
De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Speciale editie ter herinnering aan het jubileumjaar Vreeland 750 • Jaargang 8 • nr 10 • januari 2016 • info@vreelandbode.nl

Met o.a.

Sterren van Vreeland
Middeleeuwse dag

Wielerronde



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 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

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

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.

NIEUWE LOOK EN FEEL BIJ DE NEDERLANDEN
In januari wordt hard gewerkt aan de nieuwe look & feel van 
het restaurant. Sinds 3 jaar zijn wij zelfstandig en kunnen nu
de puntjes op de i zetten. Kom vanaf 8 februari kijken naar

ons nieuw ingerichte restaurant!

WILCO 10 JAAR CHEF KOK BIJ DE NEDERLANDEN
Wilco is eind april al weer 10 jaar chef kok van de Nederlanden.
Dit vieren wij het hele jaar met een uniek 10 gangen menu du
chef. De prijs is 110.00 per persoon en je kunt reserveren via

info@nederlanden.nl of 0294 232326

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980
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“Ik ben onder de indruk, heel blij met  
alles  en ik heb mensen leren kennen die 
ik in de 30 jaar dat ik hier woon nog 
nooit eerder had ges proken”        (inwoner)
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 Pauline van der Hoeden en Margot Sedelaar
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 www.vreelandbode.nl
Druk:  Dunnebier Print, Nederhorst den Berg. 
Vormgeving:  Hans Stuart. 

Vreeland beleefde in 2015 een onvergetelijk jubileumjaar, 
waarin gevierd werd dat de middeleeuwse nederzetting 
die ontstaan was bij kasteel Vredelant 750 jaar geleden, in 
1265, stadsrechten ontving van de Utrechtse bisschop. 
In deze jubileumeditie van de Vreelandbode blikken we 
terug op alle activiteiten, van nieuwjaarsduik tot middel-
eeuwse kledingshow, van concerten, optredens en ten-
toonstellingen tot riddertoernooien en een middeleeuwse 
dorpsmaaltijd enzovoorts. 

Het was een jaar van samenwerken, van verbinding, van 
nieuwe vriendschappen, van talenten die ontdekt werden, 
van organisatietalent en vrolijkheid. Een jaar waarin het 
boek over de geschiedenis van Vreeland verscheen, de do-
cumentaire Anno Nu over  het dorpsleven zijn première 
beleefde, de Vreelandvlag overal wapperde, veel Vreelan-
ders in fraaie middeleeuwse kostuums gehuld waren en 
men kon genieten van de Vreelandse streekproducten. 
Eigenlijk is het teveel om op te noemen. 
Ook deze Vreelandbode is te dun om alle momenten te 
vatten, maar geeft  in ieder geval een mooi beeld van de 
festiviteiten.

Dit jaar was niet mogelijk geweest zonder de tientallen 
vrijwilligers die in vele werkgroepen de organisatie, 
communicatie en fondsenwerving op zich namen. 
Ook sponsoren waren onontbeerlijk. Alle evenementen 
zijn vastgelegd door een aantal fotografen, wiens werk 
in dit bewaarexemplaar is afgebeeld: Maxim Scholten, 
Annelies Weijschedé, Nely Hos, Hans de Vries en Ronald 
Zwartjes. Honderden foto’s zijn te zien op de website 
www.vreeland750.nl, voor uren en uren nagenieten.

De redactie wenst u veel leesplezier met dit bijzondere 
jaaroverzicht!

Voorwoord

Inhoud
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 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

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

Skin Care

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

Machinaal borduren van logo’s & 
namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren, 

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

Machinaal borduren van logo’s 
en namen
Tevens levering van sport, 
promotie�

Vreeland 750 jaar
Dorp van lang vervlogen tijd
Dorp van bisschop en kasteel  
Aan de oevers van de Vecht 
Dorp van menig strijdtoneel
Dorp van adel en van kerk  
Van soldaat en burgerij
Dorp met stadsrecht, maar dat was 
Na drie eeuwen weer voorbij 

Refrein: Vreeland, oh Vreeland
 Vieren wij hier met elkaar
 Vreeland, oh Vreeland
 Zevenhonderdvijftig jaar

Dorp van ambacht en pastoor 
Van koetsier en schippersmaat
Dorp van trekschuit, herbergier
Paard en wagen in de straat 
Dorp van schepen langs de kant  
Bij De Ruiter en Van Leer   
Dorp van handel, groot en klein 
Treinstation bestaat niet meer   

