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Van de redactie
Op de valreep voor de vakantie krijgt u bij deze een goed gevulde
Vreelandbode in de bus met veel leuke tips en interviews. Zo staat
Paul Fagel deze maand In de Schijnwerper, Johan Spijker in
Bedrijvigheid en lezen we over Oer Vreelander Anne Leonhardt
en Import Vreelander Coen Aarts. De voormalige wijnwinkel op
de Lindengracht staat centraal in de rubriek ‘Huis te koop’.
Verder veel tips om de komende zomerweken erop uit te gaan,
naast terugblikken op de evenementen in ons dorp de afgelopen
maand, zoals het Lezersdiner in De Nederlanden, het Brugcon-
cert, de Vrijdagmiddagborrel met inhoud, het jubileum van de
peuterspeelzaal en het bezoek van de burgemeester. Samen met
de vaste rubrieken als De Kinderpost, Vroeger en Nu, Dominee
Hoekstra en de Hemel boven Vreeland heeft u weer wat leesvoer
voor de komende weken. De Vreelandbode heeft ook even vrij en
verschijnt niet over 4 maar over 6 weken weer. Fijne vakantie! 

Dinerkaarten
Koop uw dinerkaarten voor het
Dorpsfeest vanaf maandag 20 augus-
tus t/m woensdag 5 september bij
onze Vreelandse horeca of in de
Dagwinkel. De verkoop sluit op 5
september om 18.00 uur en let op:
het aantal kaarten is beperkt!

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Het bezoek van burgemeester Van ’t Veld
aan Vreeland is volgens planning verlo-
pen. De sfeer was ongedwongen, precies
zoals we bedoeld hadden. De kinderen van
CSV Ridderhof vonden het heel leuk dat ze
de burgemeester vragen mochten stellen.
Verder zag mevrouw Van ’t Veld een repe-
titie van de jaarlijkse musical en werd ze
op de hoogte gesteld van de plannen voor
Vreeland 750 jaar. Leden van de kerk ver-
telden haar over de diaconie en
afgevaardigden van de bedrijfs-
vereniging benadrukten hun
rol in Vreeland. Burgemeester
Mirjam van ’t Veld heeft veel ple-
zier beleefd aan haar bezoek
aan Vreeland. “De toer door de
kern was hartverwarmend. Ik heb weer
heel veel mensen leren kennen. Het is erg
leuk om op deze manier met de verschil-
lende facetten van Vreeland in aanraking
te komen en te horen wat er speelt bij de
inwoners. Wat mij bijblijft, is dat je merkt
dat inwoners zo trots zijn op hun kern. Als
burgemeester kan ik dit volledig onder-
schrijven.” Op vrijdag 6 juli is de burge-
meester in Vreeland met haar partner
Harald Moonen getrouwd. Er is inmiddels
een convenant gesloten tussen de verschil-
lende dorpsraden en de gemeente Stichtse
Vecht. De samenwerking is nu geformali-

seerd. Pro-actieve dorpsraden kunnen hun
plannen voorleggen aan de gemeente, die
op haar beurt weer de taak heeft deze plan-
nen zorgvuldig op haalbaarheid te onder-
zoeken. Jacobine Klijberg is door de ge-
meente aangesteld als gebiedsregisseur
voor Vreeland (Jacobine.Klijberg@stichtse-
vecht.nl). Bij vragen kunt u contact met
haar opnemen.
De bouwplannen op het voormalig CSV

terrein zullen vóór de officiële
publicatie eerst aan de
Vreelanders worden voorge-
legd. Wanneer deze presentatie
plaatsvindt laten we u nog we-
ten. Een heel ander punt is de
hondenpoep in Vreeland. Er ko-

men bij de Dorpsraad steeds vaker opmer-
kingen binnen over de poep die gevonden
wordt aan het stukje Vechtoever tegenover
Aloys. Ouders en grootouders staan daar
vaak met hun kleine kinderen naar de
eendjes en bootjes te kijken. Een leuk plek-
je, dat maar beter lekker schoon moet blij-
ven. Waarvan akte! Hondenpoep moet so-
wieso worden opgeruimd door de eigen-
aar van het brave beest. 
En dan gaan we nu onze schouders zetten
onder het naderende Dorpsfeest op 8 sep-
tember. Daarover meer in de volgende edi-
tie van de Vreelandbode..

Geslaagd bezoek burgemeester

Zaterdag 30 juni jl. vierde  de Peuterspeel-
zaal haar 40-jarig bestaan. Oprichters en
peuterleidsters van weleer waren de ere-
gasten. De peuters en de kinderen die
vroeger op Vechtkroost hebben gezeten
openden het feest. Ze dansten enthousiast
op K3’s liedje ‘We sturen de papa’s en ma-
ma’s weer naar school toe’.  Een toepasse-
lijk liedje, want er waren ook veel ouders
gekomen. Op het schoolplein werd een
zeepkistenrace gehouden, waarbij de ou-
ders als ‘duwers’ werden ingeschakeld.
Andere activiteiten waren schminken,
creatieve workshops en paardrijden. En
natuurlijk was er volop eten en drinken.
Het hoogtepunt van de middag was de ge-

blinddoekte springende Vechtkroost-kik-
ker. De kikker gaf mooie prijzen weg. Als
klap op de vuurpijl werd het nieuwe speel-
toestel aangeboden. Zonder sponsoring
én belangeloze inzet van ouders was deze
dag niet mogelijk geweest. Erik Kuperus
en Lizelotte van Dijk presenteerden het
feest. Het speeltoestel én de activiteiten
werden mogelijk gemaakt door De
Bomenman, Belleza, Lokaal Zuid,
TunFun, Anouk Pruim Grafisch Ontwerp,
Willem Meijer, Kaasboerderij De Willigen,
Saskia’s Brocante, restaurant Noord-
Brabant, de Dagwinkel, Labdirect, Penta
Robotics Patents en IS Marketing. Op naar
het volgende jubileum!

40 jaar Vechtkroost
Top jubileumfeest voor jong en oud

Bericht 
van de

Dorpsraad
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tel.: 0294 - 23 22 40

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
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

16 juli laatste schooldag CSV
27 aug 1e schooldag CSV
8 sept. Dorpsfeest

OPROEP aan alle verenigingen, scholen, groe-
pen etc met betrekking tot Vreeland om alle
data van activiteiten nu al door te geven aan
de Vreelandbode om op de site www.vreeland-
bode.nl een jaaroverzicht van alle evenemen-
ten te maken. Graag uw bericht op
info@vreelandbode.nl.

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 17 juni 10.00 uur ds. R. Abma

zo. 15 juli 10.00 uur ds. P. Hoekstra       

zo. 22 juli 10.00 uur ds. N.K.G. van Veen

zo. 29 juli 10.00 uur ds. H. van der Vegt

zo. 5   aug 10.00 uur cand. E. Mijnarends

zo. 12  aug 10.00 uur cand. A. Abramse

zo. 19 aug 10.00 uur ds. P. Hoekstra  

zo. 26 aug 10.00 uur dhr. C. Boers

Vechtzooitje
De Dorpsraad is op zoek naar foto’s van de
circustent  die enkele weken geleden op
het Sperwerveld stond. Heeft u er toevallig
foto’s van gemaakt, mail deze dan naar
info@dorpsraadvreeland.nl.

Gratis af te halen als pakket: gebruikte
magnetron, oven en electrisch kooktoetsel
(2 pitten). Tel 06 45764109 (Carola
Marseille).

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
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Wie heeft ze niet gezien; de filmcrew van
de KRO-jeugdserie VRijland. Zitten ze niet
op het terras bij restaurant Noord-Brabant,
dan zijn ze wel te vinden bij de muziektent
of het Dorpshuis. Soms is de Breedstraat af-
gesloten en soms mogen we er opeens
weer door. Locatiemanager Patrick
Noordzij van NL Film: “De samenwerking
met de bewoners en de gemeente is gewel-
dig. Ëén telefoontje en de glasbak wordt
verplaatst. Indien nodig mogen we het ver-
keer omleiden én nog leuker, heel veel
Vreelanders – jong en oud – hebben zich
als figurant aangemeld. Helaas hebben we
wel een paar keer noodweer gehad, maar
de laatste weken is het gelukkig wat beter
zomerweer. Ja, het weer is eigenlijk het

enige wat soms tegenzit. Maar daar kan
niemand wat aan doen.” Gelukkig hebben
de filmers flinke lampen, zodat ze toch
een zonnetje kunnen ‘suggereren’. De op-
names zijn 21 september achter de rug.
Daarna gaan we natuurlijk allemaal kij-
ken of ons Vreeland op de televisie herken-
baar is. En of we de figuranten herkennen!

VRijland pannenkoek-wedstrijd!
Mirjam van Heuven van restaurant Noord-
Brabant schrijft een wedstrijd uit. Wie het
lekkerste recept bedenkt voor de ‘VRijland’-
pannenkoek krijgt een etentje aangeboden
voor vier personen! Ideeën kunnen ge-
stuurd worden naar mheuven@xs4all.nl. 

C.L.

Opnames VRijland verlopen goed

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Lisa is met haar witte paardje Coco de 2e dag
(18 juni) op de set van VRijland in Vreeland.
08.15 in het Dorpshuis heeft ze een figurant
rolletje samen met een vriendin, om kwart
voor 2 komt haar paardje Coco ook op de set.
In de serie heet Coco ook Coco dat vonden ze
een leuke naam. Hij is superbraaf en alle ap-
pels zijn voor hem. Het is erg gezellig op de set
en ze zijn allemaal erg aardig, we hebben een
heel draaiboek gekregen.

