Nu doet 
moeder niets dan compulsief elanden braden, 
hele geiten worden er aan tafel door gejaagd. 
Leemet leert van oom Vootele de slangentaal. 
Slangentaal, daar kennen alle bosmensen wel 
een paar woorden van, zoals de sis om elan-
den, geiten, en andere eetbare beesten zo mak 
als een lam te maken zodat je ze kunt slachten. 
Maar Leemet leert de echte slangentaal, waarin 
je kunt converseren met adders. Zo krijgt hij 
adder Ints als hartsvriend, die vaak gezellig als 
een ketting om zijn nek hangt (Freek Vonk, 
eat your heart out). Geleidelijk vertrekken alle 
mensen uit het bos, richting het dorp, waar 
de nieuwe mensen wonen, die landbouwen 
en – o gruwel – pap en brood eten. Zelfs zijn 
jeugdvriend vertrekt en laat zich omdopen tot 
Petrus. Want je moet je daar wel laten dopen. 
Alleen een ongezellig stel, met een dochter-
tje, blijft bij hun wolvenhouderij in het bos. 
Wolven zijn er om te melken en om op te rij-
den, als je de juiste sis klanken kent. Er is ook 
nog een krankzinnige druïde die vasthoudt 
aan allerlei achterlijke verhalen over feeën 
en elfen, een kwaadaardig type. Dan hebben 
we nog Meeme, een zuiplap, maar wel van de 
oude stempel qua slangentaal. En de gezellige, 

in-goede  mensapen 
die luizen kweken, 
zo groot als schoot-
hondjes. 
De vijand ofwel de 
nieuwe tijd rukt on-
verbiddelijk op. En 
de Oerkikker die de 
Esten kan helpen 
ligt ergens te slapen 
en is alleen wakker 
te krijgen door met 
duizend man sterk 
de noodslangenkreet te sissen.  Dat is dus he-
laas een gelopen wedstrijd.
Leemet zakt ook af naar het dorp, en wordt 
door Magdalena, dochter van de dorpsoudste 
als echtgenoot uitgekozen. Zij is bezwangerd 
door een of andere ridder, waar ze reuze trots 
op is. Alle meisjes zijn jaloers. Het dorpsleven 
hangt van bijgeloof aan elkaar, slangen zijn 
gevaarlijk en antichristelijk en weerwolven en 
andere niet bestaande zaken maken het leven 
zwaar. Enorme eerbied voor ridders en mon-
niken leidt tot excessen zoals de paardenkeu-
telkennis, waarmee de boerenjongens tegen 
elkaar opsnijden als ware wetenschappers.
Het wordt Leemet te machtig, hij gaat terug 
naar het bos, waar zus Salme nu samenwoont 
met beer Bolke. Die terugkeer doet de onder-
linge verhouding tussen dorp en bos niet goed 
en langzamerhand wordt de toestand steeds 
gewelddadiger. Een soort Laatste Oordeel 
breekt uit, met bloedige veldslagen waaraan 
Leemet met zijn weergevonden grootvader 
samen strijdt voor het oude regime. Ze weten 
dat ze het af moeten leggen, maar het kan niet 
anders.  
Ik moet zeggen dat ik even moest slikken toen 
ik in dit sprookje terecht kwam, maar het is zo 
spetterend geschreven, met zulke goede grap-
pen en mooie zinnen, dat ik ietwat gelouterd 
uit het lezen kwam. Jammer dat het uit was.

Wie heeft er zin om mee te doen met fierljep-
pen? Je kent vast wel het fierljeppen, oftewel 
het polsstokspringen over sloten. In Vreeland 
doen we dat al een paar jaar in de zomer over 
een speciale schans met waterbak. Heb je ook 

zin om een keer mee te trainen? Meld je dan 
even bij de trainer, Douwe Boersma (06-52 
618 617). Bij voldoende deelname gaan we aan 
het einde van de zomervakantie trainen.