Refrein    

Dorp van nu, van deze tijd 
Van de kind’ren in de klas
Dorp van zangkoor, harmonie  
Brugconcert en klaverjas 
Dorp van fi etser en forens  
Dorpsraad, ondernemersgeest
Boerderij en buitenplaats
Country- en Oranjefeest  

Refrein

Dorp van Sluisje, Sperwerveld
Boerenlaantje, Lindengracht
Dorp van polder en gemaal
Dorp van vleermuis in de nacht
Dorp van Nes en ooievaar 
Brugwachter, vakantieboot
Dorp van winkel en hotel
Restaurant en table d’hote   

Refrein

Dorp van frisse nieuwjaarsduik 
Van muziektent en café
Dorp van koersbal en bazaar  
Dorp van kerk en dominee
Dorp van schaatsen op de plas
Jonge buizerd in het groen
Gymnastiek- en schaaktoernooi
Zoveel dingen om te doen
    Vervolg op pagina 6 
 

Lunchpaketten
Fingerfood

Diner aan huis
Catering aan boord

Proeverijen

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

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

De lijste specialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394
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“Zelden zo’n professionele vrijwilligers-
organisatie meegemaakt” 

(Adviseur Kabinetszaken & Protocol Stichtse Vecht)



In 2014 begonnen al de eerste activiteiten als opwarmer voor het jubileumjaar. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad werd een wervelende kleding-
show gehouden om alle Vreelanders te inspirerenvoor hun eigen middeleeuwse 
kostuums. Ridders, jonkvrouwen 
en boogschieters, maar ook bede-
laars, bisschoppen en monniken 
bevolkten de catwalk. 
Op 30 augustus 2014 trok een 
bont geklede stoet Vreelanders 
naar Utrecht, om de kloos-
termoppen terug te halen van 
kasteel Vredelant. Dit kasteel 
was immers in 1529 gesloopt 
door Karel V, die met de ste-
nen in Utrecht de dwangburcht 
Vredenburg bouwde. De funda-
menten hiervan zijn in 2010 opgegraven en zo kwamen de Vreelandse stenen 
weer ‘boven water’. Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen overhandigde de 
eerste kloostermop aan loco-burgemeester van Stichtse Vecht Jaap Verkroost, 
waarna de stoet op historische schepen, waaronder 
het Utrechtse Statenjacht, de buit naar Vreeland ver-
scheepte.  Het jubileumjaar zelf begon letterlijk spet-
terend op 1 januari tijdens de nieuwjaarsduik, waar 
duikers een geheimzinnig kistje opdoken. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bleek in dit kistje de Vreelandvlag 
te zitten. 

Kledingshow, stenen halen en Nieuwjaarsduik
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Vreeland 750 jaar
Dorp van kunst en van cultuur
Dorp van boomgaard, boerenkaas 
Wilgen knotten, vlooienmarkt
Spookhuisje en Sinterklaas
Dorp van vakman en bedrijf
ZZP’er, consulent
Dorp van stilte op 4 mei
Bij het oorlogsmonument  

Refrein: Vreeland, oh Vreeland
 Vieren wij hier met elkaar
 Vreeland, oh Vreeland
 Zevenhonderdvijftig jaar

Dorp van koeien in de wei     
Groentetuin en oeverwal 
Van bedrijfsvereniging
Van historisch festival
Dorpsdiner en ‘bromfi etsrees’ 
Bijenhoning, korenmeel
Poloclub en plantenmarkt
Oude stenen van ‘t kasteel

Refrein

Dorp van woonboot en van sloep 
Dorpshuis vol activiteit 
Hutten bouwen, klompenpad
Kerstmarkt en gezelligheid
Dorp van lichtjes op de brug
Van begraafplaats, klein en stil 
Vreelandbode, brede school  
Dorp dat samen leven wil  

Refrein

Eeuwen gingen hier voorbij
Tijd van voor- en tegenspoed
Vreeland gaat met Stichtse Vecht
Nieuwe tijden tegemoet 
‘t Geeft niet wat een ander vindt 
‘t Geeft niet wat een ander zegt
Vreeland is en blijft voor mij
‘t Mooiste plaatsje aan de Vecht

Refrein (2x)