De 3e dag (19 juni) is de locatie Bergseweg 19
een bospad. Daar loopt Coco los en en wordt
zogenaamd gevangen (het gaat voornamelijk
om het redden van dieren in de serie.)
In totaal moet Coco nog 5x optreden en ik heb
een figurantenrol. Ook komen mijn 5 konijnen
in de serie VRijland voor.
Super leuk om zo de zomervakantie te begin-
nen.
Groetjes Saskia en Lisa van Beusekom

Lezers schrijven    VRijland

Dit jaar zijn maar liefst 108 aanmeldingen.
In de laatste week van de grote vakantie -
van dinsdag 21 augustus tot en met vrijdag
24 augustus- is het weer huttenbouwweek.
Ondertussen hebben we al weer heel wat
pallets & plaatwerk verzameld. Maar he-
laas nog niet voldoende. We hebben daar-
om dringend jullie hulp nodig met tips en

ideeen over hoe we aan bouwmaterialen
zoals balken, plaathout en pallets (schoon
dus niet geverfd of geplastificeerd) kunnen
komen. Aub even van tevoren contact op-
nemen met Reinko Abels, tel: 06 578 44
327) of Casper Zeldenrijk, tel: 06 46323048.
Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Het comité Huttenbouwen Vreeland

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

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Johan Spijker (51) groeide op aan Oud
Over in Loenen. Na de middelbare school
haalde hij zijn hoveniersdiploma en daar
heeft hij nog geen dag spijt van gehad.
“Eerst ging ik in loondienst als hovenier,
toen het – net als nu – economisch slech-
ter ging ben ik bij de gemeente gaan wer-
ken bij de plantsoenendienst. Maar dat
was niet écht mijn ding. De volgende stap
was de bestrijding van muskusratten.
Lekker met hoge laarzen aan door de slo-
ten banjeren. Ik heb in zeven jaar in de pro-
vincie Utrecht zo’n 35 duizend ratten ge-
vangen. Toch was het steeds aan het ‘kna-
gen’. Ik wilde liefst voor mezelf beginnen
en toen ik 30 was waagde ik die stap.
Hoveniersbedrijf Johan Spijker was een
feit. Dat jaar trouwde ik ook. Mijn vrouw
Margriet werkt in de zorgsector. Inmid-
dels hebben we twee kinderen – een zoon
en een dochter. Mijn zoon Bram-Jan doet
dezelfde hoveniersopleiding als ik en wil
later graag mijn bedrijf overnemen. En
mijn dochter Lobke studeert in Utrecht bij
het ROC. Ze doet de analistenopleiding.”
Hoveniersbedrijf Johan Spijker is inmid-
dels een begrip in de regio. Johan heeft vijf
man in vaste dienst en het bedrijf is geves-
tigd aan de Angstelkade 2A in Nieuwer-
sluis, een mooi nieuw bedrijventerrein
langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Johan:
“Zodra ik voor mezelf begon ging de zaak
lopen. Via mond tot mond reclame kreeg
ik opdrachten binnen. We werken nog
steeds voor gemeentes, woningbouwver-
enigingen, bedrijven en particulieren. Zo
onderhouden we de tuinen van ’t Kampje
in Loenen a/d Vecht en heb ik de tuin bij
de sociale woningbouw op Cronenburgh
ontworpen en ingericht. We ontwerpen,
leggen tuinen aan, beplanten en onder-
houden groen-voorzieningen, en snoeien
bomen groot en klein. We zijn TuinKeur
gecertificeerd, het kwaliteits-keurmerk
voor ‘groene’ ondernemers. Én we zijn
een erkend leerbedrijf. Het mooie is nu
dat mijn zoon in mijn voetsporen wil tre-
den. Was dat niet het geval geweest, dan
was ik er over tien jaar mee gestopt. Ik had

het bedrijf als het ware ‘geen water’ meer
gegeven. Had het laten doodbloeien. Maar
nu de volgende generatie staat te trappe-
len ben ik weer volop aan het investeren,
want investeren is vooruitzien.”

Geen last van recessie 
Het mooie is dat Johan in deze toch wel
moeilijke economische tijd geen last van
de recessie heeft. “We zijn nu erg druk
met het snoeien van de hagen buxus, beu-
ken, taxushagen enz. 
Kijk, mensen gaan misschien niet op va-
kantie en ze gaan niet makkelijk verhui-
zen. Dat betekent dat ze investeren in de
plek waar ze nu wonen. Ze willen een aan-
gename tuin, een terras, een kleine verbou-
wing. Daarom hebben wij nog steeds flink
werk. Dat komt mooi uit want ik heb toch
vijf vaste medewerkers op de loonlijst
staan. Het is fijn als zij ook aan de slag kun-
nen blijven. Mijn zoon is nu 18 jaar en loopt
nog stage bij collega-bedrijven. Recent was
hij met school naar Engeland om daar tui-
nen te bezoeken. Wild enthousiast kwam
hij thuis en liet me prachtige foto’s zien. Hij
zei: ‘Pap, dit moet jij ook zien!’ Waarschijn-
lijk gaan we dat volgend jaar ook doen.
Mijn droom is om als ik het later wat rusti-
ger aan kan doen, samen met mijn vrouw
mooie tuinen te bezoeken in het buiten-
land. Een beetje spelen, een beetje meewer-
ken met Bram-Jan; ja dat lijkt me wel wat.
En mijn motto? Dat is: ‘Een dag niet gela-
chen, is een dag niet geleefd!’’’ Meer infor-
matie over het hoveniersbedrijf staat op
www.johanspijker.nl.                    C.L.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Hoveniersbedrijf Johan Spijker 
‘Mijn werk is mijn passie’

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

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

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

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail t.d.@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Vakantietip!
Maak eens een mooie fietstocht door onze
buurt en kies je eigen thema: molens, for-
ten, buitenplaatsen of het zoddengebied
richting Tienhoven. Kijk op www.zichtop-
devechtstreek welke route je het meeste
aanspreekt en print hem uit. Of bekijk de
route onderweg op je smartphone. Alle
info bij de hand!



De Vreelandbode juli 2012 5

“Gatsie, kijk uit voor je kleren!”,  gillen een
paar moeders die hun kinderen met hun
handen in de modder zien graaien om er-
mee te gaan gooien. Één van de hoogtepun-
ten en ludiekste activiteiten op het
Pondarosa countryweekend is ongetwij-
feld het nieuwste onderdeel  “de Country-
run”.  Hierbij worden deelnemers onder
andere met modder bekogeld. De deelne-
mers streden om een felbeheerde Ponda-
rosa-cowboyhoed. De waaghalzen doorlie-
pen lachend het parcours van poolstoks-
pringen, sloot zwemmen, bekogeld wor-
den met modder en zeil kruipen en zorg-
den voor veel hilariteit. Intussen keek de
jury, bestaande uit Johan Beukeboom, wie
zich het origineelste gedroeg. De felbegeer-
de hoeden voor de 1e en 2e prijs gingen
naar Almere, Julia Driessen verdiende de
3e plaats.

Muziek
Vrijdagavond zorgde de Belgische band
Bandana ervoor dat de stemming er al snel
in zat. Het weer was perfect en tot in de late
uurtjes werd in de schuur en de Saloon ge-

danst, gezongen, gedronken en gelachen.
Zondag was het de beurt aan de tweemans-
formatie “Poor John” uit Twente. De twee
jongens oogsten veel bewonderende blik-
ken. Hun zelfgebouwde drumstel en het ge-
lijktijdig bespelen van verschillende in-
strumenten was geweldig om te zien. Ze
speelden met z’n tweeën, maar klonken als
een hele band.  Streetdance groep Vreeland
zorgde intussen onder leiding van juf Inge
voor passende dansen.

Kinderactiviteiten
Terwijl de muziek over het terrein schalde
en de kippen van de leg raakte, waren el-
ders op de boerderij nog veel meer activitei-
ten. Achterin het land  werden boven vuur-
bakken  broodjes gebakken, timmerden en
knutselden kinderen erop los en werd er
op prachtige paarden gereden. Na een
broodje beenham of een lekkere hambur-
ger van Slagerij Dalhuisen, een stukje kaas
van kaasboerderij de Willigen en een laat-
ste drankje gingen bezoekers met onverge-
telijke herinneringen naar huis.  Volgend
jaar is het countryweekend op 6 en 7 juli!

Het Dorpsdiner, de bromfietsrees, kinder-
activiteiten, openstelling van de fabriek
van Greif en dit jaar zelfs een optreden van
de Southern Locals op het Dorpsfeest op
zaterdag 8 september! Deze dag starten
rond 16.00 uur de kinderactiviteiten in de
Breedstraat. Ook kunt u vanaf 16.00 uur
een kijkje nemen in de fabriek van Greif. U
kunt daar zien hoe de vaten worden gepro-
duceerd. Inschrijven voor een rondleiding
via info@vreelandbode.nl. De rondleidin-
gen zijn elk half uur vanaf 16.00 uur. Graag
de tijd die uw voorkeur heeft opgeven. Na
de kinderactiviteiten is het tijd voor de
jaarlijkse bromfietsrees en de loterij. Het
Vreelands Dorpsdiner begint om 18.30 uur
en sluit om 21.00 uur. In deze tijd kunt u
met uw dinerkaart bij de kramen van de
Vreelandse horeca een gerecht halen. Het

diner sluit om 21.00 uur, er gaan wat tafels
aan de kant want dan is het tijd om te fees-
ten! Koop uw dinerkaart à € 10,- maandag
20 augustus t/m woensdag 5 september bij
onze Vreelandse horeca of in de
Dagwinkel. De verkoop sluit op woensdag
5 september om 18.00 uur en let op: het
aantal kaarten is beperkt! In totaal zullen
er 450 dinerkaarten te koop zijn. Geniet tij-
dens het Dorpsdiner van een heerlijk voor-
gerechtje van Paul en Shirley Fagel, een
heerlijke soep van Lokaal Zuid, een hoofd-
gerechtje van de Nederlanden, en een des-
sert van Casa Catering. Voor de kinderen is
er een kaart à € 5,- met onder andere pof-
fertjes van Pannenkoekrestaurant Noord
Brabant. In de volgende Vreelandbode
leest u het complete programma van het
Dorpsfeest op zaterdag 8 september.