Fierljeppen in Vreeland
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De Van Leerbrug stond de afgelopen tijd vol-
op in het nieuws. Al tijden was er sprake van 
dat de brugbediening geautomatiseerd zou 
worden. Dat zou niet alleen inhouden dat de 
brugwachter zou verdwijnen – en daarmee 
een stuk veiligheid en sociale controle – maar 
ook dat er een grote mast met camera ge-
plaatst zou worden, hekken onder de slagbo-
men en een luid belgerinkel iedere keer als de 
brug open en dicht zou gaan. De aantasting 
van het beschermd dorpsgezicht die hiermee 
gepaard zou gaan was veel Vreelanders een 
doorn in het oog. Net als het verlies van een 
controlerende en helpende factor (de brug-
wachter) bij het vele verkeer over water en 
over land. Toen de berekeningen van de door 
de gemeente beoogde bezuinigen door een 
extern bedrijf nog eens nagerekend werden 
en heel andere bezuinigingsbedragen aanga-
ven (namelijk: geen), was het bewaar tegen 
de plannen van de gemeente rond. Onlangs 
besloot de gemeente dan ook om de automa-
tisering van de brugbediening uit te stellen. 

Tolheffing
Hoe financierde men de brug vroeger? Dat 
is te zien op deze foto uit 1905. We zien de 
brug (de oude brug overigens, die in 1945 op-
geblazen is) met het brugwachtershuisje er-
naast. Tegen de zijgevel hangt een bord met 
de toltarieven. Iedereen die de brug passeerde 
moest dus betalen! Of men nu over land of 
over water de brug passeerde. Voetgangers 
betaalden, karren met hond, kuddes schapen, 

wagens met 1, 2 of meer paarden, schepen 
van verschillende functies en lengtes, voor 
elke groep passanten gold een eigen tarief. 
De brug was voor de helft eigendom van de 
ambachtsheer van Vreeland en voor de helft 
van de gemeente. Zij moesten de brug onder-
houden. Het beheer van de brug werd uit-
besteed aan een brugwachter, die hier pacht 
voor betaalde. Met de inkomsten van de tol 
kon de brugwachter zijn eigen inkomen ver-
dienen en de betaalde pacht hopelijk dubbel 
en dwars terugverdienen. 

Gratis brug verderop
Het heffen van tol hield op toen de brug in 
de provinciale weg in 1940 geopend werd. 
Deze gratis overgang over de Vecht lokte ve-
len die niet wilden betalen. Tol heffen bij de 
Vechtbrug in het dorp had dan al snel wei-
nig zin meer. Heel lang is er nog wel vrijwil-
lige ‘tol’ geheven bij het scheepvaartverkeer 
waarvoor de brug open moest. Dit traditio-
nele Hollandse ‘hengelen’ naar geld met een 
klompje is twee jaar geleden helaas afgeschaft. 
De brug is de laatste jaren schoongemaakt 
door de Vreelanders zelf en is door de 
Dorpsraad en enkele vrijgevige dorpsgeno-
ten voorzien van fleurige bloembakken. Deze 
worden onderhouden door de brugwachters, 
ook weer een van de veelzijdige taken van 
deze belangrijke mannen! 

J.J. 
Foto: coll. Willem Mooij

Vreeland vroeger...

De Van Leerbrug

...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 �

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

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
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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

Voor de wielerwedstrijden op 22 augustus 
maar ook voor het Middeleeuws Dorpsfeest 
op 29 augustus moeten verschillende straten 
autovrij zijn. Op 22 augustus mogen er geen 
auto’s staan op de Fetha, de Vliet, Vredelant-
straat en de Hendrik van Viandenstraat en dat 
geldt ook voor de parkeervakken! En op 29 
augustus is het gebied rond het Dorpshuis het 
toneel van ons Middeleeuws Dorpsfeest, wat 
betekent dat daar dan ook niet geparkeerd kan 
worden!! Binnenkort krijgt u een fl yer in de 
bus waarin dit wordt toegelicht. Maar houdt 
hier vast rekening mee in verband met uw va-
kantie. Auto’s weg dus, voordat u vertrekt!