Tekst en muziek: Bob Tops
Oktober 2014   

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

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

www.schumacherschilders.nl

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

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl

E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Mini One                   bj 2010        62678 km              € 12750
Mini Cooper             bj 2009         170000 km            € 8950
Nissan Micra C+C     bj 2006       65000 km               € 6250
Opel Meriva             bj 2006       100335 km             € 5950
Renault Twingo 3x    bj 2013        15000 km               € 7450
Volkswagen Passat   bj 2006        161704 km            € 9150
AUTO’S MET AUTOMAAT
Fiat Panda               bj 2013       20511 km                € 10450
Maserati Quattroporte  bj 2008   112000 km         € 40990
Nissan Qashqai 2.0   bj 2008     112332 km             € 11450
Peugeot 407              bj 2005       121298 km             € 5950
Renault Megane    bj 2009       82762 km  € 11250

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
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Geweldig! Wat een super jaar 
met al die activiteiten.        (inwoner)



De offi  ciële opening van 
het jaar was tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 
de Dorpsraad op 9 ja-
nuari 2015.  Honderden 
middeleeuws verklede 
Vreelanders troff en 

elkaar in het Dorpshuis, waar auteurs van het boek 
‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht’ Juliette 
Jonker en Anton Cruysheer het eerste exemplaar over-
handigden aan de wethouders Jaap Verkroost en Pieter 
de Groene. Juliette Jonker nam tevens de middeleeuw-
se voorzittershamer van de stichting Vreeland 750 over 
van Martin Bouvee. Het Vreelandlied, geschreven door 
Bob Tops, werd gezongen door Fien Jonker en Erik 
Ouwehand, terwijl het publiek het refrein luidkeels 
meezong. Aginus Kalis van de Dorpsraad maakte de 
winnaar van de prijsvraag ‘wat te doen met de stenen 

van kasteel Vredelant’ bekend, de Vreelandvlag werd uit 
het opgedoken kistje onthuld en het bleef tot in de late 
uurtjes uitermate gezellig.

Na een paar maanden rust barstte het middeleeuws 
feestgedruis weer los op Koningsdag, 27 april, die ge-
heel in het teken stond van Vreeland 750. Burgemees-
ter Witteman gaf de aft rap voor de dag, de spelers van 
muziekvereniging De Vecht speelden weer de sterren 
van de hemel, tijdens het dorpsontbijt was het hele 
Kerkplein door Middeleeuwers bevolkt, de kinderspe-
len waren ook voorzien van middeleeuwse tintjes en 
de middeleeuwse straatversierwedstrijd werd gewon-
nen door de Pomonaweg.

Nieuwjaarsreceptie en Koningsdag

Oranjecomité Pomonaweg
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Deze maand het hoorspel 
Magnus op Radio1
Elke vrijdagnacht Radio 1 
na Met het oog op morgen!

Kijk ook op onze 
vernieuwde website!
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  

Uw kapper voor 
de komende 

750 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
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 

Lion Cachet tentoonstelling in Schoonoord

Tentoonstelling in de Grote Kerk

Kunst kijken bij de buren

Fototentoonstelling ‘Mijn Vreeland’ in de VIV
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Sterren van Vreeland
Van eind mei tot eind juni 2015 straalden de ‘Sterren van 
Vreeland’. Een maand lang konden we volop genieten van 
het rijke culturele leven in Vreeland, van toen tot nu. Onder 
voorzitterschap van Anne-Marie Voorhoeve heeft  de Ster-
renwerkgroep bergen verzet. Liesbeth Romeijn, die ook de 
75 portretten van Vreelanders maakte, nam de beeldende 
kunst voor haar rekening, Dieuwer Elema organiseerde de 
workshops, Wendela Sandberg zocht het muzikaal talent in 
ons dorp bijeen, Reinko Abels was druk met de facilitaire 
diensten en Astrid Molenwijk verzorgde  de communicatie. 
De werkgroep werd ondersteund door maar liefst 100 vrijwilligers. 