8 september Dorpsfeest 

Vrijdagmiddagborrel druk bezocht
De eerste vrijdagmiddagborrel mét in-
houd op 22 juni jl. bij Lokaal Zuid was een
groot succes. Meer dan dertig Vreelanders
kwamen op de lezing over Stephen Covey
af, om daarna gezellig met elkaar te net-
werken. Volgens verschillende deelne-
mers was de sfeer zéér geanimeerd. Paul
Zuidervaart had een beamer geplaatst
waarop de presentatie over Covey te zien
was. Pieter Hoekstra ging inhoudelijk in
op de sympathieke manier van leiding ge-

ven die Covey voorstaat. Reinko Abels, één
van de deelnemers: “De manier van met
elkaar omgaan die Covey aangeeft,
spreekt mij zeker aan. Deze eerste ‘borrel’
was laagdrempelig. Ook al omdat we niet
in een apart zaaltje zaten, maar in het
café/restaurant.” Volgens de organisato-
ren wordt er een vervolg aan de vrijdag-
middagborrel gegeven. De datum – er-
gens op een vrijdag in september – wordt
nog bekend gemaakt! J.J.

Muziek, modder en een hoop lol 
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

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

‘Tussen de prikkel en de reactie zit altijd een
stukje ruimte – daar, in die ruimte zit onze vrij-
heid.’ 

Recent heb ik dat geweldig informatieve
boek van Dick Swaab ‘Wij zijn ons brein’
toch  gekocht. Ik had het wel virtueel op
de e-reader. Als iemand vraagt of ik een be-
paalde titel heb,  is vaak het antwoord :
‘Nee, maar wel op de Kindle’.  Maar eigen-
lijk wil ik echte boeken hebben.  Ik heb on-
dertussen toegegeven enige dwangneuro-
tische kenmerken te bezitten als het over
boeken gaat. Gelukkig is bibliofilie bij ons
nog geen strafbare afwijking. 
Voor Swaab is het overduidelijk dat dit bij
mij binnen allemaal bepaald is. Ik geef het
graag toe, ik kan het niet helpen en vraag
vrijspraak. Voor Swaab is er geen sprake
van vrije keuze voor mij. Het maximaal
haalbare is dat ik als mens nog kan begrij-
pen waarom ik ben wie ik ben. Toch is dat
uiteindelijk wel een  schrale troost. Een ge-
neratie geleden bestreed een andere neu-
roloog het door Swaab aangehangen ge-
dachtegoed. Als overlevende van Ausch-
witz had hij vastgesteld dat in gelijke af-
schuwelijke situaties de ene mens tot een
heilige en de ander tot een duivel wordt.
Viktor E. Frankl beschrijft dit in ‘De Zin
van het Bestaan’. Van hem is ook het citaat
bovenaan, dat door iemand als Stephen
Covey graag en terecht wordt aangehaald.
‘Tussen stimulus en respons zit onze vrij-

heid als mens’.
Veel mensen lijden aan hun eigen gevoel
van machteloosheid. Deze gewaarwor-
ding verkrampt ons en maakt ons soms
ontzettend kwaad! Terwijl we dan niet
eens kunnen aangeven op wie of op wat
we nu zo woedend zijn. De politiek, God,
het leven – alles kan het zijn, maar daar-
mee is het tegelijk zo doelloos – we kun-
nen onze pijlen niet gericht krijgen en zo
keert de giftigheid zich tegen onszelf.
Frankl erkent dat veel zaken ons bepalen
in het bestaan. Dat zijn onze genen, ge-
slacht, huidskleur, het milieu waar we in
geboren worden… Bij Swaab is het daaren-
tegen een pan-determinisme – álles is be-
paald. Wij zijn ons brein en zo het slacht-
offer van onze bepaaldheden. In zijn be-
schrijvingen levert Swaab een prachtig
boek, maar in zijn verstaan van de werke-
lijkheid is het tragisch.
Als een mens tussen de oren de ruimte
krijgt om zelf verantwoordelijkheid te ne-
men en – zelfs al is het maar bescheiden –
het besef eigen keuzes te kunnen maken,
dan geeft dit veel doelgerichte energie.
Het geeft voldoening, zelfs als de uitkom-
sten niet overeenkomen met de verwach-
tingen. En dat is vrijheid. Mens ben ik, om-
dat ik andere keuzes kan maken dan die
vanuit de biologie of mijn milieu bij mij
ingeprogrammeerd zijn. Tussen prikkel
en reactie zit altijd een stukje ruimte – en
daarin zit mijn vrijheid.

Vrijheid
- in de kiem gesmoord?
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Op woensdag 4 juli 2012 is de Vechtbrug in
de N201 van ca.18.00 - 19.30 uur weer defect
geweest. De oorzaak was een veiligheidspal
voor vergrendeling van het brugdek die
wilde niet sluiten. Daardoor konden de
slagbomen alleen handmatig worden ge-
opend. In deze situatie is het niet verant-
woord de brug open te stellen. De verkeers

chaos en de lange wachttijd op de N201 tus-
sen de A2 en A27 en de dorpen was enorm.

Lezers schrijven

Buurt BBQ Nigtevechtseweg
De zomervakantie staat voor de deur en voor-
dat iedereen met vakantie vertrokken is, heb-
ben de bewoners van het woonwijkje
Nigtevechtseweg/Vechtoever hun jaarlijkse
buurt BBQ op zondag 17 juni jl. gehouden. De
alhier wonende keurslager Dalhuisen zorgde
voor een overvloed aan heerlijk BBQ vlees en
de professionele BBQ, de vele buurtkindertjes
vermaakte zich prima op een groot spring-
kussen en de boerenschuur zorgde voor on-
derdak voor zowel de zelfgemaakte salades

als voor een groot televisiescherm voor de
voetballiefhebbers. De jongste deelnemer aan
de BBQ was de 3 weken oude baby uit de
Vreelandse molen, oudste deelnemer was de
inmiddels 100 jarige meneer Verhagen, er zat
dus een eeuw verschil tussen de jongste en
oudste aanwezige! Ondanks de donkere wol-
ken bleef het gelukkig droog en was de buurt
BBQ ook dit jaar een groot succes…

Walter de Graaf 

Vechtbrug N201 defect

Dat je bij kaas- en ijsboerderij De Willigen
de lekkerste ijsjes kunt halen wist je vast al.

Maar wist je dat je ook een rondleiding
door de kaasmakerij kunt boeken, en daar-
na verschillende soorten kaas kunt proe-
ven? Leuk, leerzaam en lekker! 
www.dewilligenkaas.nl

Vakantietip!
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de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Houd 
Vreeland 

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

VIER DE ZOMER
OP HET NIEUWE TERRAS 

VAN LOKAAL ZUID

Op  een steenworp afstand  van Vreeland ligt
midden in de Vechtstreek tussen het
Amsterdam Rijnkanaal en De Vecht de
prachtige golfbaan Old Course Loenen
(OCL). De golfbaan is in 2008 ontworpen
door de landschapsarchitect en golfbaan-
ontwerper Alan Rijks, die met ruim 25 jaar
ervaring inmiddels tientallen banen over de
hele wereld op zijn naam heeft staan. Pia
van Haren, lid van de nieuwe ledencommis-
sie legt uit: ‘De uitdaging die Rijks elke keer
voor ogen staat is een combinatie van golf en
ontspanning en een baan waar zowel de be-
ginnende golfer als de singel handicapper
zich thuis voelt.’ De baan heeft de NGF-A sta-
tus, dat betekent dat er ook competitie ge-
speeld wordt. Er is een gedeeltelijk overdek-
te drivingrange en er kunnen lessen geno-
men worden bij de Ralph Miller Golf
Acadamy. Voor elk niveau speler worden bij
OCL regelmatig wedstrijden georganiseerd.
En er is een actieve groep jongeren, die al of
niet gezamenlijk les nemen en hun eigen
wedstrijden spelen. Sinds kort gelden bij
OCL nieuwe participatieregels. De fee van

12000 euro kan over tien jaar worden ver-
spreid. Daarnaast geldt een contributie van
1080 euro per jaar en een eenmalige entran-
cefee van 1080 euro. Van Haren: ‘Zo wordt
onze golfclub toegankelijker. Een andere
mogelijkheid is een proeflidmaatschap van
één jaar of vier maanden. De kosten daar-
voor zijn respectievelijk 1625 én 500 euro.
De reden voor deze aanpassing is dat we
nieuwe leden zoeken. Momenteel hebben
we circa 480 leden. Dit aantal kan groeien
tot maximaal 510 leden.’
Eind oktober organiseert OCL een Open
Tournooi om niet-leden de gelegenheid te
geven kennis te maken met de club, waar-
voor iedereen met gvb zich kan inschrijven
Van Haren: ‘Naast golfen staat onze vereni-
ging ook in het teken van ‘ontmoeten’. In
het oergezellige clubhuis kunnen leden -
ook met gasten- te allen tijde lunchen en di-
neren. Er worden in het clubhuis ook regel-
matig verenigingsactiviteiten georgani-
seerd.’
Meer informatie staat op de site www.old-
courseloenen.nl.