De Rabo Dikke Banden Race is een offici-
ele fietswedstrijd op zaterdag 22 augustus van 
11.30-16.00 uur voor alle kinderen tussen de 
7 en 12 jaar. Je mag eraan meedoen op je ei-
gen fiets met een minimale banddikte van 
28mm. Het maakt niet uit of je een gewone 
fiets, mountainbike of citybike hebt, als het 
maar geen racefiets is. Die heeft namelijk geen 
dikke banden! Je mag géén wielerlicentie bij 
de KNWU hebben. Want dan ben je te goed 
getraind. Er wordt gereden in verschillende 
leeftijdsgroepen, zodat je tegen eigen leeftijds-
genoten fietst. De RDBR wordt georganiseerd 
door de Stichting Ronde van Vreeland en Ra-
bobank Hilversum Vecht en Plassen. De race 

voldoet aan de eisen van de Koninklijke Ne-
derlandse Wieler Unie (KNWU), zo is er een 
collectieve verzekering afgesloten. Het dragen 
van een wielerhelm is verplicht! Mocht je geen 
helm hebben, dan is deze op de dag zelf te leen 
bij de organisatie. De beste jongen en het beste 
meisje uit elke leeftijdsgroep gaan door naar de 
grote finale, die meestal aan het einde van het 
wielerseizoen gehouden wordt. Wie weet word 
jij wel ontdekt als groot wielertalent en sta jij in 
de finale van de RDBR!
Hoe kun je meedoen? Op school is een formu-
lier uitgedeel waarmee je je kunt inschrijven. 
De gegevens kunnen ook gemaild worden naar 
info@rondevanvreeland.nl. 

Rabo Dikke Banden Race
voor de jeugd 

Straten autovrijStraten autovrij

Om alle activiteiten rondom het Middeleeuwse dorpsfeest mo-
gelijk te maken, zijn de vrijwilligers van de stichting Vreeland 
750 jaar al ruim 2 jaar bezig met de voorbereidingen. Maar na-
tuurlijk is er tijdens het Dorpsfeeest op 29 augustus a.s. nog veel 
hulp nodig! We spreiden de taken in korte tijdsblokken, zodat 
u, naast het helpen, zoveel mogelijk van de dag meemaakt.
Wilt u uw (Middeleeuwse) steentje bijdragen, graag! U kunt 
zich opgeven bij Gerard Versteeg (gerardversteeg77@hotmail.
com of telefonisch 06-152 38 787).

Helpt u mee?

Bij de Vreelandse wielerronde wordt om 16 
uur het startschot gegeven voor een spectacu-
laire wedstrijd tussen echte wielrenprofessio-
nals. Wie kent ze niet? Steven Rooks, Jeroen 
Blijleven, Peter Winnen, Matthieu Hermans, 
Theo de Rooij en nog veel meer beroemde 
“toppers van toen”. Niet alleen voor het pu-
bliek boeiend om te zien, maar extra interes-

sant voor sponsoren, die immers de VIP-tent 
zullen delen met deze helden. Voor € 250,- 
kunt u de wielerronde sponsoren en als te-
genprestatie kunt u met twee gasten de hele 
dag gebruik maken van de VIP-tent en de fa-
ciliteiten aldaar, zoals drankjes. Sponsort en 
feest u mee? Neem dan contact op met Arjan 
Brinkman of via info@rondevanvreeland.nl.

Sponsor de wielerronde en 
ontmoet fietscoryfeeën

Op de foto ziet u Peter Winnen in de studio 
bij de Hoorspelfabriek, waar hij meewerkt aan 
de hoorspelen ‘Koomen’ en ‘Winnen’, een 
twee-delig hoorspel over de Tour de France 
van ’83 beleefd vanuit verslaggever Theo Koo-
men en wielrenner Peter Winnen. Het is 16 
juli 1983, de dag van de zevende etappe in de 
Tour de France. Wielrenner Peter Winnen 
en verslaggever Theo Koomen dansen in een 
adembenemend duet omhoog op de flanken 
van Alpe d’Huez. Een spannend, hilarisch 
maar ook schrijnend verhaal achter het grote 
sportevenement. Met Fabian Jansen als Theo 
Koomen, Viggo Waas als de jonge Peter Win-
nen en Peter Winnen als Peter Winnen.

Uitzending deel 1: Koomen – zaterdag 18 juli, 
00:15 uur, NPO Radio 1, uitzending deel 2: 
Winnen – zaterdag 25 juli, 00:15 uur, NPO 

Koomen en Winnen