Het succes was ongekend. Van concert tot viltworkshop, van atelierbezoek tot fi lmavond, van 
tentoonstellingen in de voormalige EVAB garage, huize Schoonoord, de voormalige VIV én 
de kerk tot culturele lezingen. Vreelanders konden ook bij elkaar thuis kunstverzamelingen 
bewonderen. Professionele kunstenaars ontmoetten verdienstelijke amateurs. We hebben 
verbaasd gestaan over zoveel talent in ons dorp en veel talent was blij om ‘gezien’ te worden. 
De ‘Sterrenmaand’ symboliseerde de verbinding tussen Vreelanders onderling en het dorp. 
Alle evenementen werden druk bezocht, zowel door Vreelanders, maar ook door mensen 
buiten ons dorp. Anne-Marie Voorhoeve: “Als we uitgaan van het aantal bezoekers  
-dus dat kan dezelfde persoon verschillende keren zijn-  dan komen we op 
ruim 6.250 alles bij elkaar opgeteld. Mooi toch?”

 januari 2016 | Vreelandbode 5



Optreden ‘Roads to Roam’Tuinconcert in de Grote KerkOptreden Jeugdorkest MV de Vecht, o.l.v. Simon Westveen

Floating DinnerGregoriaans koor o.l.v. Micha Hamel

Eindfeest Sterren van VreelandAfsluiting Sterren van Vreeland
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Optreden Sursum Corda

Premiere fi lm ‘Anno Nu’ in de Kippenschuur

Verkoop Vreeland 750 producten

Filmwerkgroep met filmer en 
regisseur Jelle van Doornik
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Kinderpost Vreeland 750Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

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

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Het waterspektakel vond ik het leukst 
maar ik ben wel nat geworden!

                                                      Tom
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Heb jij ook zo’n plezier gehad in het middeleeuwse feest-
jaar? Misschien deed je wel mee met de dikke-banden-race, 
of met het ridderspel of het waterspektakel. Of misschien 
maakte je wel een tinnen fi guurtje op de middeleeuwse 
ambachtenmarkt. En, heb jij je ook nog mooi verkleed? 
Kijk maar eens goed op de foto’s, misschien zie je jezelf wel 
terug. En als je later groot bent denken wij dat jij nog heel 
goed weet dat Vreeland in 2015 750 jaar stadsrechten vierde! 
Bewaar deze Vreelandbode dus maar goed! Groetjes !
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Vier op de tien Nederlanders voelen zich in het donkere
 jaargetijde minder gelukkig dan in de zomermaanden. 
Op internet zijn verschillende tips te vinden hoe men de 
herfstdip en de winterblues  kan bestrijden. Maar soms is 
er meer nodig om negatieve gevoelens te overwinnen.  
Dan zijn wij er voor u.

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

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

Het was één groot feest der herkenning: de dorpsreünie 
op zaterdag 29 augustus. Organisatoren Sandra Boogert, 
Vincent Stapper en Edith Konings verwelkomden bijna 
500 Vreelanders en oud-Vreelanders in de feesttent aan de Kleizuwe. De oudst aangemelde 
reünist telde 82 lentes, de jongste 14. Wanden behangen met foto’s en knipsels toonden oude 
en hedendaagse activiteiten, gebeurtenissen, signifi cante plekken en inwoners. Een gedeelte 
van de tent werd ingericht als bruine kroeg waar Cor Ledder ouderwets de scepter zwaaide. 
Het bleef, op de klanken van verschillende Vreelandse bands, nog tot in de kleine uurtjes 
onrustig op het weiland.

Dorpsreünie

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
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“Het was Bere Gezellig, dit zou wat vaker 
moeten gebeuren! !!! Wij vonden het echt 
GEWELDIG! !!!” (reactie Facebook Dorpsreunie)



Er kwamen grote namen af op de wielerronde van Vreeland op zaterdag 22 augustus, de eenmalige 
reprise van de beroemde wielerronde die van 1976 tot 1998 was georganiseerd door Cor Ledder. 
Joop Zoetemelk, Jeroen Blijlevens, Steven Rooks en vele andere beroemde racers: ze hebben geno-
ten van de fantastisch georganiseerde dag. De dag begon met een jeugdprogramma waarbij fi etsers 
uit alle windstreken van Nederland meededen maar ook de dorpsbewoners zelf zich van hun beste 
kant lieten zien. Joop Zoetemelk deelde de prijzen uit aan de jeugdige deelnemers. In de namiddag 
was daar de Oud Professional Race: een waar spektakel. De oud-wielrenners hadden een perfecte 
gelegenheid elkaar weer eens te zien en de 2000 toeschouwers konden genieten van hun prestaties. 
Initiatiefnemer Jan Hos liep rond met een glimlach van oor tot oor. “Wat een geweldige dag”, zei hij 
na afl oop genietend.