Golfclub Old Course Loenen 
versoepelt deelname Vaar een dag mee op het Utrechtse Statenjacht van Loenen

naar Maarssen en bezoek in de pauze het Vechtstreekmu-
seum. De tocht op deze replica van een 18de eeuws VOC schip
is onvergetelijk. Elke woensdag, vrijdag en zondag van 18 juli
t/m 12 augustus van 10 tot 16.30 uur. Info en aanmelden:
www.vechtvaren.nl.

Vakantietip!

Zaterdag 9 juni was er een grote regionale
turnwedstrijd in de Stinzenhal in Breukel-
en. Dit jaar georganiseerd door de gymnas-
tiekverenigingen DOS Vreeland en DAW
Nigtevecht. Na maanden voorbereiding
was het eindelijk zaterdag 9 juni. 
Op vrijdag zijn door de gemeente Stichtse
Vecht vanuit allerlei sportzalen materialen
vervoerd naar Breukelen. De avond voor de
wedstrijd is alles door enorm veel mensen
klaargezet en opgebouwd. Dat moest ook
wel, want er moest vroeg begonnen wor-
den op zaterdag. Bijna 450 kinderen had-
den zich ingeschreven. Een recordaantal!
Na de eerste ronde bleek ook wel dat het
iets te veel kinderen waren. De teltafel
heeft enorm zijn best gedaan om alles in
goede banen te leiden. Helaas liep de wed-
strijd wel wat uit, maar de sfeer liet zich
daardoor niet bederven. Ondanks de span-
ning, genoten de kinderen enorm. 
Er waren 5 rondes, op twee banen. Dat le-
verde een hoop winnaars op. DOS win-
naars waren Alec Lindenkamp, Luca
Kuperus en Nena van de Meer. Oscar van
Dis ging zelfs met goud naar huis.
Zonder de enorme hoeveelheid vrijwilli-
gers hadden we het niet gered, zij hebben
dit evenement top begeleid: de teltafel, de

begeleiders, de catering, de E.H.B.O. en alle
andere vrijwilligers, die hand en span dien-
sten hebben verricht, heel hartelijk be-
dankt!

Regionale turnwedstrijd

De KNV EHBO afdeling Vreeland is van
plan om in het najaar een beginnerscur-
sus EHBO te gaan geven. De hartreanima-
tie en het bedienen van de AED (Automa-ti-
sche Externe Defibrillator) wordt ook aan-
geleerd. De cursus bestaat uit 12 lessen en
wordt gegeven op de donderdagavond  van
20.00 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis in
Vreeland. De kosten bedragen € 195, dit is
inclusief het lesmateriaal en het examen
(deelname is niet verplicht). Sommige

ziektekosten verzekeraars vergoeden een
deel van de kosten. 
Bij voldoende deelnemers starten we in no-
vember 2012. Bent u geïnteresseerd, kijk
op de website: www.ehbo-vreeland.nl voor
een aanmeldingsformulier en een over-
zicht van de lesavonden. 

Voor vragen kunt u terecht bij Henk
Griffioen, tel. 0294-231846 of Elly Schot,
tel. 0294-234508. 

EHBO-Beginnerscursus



Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom!
Tellen jullie mee? 3,2,1....VAKANTIE!

Eindelijk is het zomervakantie!  Ga je op

reis op uit logeren? Neem de Kinderpost,

vol nieuwtjes, dan mee!

Natuurlijk zijn we alweer he-le-maal ge-

wend aan al die belangstelling voor ons

dorp. Eerst kwam de burgemeester op be-

zoek - lees hier het verslag met de foto’s

van Bibbi -  en toen stonden er opeens alle-

maal filmcamera’s en acteurs in het dorp.

Ben jij al figurant voor VRijland? Houd de

Kinderpost op de hoogte in de rubriek

“Uit een Filmblik”. Vertel ons over je ac-

teerervaringen bij de film, de beroemde

acteurs die je spot, en wanneer we je kun-

nen zien op TV in september. De Razende

Reporters gaan er nu even tussenuit... tot

na de zomer! Een fijne vakantie allemaal! 

Burgemeester in Vreeland
deel 1 door EVA 

Op 13 juni kwam de Burgemeester naar

CSV Ridderhof. Ze heet Mirjam van ‘t Veld.

Freek juf Sandra en ik mochten haar rond-

leiden door de school. Ze liep door het hek

van de school en had een heleboel men-

sen bij zich. De burgemeester gaat eerst

naar de theaterschool, De kleine kunst.

Dan zingen de kinderen van de kleine

kunst een lied.

De burgemeester gaat nog even praten en

we lopen de lerarenkamer binnen. Daar

zitten 2 mannen klaar, ze vertellen ons

dat in 2015 Vreeland 750 jaar bestaat! En

vertellen ook alle leuke plannen die ze

hebben...Tegelijkertijd lachen ze ook. Dan

stoppen ze met praten, en we gaan naar de

kamer van meester Gert, de Directeur van

CSV Ridderhof.

Burgemeester in Vreeland
deel 2 door FREEK

We gaan naar boven  en de burgemeester

ontmoet de directeur van de school. Dan

gaan we naar de klas van de razende re-

porters. We stellen haar vragen en ze be-

antwoordt ze allemaal.

Ze legt uit hoe je burgemeester moet wor-

den. De burgemeester van Stichtse vecht

is 42 jaar. Ze was eerst wethouder van

Amersfoort. Daar zag ze hoe het was om

burgemeester te zijn. Toen schreef ze een

brief aan de koningin.

De koningin koos haar uit.

Incognito
“Zijn de opnames weer begonnen?” Drie

donkergroen geschilderde gezichten kij-

ken verbaasd terug. “Nee hoor” zegt een

van de drie “maar die van ons wel.”  Ze

zien er uit als ‘Action Man’ maar al snel

WIE ZIJN DEZE ACTION MANNEN?
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Maak je zomer tot een luisterfeest!

Met Margriet de Moors 
De Nederlandse Maagd 

met Georgina Verbaan en 
Hans Dagelet, voor 14,95!

Ook bij Tierelantijn!!!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Tel: 237304

blijkt dat we hier helemaal niet te maken

hebben met acteurs maar met verliefde

jongemannen. Als echte spiderman en

tarzan hangen ze aan takken, springen ze

op containers en over hekjes, om maar

een glimp op te vangen van wel 12 gelief-

de meisjes bij elkaar op een verjaarsdag-

partij. Herken jij deze amoureuze ridders? 

Zwarte Poes of Kater
gevonden en weer terecht!

Op 19 juni hing er bij de Haarwinkel

opeens een briefje met: Zwarte poes of ka-

ter gevonden. “Waarschijnlijk aangere-

den, maar hij kon wel weer lopen”. Onder

het briefje de naam van de vindster van de

kat, Sabine, en een telefoonnummer.

Diezelfde middag hing er alweer een

nieuw briefje met deze tekst:

“De kleine zwarte kater die vanochtend is

gevonden bij de Haarwinkel is inmiddels

in het dierenasiel in Crailo (Hilversum). In

eerste instantie was het vermoeden dat hij

was aangereden, maar het blijkt dat de ka-

ter blind is, dus hij is waarschijnlijk van

huis weggelopen. Het gaat verder prima

met hem (hij blijkt over een gezonde eet-

lust te beschikken), maar hij gaat natuur-

lijk liever terug naar zijn eigen huis”.

En laat dat huis nou maar 2 deuren van de

Haarwinkel af te zijn. De kleine kat Joep

van de familie Bouma was een nachtje

aan de wandel gegaan. Maar voor een klei-

ne, blinde, 18 jarige kat is dat niet zo heel

verstandig. Gelukkig dat Joep ‘s ochtends

werd gevonden door Sabine. Dank aan

haar! Na 1 nachtje in het asiel kon Joep

weer naar huis. Dankzij de briefjes kent

nu iedereen Joepie, die gelukkig niet werd

aangereden. Het gaat prima met hem.

Kijk maar! Zo zie je: je bent nooit te oud

om op avontuur te gaan. 

Vreeland of VRijland?
Hoe populair de KRO jeugdserie VRrijland

is blijkt na schooltijd in Vreeland.

VRijlandse Chantal - de Vinkeveense

Sietske van der Bijl - blijft vrolijk handte-

keningen uitdelen aan de Vreelandse

jeugd. Vanaf 3 september zijn de

VRijlandse avonturen weer elke werkdag

bij Z@pp te zien. Tot die tijd zal ook

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Lindengracht 21
Hans Strijbos en Willemijn Jonkers kwa-
men drie jaar geleden met hun dochter
Valentia en Roman, de zoon van Hans, in
Vreeland wonen. Hun woning, de voorma-
lige wijnkoperij aan de Lindengracht 21,
werd ingrijpend verbouwd. Het huis heeft
inmiddels een woonoppervlakte van 210
m2. En dan blijft er nog zo’n 100 m2 tuin
over. Er zijn drie slaapkamers, een zitka-
mer, woonkeuken, tussenkamer en een
grote woon/werkruimte aan de voorzijde,
waar ooit de winkel was. En aan de achter-
zijde is nog een vrijstaande werkruimte
van 45 m2 waar Willemijn haar healing-,
reading- en coachingsessies houdt. Wie
eenmaal een voet over de drempel heeft ge-
zet, merkt al gauw wat een apart en groot
huis achter de kleine voorpui schuil gaat.
Kortom, een prachtig huis voor creatieve
zzp’ers, “Of”, zoals Willemijn zegt: “bij-
voorbeeld voor een homeopathisch arts,
die praktijk aan huis wil hebben.”

Hans:  “We kozen voor Vreeland, omdat
Roman dan met de scooter naar het gym-
nasium in Amsterdam kon gaan.
Inmiddels studeert hij in Rotterdam. En
wij zijn met ons werk eigenlijk vrij om te
wonen waar we willen. Ik heb een advies-
bureau in visuele communicatie, grafi-
sche vormgeving en merkidentiteit.”
Willemijn: “Ik werk ook door het hele
land. Van oorsprong ben ik theoloog,
maar daar is veel meer bij gekomen. Zo be-
denk ik ook rituelen voor bijvoorbeeld
bruiloften, verjaardagen en geboortes. En
soms ben ik ook voorganger in de
Vreelandse kerk.” Nu weten we nog steeds
niet waarom het huis van Hans en
Willemijn te koop staat. Willemijn: “We
hebben een aantal redenen. Ik ben opge-
groeid aan zee, en wil dolgraag weer terug
naar de kust. Mijn hulpbehoevende ou-
ders wonen in Scheveningen, dat is ook
een reden. Verder vind ik de luchtvochtig-
heid in dit deel van het land – wat overi-
gens prachtig is – te hoog, waardoor ik last
van mijn gewrichten heb.” Hans vult aan:
“En ik volg mijn vrouw. Haar gezondheid
is mijn geluk!” Hans en Willemijn oriënte-
ren zich op de omgeving van Wassenaar.
Maar zo lang het huis in Vreeland niet is
verkocht, is er niets aan de hand. Hans:
“We hebben het hier natuurlijk prima
naar onze zin. Maar een volgende stap, zou
niet verkeerd zijn.” Dan laat Hans nog even
zijn nieuwste ‘design’ zien. Een prachtige
lamp, die in het kantoor hangt. Zelf in el-
kaar gezet met 901 beugels. Een echte sta-
len designlamp met de naam InFase 901.
Als je door het raam kijkt, zie je hem han-
gen. En ja, hij is te koop! Meer over het huis
– dat een vraagprijs kent van 525 duizend
euro – staat op www.bleijmakelaardij.nl.
En wie meer over Hans en Willemijn wil
weten, kan surfen naar www.strijbosde-
sign.nl én www.inritual.com. Twee inspi-
rerende mensen die we zeker gaan missen!

C.L.

Te Koop!

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Op 15 juli wordt ‘s morgens vroeg de pla-
neet Jupiter bedekt door de maan. Dit is
een vrij zeldzaam verschijnsel, dat bij hel-
der weer goed waarneembaar is vanuit
Vreeland aan de oostnoordoostelijke och-
tendhemel. Je moet er wel vroeg voor uit
bed; om 03.00 uur zie je de Maan die maar
voor 1/8 deel verlicht is en Jupiter laag bo-
ven de horizon staan. Linksonder de Maan
schittert de heldere planeet Venus. Tussen
03.53 en 04.13 verdwijnt Jupiter achter de
Maan en die ochtend zie je de reuzenpla-
neet niet meer terug; de Zon komt al rond
half vijf op en het is vroeg dag.
Voor de Vreelanders die liever laat naar
bed gaan dan vroeg opstaan, is de avond
van 21 juli interessant. Tegen het einde
van de avondschemering, rond 23.30 uur,
kun je de planeten Mars en Saturnus laag
in het westzuidwesten zien. Ze zijn onge-
veer even helder, maar hebben verschil-
lende kleuren: Mars (rechtsonder) is oran-
je-rood en Saturnus (linksboven) heeft een
gele kleur.
En dan zijn er misschien nog de Vreelan-
ders die helemaal niet graag naar bed
gaan. In dat geval is de nacht van 12 au-
gustus erg interessant. Die nacht zijn er

zeer veel vallende sterren te zien. Onder
ideale omstandigheden wel meer dan 80
per uur. Rond deze tijd van het jaar vliegt
de Aarde in haar baan om de Zon door een
wolk met stofdeeltjes die in de atmosfeer
verbranden en daarbij een helder en na-
lichtend spoor veroorzaken. De vallende
sterren lijken uit het Sterrenbeeld Perseus
te komen (omdat dat de richting is waar-
in de Aarde beweegt in augustus) en deze
zwerm van vallende sterren ‘meteoren’
staat bekend als de Perseiden. Mocht een
meteoor zo groot zijn, dat deze niet volle-
dig verbrandt en het oppervlak van de
Aarde bereikt, dan spreken we van een
meteoriet. Mocht u op vakantie zijn en
net in de woestijn of op een gletscher aan
het wandelen zijn en daarbij een gitzwar-
te steen vinden bovenop het zand of ijs,
dan kan die er maar op een manier zijn ge-
komen: van bovenaf. U heeft dan een stuk
circumstellaire materie gevonden. En
voor een goede meteoriet wordt goed geld
betaald. Voorwaarde is wel, dat deze niet
vervuild is met organisch materiaal. Dus
vergeet u niet om de rol aluminiumpapier
mee te nemen ?

H.L.

Hemel boven Vreeland
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In het themajaar van de historische buiten-
plaats mogen ook de verdwenen buiten-
plaatsen niet ontbreken. Van de 200 bui-
tenplaatsen aan de Vecht zijn er immers
maar liefst 150 gesloopt. U kunt zich voor-
stellen hoe anders het landschap er vroe-
ger uit zag, met een vrijwel aaneengesloten
snoer van buitenplaatsen en parken. Ook
Vreeland had een paar buitenplaatsen die
in de 19de eeuw gesloopt zijn, zoals bijvoor-
beeld Breevecht en Welgelegen, naast el-
kaar aan de Nigtevechtseweg. Van
Breevecht resteert nog de gelijknamige
boerderij, van Welgelegen is bijna niets
meer terug te vinden. 

De Dorssewaardpolder als overtuin
Zoals u al eerder in deze rubriek heeft kun-
nen lezen, had de eigenaar van
Welgelegen, de Amsterdamse lakenhande-
laar Jan van der Tuuk, vrijwel de hele
Dorssewaardpolder gekocht. Deze lag
recht tegenover zijn huis aan de overkant
van de Vecht. De polder was dus als het
ware zijn overtuin. Zowel zijn land aan de
westkant - dat liep tot aan de Angstel - als de
Dorssewaardpolder richtte hij in als land-
schapspark. In totaal bezat hij zo’n 350 ha
grond, waarmee Welgelegen in oppervlak-
te de grootste buitenplaats van de Vecht
was. Op luchtfoto’s zijn nog de tot kronke-
lende bochten vergraven afwateringsslo-
ten te zien en de loop van paden tussen de
bomen door. Het is haast niet voor  te stel-
len, maar alles wat nu weiland is was toen
één groot Engels landschapspark! Na het
faillissement van Van der Tuuk in 1802
werd het huis meerdere malen verkocht. In

1859 werd het huis afgebroken en werden
alle bomen gekapt. 

Hek als laatste souvenir
Van der Tuuk had toegang tot zijn ‘over-
tuin’ via drie hekken: twee aan de Kleizuwe
en een aan de Bergseweg  ter hoogte van de
boerderij op nr. 32. Deze boerderij is in
2010 gesloopt en opnieuw opgebouwd. De
twee hekken aan de Kleizuwe zijn in de
loop der tijd verdwenen, het hek aan de
Bergseweg is de laatste fysieke herinnering
aan het uitgestrekte landschapspark. Het
smeedijzeren hek, de natuurstenen hekpij-
lers en de gemetselde dam over de sloot die
hier loopt waren in zeer slechte staat, waar-
door de eigenaar besloot het geheel te laten
reconstrueren. Verschillende partijen zo-
als een bouwbedrijf, een architect, een
steenhouwerij en het Vreelandse Groen-
partners werkten samen in dit proces. Het
hek en de pijlers werden afgebroken en de
oude dam werd drooggezet. Zo kwam de
historische houten fundering van elzen-
houten palen zichtbaar. De basisconstruc-
tie van de dam is nu uitgevoerd in beton,
omdat er zwaar verkeer overheen moet. De
damwand is opnieuw gemetseld, de pijlers
zijn gerestaureerd en voorzien van een
hardstenen blok waarin de naam ‘Welgele-
gen’ is gebeiteld. Het 18de eeuwse smeed-
ijzeren hek was te slecht om te reconstrue-
ren. Alleen de pijlvormige punten zijn her-
gebruikt op het nu nieuw gemaakte hek.
Zo is een restant van een verdwenen bui-
tenplaats nieuw leven ingeblazen, waarbij
cultuurhistorische waarden en de eisen die
het huidig gebruik stelt mooi gecombi-
neerd zijn.

J.J.

...en nu!

Hek van ‘Welgelegen’

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Vreeland vroeger....