Wielerronde van Vreeland

Jan Hos

Arjan Brinkman 
en Cor Ledder

Het podium bij de junioren met
rondemiss Anouscha de Jong
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Dit jubileumjaar stond het jaarlijkse dorpsfeest natuurlijk geheel in het teken van Vreeland 
750. Op 29 augustus waren het dorp en de inwoners in middeleeuwse sferen aangekleed. 
De dag werd geopend in het bijzijn van de toepasselijk verklede burgemeester Witteman 
en wethouder Verkroost. De heren werden ontvoerd door opstandige dorpelingen, maar 
gelukkig ook weer bevrijd door ridders te paard. Daarna was er veel te zien: een ridder-
toernooi, een roofvogelshow en optredens van het middel-
eeuws genootschap uit Monnikendam. 
Er werden mensen genezen door kwakzalvers, bevallingen 
gedaan, benen afgezet en nog meer gruwelijkheden, grap-
pen en grollen vertoond. 

Middeleeuwse Middeleeuwse 

Met een kanonschot opende  burgemeester Witteman 
de middeleeuwse dag

Het wagenspel ‘Hoe Vreeland aan zijn naam kwam’
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dagdag
Tussendoor genoten jong en oud van het spannende wagenspel 
‘Hoe Vreeland aan zijn naam kwam’ en kon men rondlopen over 
de middeleeuwse ambachtenmarkt, meedoen aan diverse work-
shops of smullen van ambachtelijk lekkers. Aan het eind van de 
middag werd de Slag om Vreeland uitgevochten op de Vecht, 
gevolgd door de traditionele brommerrace. Intussen werd voor 
600 mensen een maaltijd bereid. Op grote vuren stonden kook-
potten met soep en stoofgroenten, terwijl op Duinkerken kippen 
en een varken werden geroosterd. Het was prachtig om te zien 
hoe iedereen aan lange tafels op de Floraweg zat te genieten. 
De dag werd afgesloten met een knalfeest op de Breedstraat. 

Bestuur Vreeland 750 met oud burgemeesters Boevee, Rombouts en Boekhoven 
en de huidige burgemeester Witteman,wethouder Verkroost, Gerard  Versteeg, 

voorzitter werkgroep middeleeuwse dag en Aginus Kalis, voorzitter Dorpsraad

Ook de jeugd speelde mee 
in het wagenspel en het 
publiek keek ademloos toe
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Deelnemers 
Bromfi etsrees



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

 

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

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

Riddertoernooi op de Fetha

Roofvogelshow
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“Dit overtrof al onze verwachtingen. 

Ik geloof niet dat er een hechtere 

gemeenschap bestaat dan Vreeland, 

en zeker niet na dit jubileumjaar. 

U kunt hier met recht trots op zijn.” 
(jhr P.C. Hooft, nazaat ambachtsheren van Vreeland)



Middeleeuwse ambachtenmarkt

Middeleeuwse dorpsmaaltijd

Eindfeest Middeleeuwse dag

Eindfeest Middeleeuwse dag

Waterspektakel ‘De Slag om Vreeland’

Verkoop Vreelandse streekproducten

Voorbereiding Dorpsmaaltijd door Rogier Sluyter
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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 

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

Alle clubjes /verenigingen kunnen nog nieuwe leden gebruiken! 
Schroom je niet om binnen te lopen en kom kijken!

 Vrijdag 5 februari vanaf 22.00 in het Dorpshuis: 
 Soulparty met Dj Vincent en Gilly.        
 Maandag 8 februari vanaf 13.45 in het Dorpshuis: 
 seniorenbingo

Wat blijft:

20 Vreelandbode | januari 2016

“Wat een super afsluiting van een geweldig jaar! 
Ik word altijd week van zo’n samenzijn waar ieder 
zich inspant voor de gezamenlijkheid.” (inwoner) 



Onder leiding van Sandra Boogert werd op 
25 en 26 september de musical ‘’Robin Hood 
in Freeland wood’ opgevoerd door zo’n 60 
enthousiaste Vreelanders. Het open lucht 
spektakel vond plaats met het fort Pondarosa 
aan de Kleizuwe als achtergrond. Het was een 
sprookjesachtig en vrolijk geheel. De gemeente 
Stichtse Vecht zag in de musical een mooie 
aanleiding om alle Vreelanders een speciale 
Vrijwilligersprijs toe te kennen als blijk van 
waardering voor de vrijwillige inzet om het 
jubileumjaar tot een succes te maken.  