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.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Foto’s: Groenpartners
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De Oer-Vreelander
Bij het uitkomen van deze Vreelandbode is

Anne Leonhardt net 9 jaar geworden en zo

lang woont ze ook op het Sluisje in

Vreeland. Ze gaat volgend jaar naar groep

6 en krijgt dan juf Sandra en op maandag

meester Michiel. Juf Sandra kent ze van

Theaterschool de Kleine Kunst. Voor de

mensen die bij die voorstelling aanwezig

waren: Anne was een van de ruimtewe-

zens. Meester Michiel kent ze via haar

broer Jelle, die blij was met meester

Michiel, dus ze heeft wel zin in volgend

jaar. Het gaat goed op school en ze heeft er

veel vriendinnen. 

Ze speelt met bijna alle meisjes uit haar

klas ook buiten schooltijd door. Met Pink

en Julia zit ze ook op tennis. Ze vinden het

leuk met z’n drieën, alleen de vierde per-

soon is een jongen uit Loenen. Die is nieuw

en hij is linkshandig, waardoor hij op een

speciale plek mag slaan en dan slaat hij

nog steeds veel ballen uit. Daarom willen

ze liever met elkaar spelen en wisselen ze

wie met hem moet spelen, maar mis-

schien moet ze nog even aan hem wennen

of moet hij nog even beter leren spelen.

Met Renee, ook uit haar klas, gaat ze graag

zwemmen in de Wijde Blik of varen in het

rubberbootje dat bij de buren ligt.  Anne

woont met haar ouders Johannes en Inge

en haar broer Jelle op het Sluisje en soms

leent ze het Optimistje van de buren om te

zeilen. In de zomervakantie gaan ze twee

weken met de zeilboot van haar ouders

naar Friesland en de Waddenzee. Dan sla-

pen ze ook op de boot. Ze hebben de boot

dit weekend net opgehaald uit

Monnikendam, haar buurjongen Alex en

Daan, een vriend van Jelle, mochten ook

mee. Dat was heel leuk, want het waaide

hard en ze had zeilkleding mee dus ze

mocht helemaal nat worden. Als ze zelf

moet zeilen, vindt ze harde wind niet fijn,

maar wel als haar ouders gaan zeilen. Ze

zit ook op pianoles, al vindt ze sporten stie-

kem leuker. In de winter gaat ze schaatsen

en ze kan skiën. Een actieve jongedame

dus, want hiervoor heeft ze ook nog ge-

turnd, dat vond ze heel leuk maar dat

heeft ze opgegeven voor de Theaterschool.

Ze heeft nog op hockey gezeten, maar dat

vond ze niet zo leuk.

Ze vindt het fijn in Vreeland omdat het

hier rustig is en omdat je hier veel water

hebt. Haar meest favoriete plek in

Vreeland is haar achtertuin. In de prachti-

ge lange tuin met fruitbomen, vijver, hut,

enzovoort staat een trampoline waar Anne

het liefst de hele dag op staat te springen.

In de zomer met de sproeier aan, dat vindt

ze heerlijk. Ze springt vandaag met haar

broer op en neer. Meestal gaat het goed tus-

sen hun, maar soms vinden ze elkaar even

minder aardig. Ze vindt het niet fijn dat hij

met stoeien soms hardhandig is, maar ver-

der vindt ze hem wel leuk. Haar broer

heeft een konijn, een enorme dikzak, en

goudvissen. Anne heeft sinds een jaar een

poes, de lapjeskat Gijsje.

Ik vind dat ze nogal wat hobby’s heeft en

vraag haar wat ze het allerliefste doet. Dan

zegt ze verrassend: “naar Walibi”. Daar is

ze nog niet geweest, maar ze heeft de toe-

zegging van haar ouders dat ze hier naar-

toe gaan. Om te vieren dat Anne weer be-

ter is, want een paar maanden geleden

kreeg Anne hoofdpijn op school. Wat eerst

op griep leek bleek al snel hersenvliesont-

steking te zijn en Anne heeft een week in

het ziekenhuis gelegen en is erg ziek ge-

weest. Omdat ze na haar ontslag uit het

ziekenhuis veel pijn in haar voeten had,

heeft ze twee weken in een rolstoel geze-

ten. Ik vraag haar hoe dat voelde, maar ze

vind het niet leuk om over te praten. Het

enige wat ze erover kwijt wil, is dat ze de

wedstrijdjes in de rolstoel leuk vond en dat

ze zelfs van haar vader won ook al speelde

hij vals door haar rolstoel op de rem te zet-

ten. Maar niet over het ziek zijn zelf. In het

ziekenhuis ook niet, als artsen haar vroe-

gen naar haar status, gaf ze geen ant-

woord. Ze wilde gewoon beter zijn, en dat

wil ze nu ook. Lekker naar Walibi en er niet

meer op terugkomen. Weer gewoon spor-

ten en met vriendinnen spelen, dat is veel

fijner. En blij jumped ze nog even extra

hoog op de trampoline. 

De Import-Vreelander
Coen Aarts (43) is een bevlogen, niet alle-

daagse Vreelander. Als vader van drie kinde-

ren en hardwerkend huisarts richtte hij dit

jaar ook nog de website www.stopdeban-

ken.nl op. Coen is initiatiefnemer en voor-

zitter van deze belangenvereniging die op-

komt voor consumenten met een variabele

hypotheek die door toedoen van een aantal

banken voor vele duizenden euro’s per jaar

het schip in dreigen te gaan. Coen is een en-

thousiast verteller en laat weten wat hem

beweegt in de rubriek de import-

Vreelander van deze maand.

De Vreelander werd geboren in Rotterdam,

maar groeide op in Barendrecht. Met zijn

vader (advocaat), moeder (psychothera-

peut/maatschappelijk werker), broer en zus

beleeft hij een gelukkige jeugd. Veel sport

(hockey en tennis) beoefent hij in zijn jonge

jaren en met het bouwen van luidsprekers

en het dj-en op feesten verdient hij een leuk

zakcentje. Coen noemt zichzelf daarom

ook ‘een rijke tiener’. De middelbare school

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en  

Marie-Anne van Stijgeren

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

Borrelkaart
Genieten van een zomerse namiddag doe je bij ons aan de Vecht.

Onderuit gezakt in de loungebankjes zie je brugwachter Jaap in actie en
bewonder je de voorbij varende bootjes, natuurlijk met daarbij een goed
glas wijn in de hand. Maar vanaf nu verzorgen wij hierbij ook bijzondere

hapjes.Van Gillardeau oesters tot een proeverij van amuses,
Wilco komt het zelfs met alle liefde aan boord brengen.
Dus ook voor de borrel kom je naar De Nederlanden!

Lezersdiner
Op woensdag 20 juni vond het eerste Vreelandbode lezersdiner plaats.

Dé gelegenheid voor een gezellig  en ‘dorps’ samenzijn op culinair 
topniveau.Wij willen de redactie van de Vreelandbode heel erg 

bedanken voor het mooie stukje en onze dorpsgenoten uiteraard 
voor de gezelligheid die ze brachten.Voor herhaling vatbaar!

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26
Twitter: @RestNederlanden

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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in Rotterdam wordt zonder problemen

doorlopen. “Ik heb er wel even aan gedacht

om advocaat te worden, want stiekem leer

je veel van je vader en lijken we ook wel op

elkaar, maar uiteindelijk heb ik mijn hart

gevolgd in het willen zorg verlenen.”

Aspirant-student Coen wordt een aantal

malen uitgeloot voor de door hem zo gewil-

de studie geneeskunde maar slaagt er na

wat omzwervingen (studie economie en

een jaar Amerika) toch in om aan de slag te

gaan op de Universiteit van Amsterdam.

“Bij geneeskunde komen een heleboel din-

gen bij elkaar: het is mensenwerk maar ook

techniek en wetenschap spelen een rol. Het

zorgen voor mensen en ze willen bescher-

men, dat was voor mij belangrijk.” Als stu-

dent medicijnen denkt Coen een tijd lang

cardioloog te willen worden. “Uiteindelijk

bleek tijdens mijn eerste baan als cardio-

loog in het AMC dat mijn beeld van dat vak

niet klopte met de werkelijkheid. Omdat de

cardiologie zo breed is geworden en kenni-

sintensief, moet je kiezen voor een deelge-

bied. Dat sprak me niet aan. Ook de produc-

tiedruk viel me tegen.  Op de polidagen

moet je een hele berg patiënten ‘weg zien te

werken’. Je hebt voor mensen die een week

op de Intensive Care hebben gelegen hoog-

uit een kwartier de tijd. Ik had niet het ge-

voel de ruimte te hebben om goed voor de

patiënten te zorgen daar.”

Na nog een tijd in het ‘reanimatieteam’ te

hebben gezeten bij het Amsterdamse zie-

kenhuis, hoort Coen dat de luchtmacht op

zoek is naar artsen. De kogel is snel door de

kerk en in no time kan hij worden opgeleid

tot vliegerarts. Een vliegerarts transporteert

gewonden en stabiliseert ze waar nodig.

Aan boord van de legerhelikopters staat zo-

veel apparatuur dat een intensive care unit

van een kleine kliniek er niet voor onder zou

doen. Dan begint zijn avontuurlijke loop-

baan bij defensie waar hij op deze juli-avond

aan de Vossenlaan zo vol vuur over vertelt.

Vooral over zijn missies naar Irak. “Aan

boord van de Chinook-helikopters bijvoor-

beeld, hadden we twee piloten, een boord-

werktuigkundige, een gespecialiseerd ver-

pleegkundige en een arts. Het was drie

maanden op en drie maanden af naar Irak.”

Coen laat foto’s zien van een mobiel hospi-

taal van defensie in de woestijn, gewonden

(al dan niet gruwelijk), exotische beesten,

practical jokes en collega’s in uniform die de

hitte weerstaan (‘s ochtends vroeg was het al

41 graden). Bij elke foto hoort een fascine-

rend verhaal, bijvoorbeeld de geschiedenis

van een Irakees die, alhoewel opgeleid door

Nederlanders tot politieman, niet tegen een

acute, dreigende situatie kon en lukraak be-

gon te schieten in zijn paniek.

De man raakte hierbij op zijn eerste werk-

dag zwaar gewond. “Respectvol werd de

man gered, getransporteerd, behandeld en

zelfs overgebracht naar Nederland waar hij

bijna een jaar revalideerde. De lokale bevol-

king was erg onder de indruk van de hulp

en welwillendheid van Nederlanders.”

Jarenlang functioneert Coen in het leger en

doet er enorm veel levenservaring op.

Uiteindelijk raakt de legerarts gefrustreerd

over het defensieapparaat. “We leveren half

werk. Er wordt bezuinigd, er worden nor-

men niet gehaald, maar je mag er niet over

praten. Er heerst een enorme ‘can do’-men-

taliteit. De politiek denkt dat we naar

Disneyland gaan ofzo, en stuurt ons weg

met ondeugdelijk en ontoereikend, en daar-

door gevaarlijk, materiaal. Uit geldgebrek

heb ik vaak moeten bedelen om bijvoor-

beeld antibiotica bij Amerikaanse artsen.

We willen voor een dubbeltje op de eerste

rang laten zien dat we er zijn in die landen,

kijk ons eens. Maar het klopt gewoon niet.

Deze frustraties, maar ook zeker het gemis

van zijn kinderen tijdens zijn reizen, doen

de Vreelander besluiten na 12 jaar defensie

de rug toe te keren. Inmiddels woont hij

dan al met zijn vrouw Cathelijn, zoon Tom

en dochters Kiki en Puck in Loenen.

Fietstochtjes brengen het gezin regelmatig

in Vreeland waar de familie een droomhuis

vindt aan de Vossenlaan. De verhuizing is

begin 2010 een feit. “We boffen met z’n al-

len. Zo’n mooi dorp, heel veel leuke men-

sen, water in de buurt, dichtbij Amsterdam

en Utrecht. Dit is wat je elk kind gunt, om

zo te kunnen opgroeien. Het plan is om hier

oud te worden, hoor.” Inmiddels is de arts

werkzaam bij een Utrechtse Academische

huisartsenpraktijk. Omdat hij hier ook een

managementfunctie bekleedt, biedt de

baan voldoende uitdaging. Om het voor

zichzelf toch nog iets spannender te maken

(en ook omdat het lekker verdient), werkt

hij bij tijd en wijlen in de nacht op verschil-

lende huisartsenposten en geeft hij lezin-

gen. En of dit alles nog niet genoeg van zijn

tijd opslurpt, richt Coen begin dit jaar

www.stopdebanken.nl op. Een groep met

inmiddels duizenden leden. “De beweging

is ontstaan uit mijn eigen boosheid.

Klanten van ABN Amro en ING kregen

ineens een enorme verhoging van de hypo-

theekkosten voor de kiezen die de banken

totaal niet kunnen verantwoorden. Ikzelf

heb ook het gevoel dat ik beroofd ben. De ex-

treem hoge opslagen die banken in

Nederland hanteren zijn niet redelijk ver-

klaarbaar en fors afwijkend van banken in

de ons omringende landen. Als dit doorgaat

is de positie van consumenten in ons land

totaal zoek.”(Voor meer uitleg zie de websi-

te, red.) Bevlogen Coen steekt inmiddels, sa-

men met anderen, veel energie en tijd in

deze zaak. Maar niet zonder succes. “ING is

inmiddels bereid met ons een arbitragetra-

ject aan te gaan. Ze hebben nu ook besloten

de verhogingen tijdelijk uit te stellen totdat

er juridisch meer duidelijkheid komt. Dat is

al een hele stap. En ook hebben we inmid-

dels veel publiciteit gekregen in landelijke

media en komt er nog het een en ander

aan.”
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Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek

Nu Zomer Uitverkoop! 

NIEUW! Medicueticals, 
de medicinale verzorgingslijn 

voor uw hoofdhuid.
Schilfers, roos, psoriasis, eczeem: 

kom voor advies naar ons toe!  

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl
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Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Deze zomer viert onze dorpsgenoot en top-
kok Paul Fagel zijn 70ste verjaardag. Maar
hoe gaat het nu eigenlijk met hem? Met
zijn gezondheid en zijn toekomstplannen?
We vragen het Paul op een mooie warme
avond eind mei. Op het terrasje aan de
Vecht – naast zijn huis – zitten vier mensen
véél asperges te schillen. In de huiskamer
staat een ellenlange tafel, lang genoeg voor
de dertig zeilers die de volgende dag ko-
men dineren. We gaan aan de tafel zitten,
Paul schenkt twee glazen rosé in en Shirley
zet zoute botervlinders neer. En we begin-
nen met een duik in het verre verleden. 
Paul: “Ik kom uit een gezin van negen jon-
gens en één meisje. Ik ben nummer zeven.
Mijn vader kocht verlopen horecabedrij-
ven, werkte deze op en verkocht ze weer. Hij
had geen zitvlees. We hebben dus overal ge-
woond en van jongs af aan allemaal meege-
werkt. Op mijn tiende stond ik al achter het
buffet op een colakratje bier te tappen.
Tussendoor deed ik mijn huiswerk. Eerlijk
gezegd was dat werken vooral leuk. Mijn va-
der komt uit Brabant en mijn moeder uit
Friesland. Zij was een beresterke Friezin,
die niet van ruzie en gezeur hield. Als we er-
gernissen hadden zei ze: ‘Houd op met die
flauwekul. Hier staat een mand, doe het
daar maar in’. En toen we later regelmatig
de pers haalden, vond onze moeder dat an-
dere mensen, die bijvoorbeeld viaducten
bouwden, dat eerder verdienden dan man-
nen die een lekker sausje konden maken.
Dat ik – net als vijf van mijn broers – ook in
de horeca zou gaan was eerst niet zo zeker.
Ik speelde saxofoon en wilde eigenlijk naar
het conservatorium. Mijn vader vond dat ik
daarvoor niet hard genoeg studeerde en
daar had hij een punt. Ik ging dus bij één
van mijn broers werken in restaurant La
Provence in Laren. Daar kreeg ik mijn eer-
ste kontje! Iedereen heeft in zijn leven zo’n
zetje nodig. Ik ontmoette een Franse wijn-
leverancier. Via hem kwam ik als stagiair
terecht bij driesterrenrestaurant L’Ousteau
de Beaumanière vlakbij Arles. Ik was twin-
tig, werkte keihard tegen kost- en inwo-
ning, en met wat ik daar heb geleerd heb ik
mijn hele leven mijn brood verdiend. We
kookten met achttien koks dagelijks 90
couverts. Filmsterren en royalty behoor-
den tot de klandizie. Na anderhalf jaar ging
ik terug en werkte zeven jaar bij mijn
broers in onder andere restaurant Klein
Paardenburg in Ouderkerk en ook in de
Kopermolen in hartje Amsterdam. Daar
kreeg ik weer een zetje. Boebie Brugsma
van de Haagse Post schreef een geweldig po-
sitief artikel over mijn kookkunsten. Ik ver-
diende volgens hem een Michelin Ster.
Toen ik het stuk las liepen de tranen over
mijn wangen.”
In 1974 zette Paul dé stap. Hij opende zijn
eigen restaurant Duurstede in Wijk bij
Duurstede. Paul was inmiddels getrouwd
en had twee dochters. Van één dochter
heeft hij ook twee kleinkinderen. Paul:
“Duurstede had een vliegende start. In
1977 kreeg ik al de felbegeerde Michelin
Ster. Tja, en dan word je als het ware gelan-
ceerd. Naast de geboorte van mijn kinde-

ren was die ‘ster’ het mooiste wat er in mijn
leven is gebeurd. Als een kok zegt dat een
‘ster’ hem niet interesseert dan betekent
dat twee dingen: of hij weet dat hij het niet
kan waarmaken, of hij liegt.” Restaurant
Duurstede liep goed, maar door het be-
perkte aantal couverts werd Paul er niet
rijk van. “Na negentien jaar kwam Jan de
Bouvrie bij me langs met de vraag of ik se-
rieus wilde overwegen in Het Arsenaal in
Naarden Vesting een restaurant te begin-
nen. Ik aarzelde. Reisde naar Brussel af om
bij Michelin mijn ‘ster’ te bespreken. Die
zou ik niet mee kunnen nemen naar Het
Arsenaal, maar ik wilde de onderscheiding
ook niet kwijt. De oplossing was dat mijn
‘ster’ een paar jaar on hold werd gezet.
Enerzijds jammer, maar aan de andere
kant heb ik restaurant Het Arsenaal de tijd
van mijn leven gehad. En nee die ster is er
nooit meer gekomen, daarvoor is Het
Arsenaal net té groot.”
Vijftien jaar geleden werd Paul door goede
vrienden gekoppeld aan zijn huidige gelief-
de Shirley. Shirley werkt bij de KLM, maar
heeft alle horecadiploma’s op zak. Ook
haar passie was altijd een eigen restaurant.
Paul: “En Shirley wilde met mij aan het wa-
ter wonen. Zo zijn we in 2006 ook in
Vreeland terecht gekomen. We zagen in
een krant dat dit pandje – de voormalige
snackbar – te koop was. We mochten er wel
wonen, als we de horecabestemming hand-
haafden. Vandaar dat we hier zijn gestart
met een Table d’ hôte. Dat loopt inmiddels
heel goed. We hebben zo’n vijftien diners
per jaar. Inmiddels heb ik restaurant Het
Arsenaal aan mijn bedrijfsleider verkocht.
Ik werk er nog wel drie avonden per week
én soms meer. Verder geef ik ook nog les
aan het Mondriaan College in Den Haag.
Inderdaad, ik ben nog lekker druk.
Gelukkig ben ik helemaal hersteld van de
kanker die mij trof. Wat mij betreft heeft ie-
der mens het recht om oud te worden.” Tot
slot steekt Paul nog de loftrompet over
Vreeland en de gezellige bewoners. “Vanaf
dag één dat we hier wonen, voelen we ons
thuis. En dan dat geweldige Dorpsfeest!”
Dan heeft Paul nog een verrassing: hij gaat
meewerken aan het dorpsdiner tijdens ons
jaarlijkse Dorpsfeest. 