Musical Robin Hood en Vrijwilligersprijs 

Besturen werkgroepen Vreeland 750
Bestuur Stichting: Juliette Jonker-Duynstee (voorz.), Marjan van Belle (secr.), 
 Mario Verweijen (penn.)
Werkgroep fondsenwerving: Wendela Sandberg, Mario Verweijen, 
 Peter Nagtegaal, Margret van Galen
Werkgroep Communicatie: Margret van Galen, Astrid Fremeijer-Molewijk, 
 Wietske Tammes, Jan Hos, Sandra Boogert, Vincent Stapper, 
 Esther Smid, Ronald Zwartjes, Nely Hos, Suzanne van Roon
Werkgroep STERREN van Vreeland: Annemarie Vlam, Liesbeth Romeijn, 
 Dieuwer Elema, Wendel Sandberg, Reinko Abels
Werkgroep middeleeuwse dag: Gerard Versteeg, Tijmen Zeldenrijk, 
 Margot Sedelaar, Clarissa van Oijen, Rogier Sluyter
Werkgroep stenen halen: Myriam Lembeck, Tijmen Zeldenrijk, 
 Marc Fransen, Mario Verweijen  januari 2016 | Vreelandbode 13

Werkgroep kleding: Ellen Bulterijs, Corine Winnik, Hanneke Prommel, 
 Hetty Beukeboom, Tilly Verhoef, Barbara Mees, Koos van Nes, 
 Marielle Spijker-Manten
Werkgroep streekproducten: Annet Heslenfeld, Annelies Weijschedé, Henry Hilhorst
Fotografen: Maxim Scholten, Annelies Weijschede, Nely Hos, Hans de Vries 
 en Ronald Zwartjes
Werkgroep Vreelandboek: Juliette Jonker-Duynstee, Anton Cruysheer, 
 Kees Beelaerts van Blokland
Werkgroep fi lm Anno Nu: Jelle van Doornik, Eshe Reijnders, Sandra Boogert
Werkgroep facilitair: Jan Oldenkamp, Tijmen Zeldenrijk, Reinko Abels, Peter Nagtegaal
Werkgroep jaarafsluiting: Ellen Bultereijs, Karolien Verel, Annelies Weijschedé
Werkgroep V750 monument: Jan Niessen, Joost de Haan

Ondersteund door nog tientallen vrijwilligers!



Op 11 december werd het jubileumjaar afgesloten met 
een feestelijke bijeenkomst in de Grote kerk. Het was 
een gevarieerde avond, bijgewoond door vele Vreelan-
ders en een aantal speciale gasten zoals jonkheer 
P.C. Hooft , nazaat van de laatste ambachtsheer van 
Vreeland, commissaris van de Koning Van Beek en 
burgemeester Witteman die na vele jaren de originele 
ambtsketen van de gemeente Vreeland had terug-
gevonden. De middeleeuwse waarzegster Ietje van 
de Born voorspelde het al: 2015 zou een belangrijk 
jaar worden voor Vreeland! Ladyspeaker Annelies 
Weijschedé introduceerde alle optredens, er was 
muziek en zang door vele getalenteerde Vreelanders, 
iedereen zong met Bob Tops het Vreelandlied en met 
Sursum Corda enkele kerstliederen en voorzitter van 
Vreeland 750 Juliette Jonker bracht met tientallen foto’s 
alle hoogtepunten van het jaar in herinnering. 
Na de bijeenkomst liepen de honderden aanwezigen 
door de donkere avond in een sprookjesachtige fak-
keloptocht over de gerestaureerde brug bij het Sper-
werveld naar het grasveld voor het Spookhuisje aan 
de Raadhuislaan voor de onthulling van het Vreeland 
750-monument, ontworpen door Jan Niessen. Het 
contour van het kasteel is in cortenstaal uitgezaagd 
en staat tegen een betonnen paal, die deels is omhuld 
met de middeleeuwse stenen van kasteel Vredelant en 
bekroond is met een ijzeren V (Vreeland, Vrede, Vrij-
heid), handgesmeed door Niessen zelf met zijn broer, 
smid Anton Niessen. De avond werd tot slot afgesloten 
met een spetterend feest in het Dorpshuis. Een waardig 
einde van een onvergetelijk jaar! 

Jaarafsluiting
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