C.L.

In de Schijnwerper...
Topkok Paul Fagel doet een boekje open

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

Mosselen 
€18,50

Geserveerd met sausjes, stokbrood en frites

Rijksstraatweg 189 • 3632 AC Loenen aan de Vecht

T. 0294 - 231556 • E. info@restaurantvlinders.nl

www.restaurantvlinders.nl



Overheerlijk lezers-diner 
Als geste naar zijn mede-dorpsgenoten or-
ganiseerde chef-kok Wilco Berends van De
Nederlanden 20 juni jl een diner voor de
lezers van de Vreelandbode, die voor een
vriendenprijs konden genieten van de cu-
linaire verwennerijen van dit sterrenres-

taurant. Wat een service, wat een bijzon-
dere smaken, wat een harmonieus samen-
gaan van krokant en zacht, zoet en bitter,
smaak en uiterlijke verschijning in ieder
gerecht weer. Van de soja-meringue bij de
borrel tot de met krab gevulde knapperi-
ge sesamrol of de variatie op de peche mel-
ba, het was zalig. Elke gang werd begeleid
door een top wijn. En naast dit exquise di-
ner was de avond ook nog eens heel erg ge-
zellig, zo met dorpsgenoten onder elkaar!
Wij boffen maar met zo’n uitstekend res-
taurant in ons dorp, waar Vreelanders
niet alleen bij een Vreelanddiner, maar
alle avonden in de week -behalve maan-
dag- van harte welkom zijn. J.J.

Zaterdag 30 juni: Bij een volle kade en met
zon, afgewisseld met wolken,  speelde De
Vecht een spetterend Brugconcert met een
hoofdrol voor DJ Romijn.
Voor de ingewijden was duidelijk dat De
Vecht uiterst actueel op de sportzomer van
2012 inspeelde: het thema Sport werd mu-
zikaal en origineel uitgewerkt. Achtereen-
volgens klonken de afwisselende thema’s
van: Studio Sport, Tour de France, de dres-
suurkuur van Ankie van Grunsven met
muziek van Wibi Soerjadi en de beroemde
voetbal-, rugby- en box-liederen. Dit alles
werd afgewisseld met wereldberoemde
sportcommentaren. Door een overduide-
lijk beat en muzikaal gescratchde lijnen
verbond DJ Romijn de stukken miraculeus
aan elkaar. De laatste twee nummers verre-
genden jammer genoeg, maar de koper-
blazers kwamen nog even terug met Het

Slavenkoor als toegift, waardoor de vol-
houders toch met een blij gevoel naar huis
konden  gaan. RTV Stichtse Vecht maakte
een live registratie, compleet met inter-
views. Het feest bij Lokaal Zuid duurde tot
in de vroege morgen, met dank aan onze
Vrienden en Bavaria! Volgend
jaar 90 jaar De Vecht en het
10e Brugconcert! www.mu-
ziekverenigingdevecht.nl. 

Brugconcert
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Wij zijn er voor u.

Daarom kijken en luisteren we goed naar uw wensen.

Dat doen we in een vernieuwde winkel. Met een nog 

fraaiere presentatie van brillen en zonnebrillen en 

meer ruimte voor atelier, oogcontroles en contactlenzen.

Uw ogen zijn onze zorg en daarom onderstrepen 

we voortaan onze professionele service met de naams-

aanpassing naar oogzorg.

En binnenkort kunt u ook bij ons terecht voor uw gehoor.

Over luisteren gesproken! Dus kom snel kijken.

Bezoek de vernieuwde winkel!

Meenthof 40, 1241 CZ  Kortenhoef.  Tel 035 - 656 05 48

www.oogzorg-briljant.nl

zorgoog briljantzorg
kijkt én luistert

120116 WWW 1_1 pag 230x320mm.indd    1 11-06-12    14:28

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Zaterdag 30 juni was de jaarlijkse eindshow van de 3 streetdance-groepen
van DOS Vreeland. Het was een wervelende show waarin de meisjes lieten
zien wat ze het afgelopen seizoen allemaal geleerd hebben van hun dansle-
rares Inge van der Grift. Elke groep liet 3 dansen zien in een bij elke dans bij-
passende outfit. De streetkids van 4 - 8 jaar dansten o.a. op My family van
Anna en Senna, de streetgirls van 9 – 12 jaar dansten oa op Call me maybe
van Carly Rae Jepsen. De streetteens zijn de meisjes van 13 jaar en ouder en
zij dansten oa op The Black Eyed Peas met The time/ Dirty Bit. De gehele
show werd soepel aan elkaar gepraat door Sandra Boogert. De zaal zat hele-
maal vol en het publiek was razend enthousiast. Na een welverdiende zo-
merstop gaan de meisjes in september weer van start met het instuderen
van nieuwe dansen. Voor meer informatie en leuke foto’s en filmpjes kunt
u terecht op de website van DOS: www.dosvreeland.nl.

Eindshow Streetdance DOS
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Binnen de grenzen van de gemeente
StichtseVecht stonden en staan vele buiten-
plaatsen. In Vreeland alleen al 5 stuks, ie-
der met zijn eigen karakter en zijn eigen
verhaal. In de zeventiende en achttiende
eeuw waren buitenplaatseigenaren ver-
woede verzamelaars van uitheemse gewas-
sen waartoe ook kuipplanten behoren, een
verzameling planten die vroeger nooit ont-
brak. Ook de zogenaamde stinzenplanten
zijn een erfenis van deze verzamelwoede. 
In de oranjerie stonden sinaasappelbomen
naast citroen, pompelmoes, granaatappel
en andere gewassen die door schepen van
de VOC en de West-Indische compagnie
van over de gehele wereld werden meege-
bracht. De citrusplanten waren erg popu-
lair omdat ze tegelijkertijd bloemen en
vruchten dragen. 

De vingers van Boeddha, deze intrigerende
naam behoort toe aan een citroensoort die
toen ook in de oranjerieën te vinden was.
Het is geen doorsnee citroen. De vrucht be-
staat uit vingerachtige segmenten met een
dikke, aromatische schil en een kleine hoe-
veelheid wit vruchtvlees dat niet sappig is,
zonder zaden. Boeddha’s vingers kunnen
zowel rauw als gekookt aan een gerecht
worden toegevoegd. Volgens de traditie
geeft Boeddha de voorkeur aan de vruch-
ten waarvan de vingers gesloten zijn. Dit
omdat het een gesloten hand, dat aan het
bidden is symboliseert. 

Op dinsdag 10 juli jl namen de leerlingen van
groep 8 als vanouds afscheid  CSV Ridderhof met
de spannende musical ‘Start’, met als thema de
diefstal van de Olympische fakkel. Bij het ter per-
se gaan van deze Vreelandbode hadden alleen de
kleuters de musical nog gezien. De kleintjes wa-
ren vanaf het begin tot het eind  geboeid. Hun re-
acties waren enthousiast:  ‘De fakkel was van

echt vuur’;  ‘de opa en oma (Stein en Margot) wa-
ren heel grappig’ en ‘gelukkig liep het allemaal
goed af’.   Van de musicalsterren hoorden we dat
de generale repetitie met de kleuters als publiek
een succes was. ‘Zodra we gingen spelen viel de
spanning van ons af’, vertelden een aantal spe-
lers. We wensen de jonge musicalsterren een fij-
ne tijd op de middelbare school! 

‘Start’ de musical

Recept Limoncello
• 5 st biologische citroenen ( de vingers

van Boedda of gewone)
• 1 liter alcohol van minimaal 90 procent
• 500 g suiker

Trek met een dunschiller de schoonge-
boende, gele schil van de vrucht af (pas op:
het witte deel van de schil maakt de likeur
bitter.) Stop de citroenschillen in een grote
pot en schenk de alcohol erop. Sluit af en
laat drie – vier weken marineren op een
donkere plek.

Breng twee liter water aan de kook en los er
al roerend de suiker in op. Laat afkoelen en
voeg de suikersiroop toe aan de alcohol.
Filter de limoncello door een dubbelgevou-
wen stuk kaasdoek of een schone theedoek
en vul er kleinere flessen mee. 

Melle Wierper

Het is weer zomer! Op geheel ouderwetse wijze werd gehooid op de
Kleizuwe, prachtig om te zien. 

Zomerse hooibouw

Bijzondere planten
De vingers van Boeddha


