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Eindelijk is de zomer aangebroken. Tijd om naar buiten te gaan en te
genieten van alle activiteiten en de mooie natuur om ons heen. U
vindt tips genoeg in deze Vreelandbode, van brugconcert tot nieuwe
fietsroutes, van Waterliniefestival tot vaartochten op de Utrechtse
Statenjacht. In de Schijnwerper staat deze maand Hennie ten Dam
en Gerard Versteeg en Renate Vermeijs van Monument In vertellen
over hun bouwkundig adviesbureau in de rubriek Bedrijvigheid.
Deze maand is Astrid Molenwijk Oer Vreelandse en komt Natalie
Meys aan het woord als Import Vreelandse. Natuurlijk blikken we
even terug op de verkiezing van Vreeland als een van de zeven we-
reldwonderen.  Een opsteker voor ons actieve en mooie dorp! A.s.
zaterdag wordt het dorp nog mooier als een aantal Vreelanders de
Van Leerbrug gaan schoonmaken. Help gerust een handje mee als u
zin heeft! De redactie wenst u een zonnige junimaand toe.

Een van de redenen waarom Vreeland als
Wereldwonder van de gemeente Stichtse Vecht
is uitgeroepen, is de saamhorigheid en zelfred-
zaamheid van ons dorp. Het verenigingsleven,
de vele feesten en andere initiatieven die hier
georganiseerd worden en het bindende effect
van de Vreelandbode zijn enkele voorbeelden.
De zelfredzaamheid en samenwerking bleek de
afgelopen maand bijvoorbeeld uit het initiatief
van enkele buurtbewoners om Greif te benade-
ren met de vraag of er geen beplanting kon
worden aangebracht voor de fabriekshallen
langs de Bergseweg. Deze was twee jaar geleden
weggehaald in verband met de aanleg van een
bliksemafleider. Herplant was toegezegd maar
door omstandigheden niet geplaatst. Greif gaf
gehoor aan dit verzoek toen de bewoners meld-
den dat zij zelf zouden zorgen voor de aanleve-
ring van wilgentakken. 70 stuks zijn aangele-
verd en door Greifs groenbedrijf geplant. Als
dat geen goede samenwerking is tussen de be-
volking en het bedrijfsleven! Een laatste deel
dat niet beplant was is vorige week door de be-
woners zelf met toestemming van Greif aange-
plant. Als het goed is zal over een paar jaar een
groot deel van de ontsierende gebouwen ver-
scholen zijn achter een groene wilgenrij! Een
veel prettiger uitzicht voor fietsers, vaarders,
wandelaars en bewoners. 

Bewoners maken brug schoon 
Aanstaande zaterdag 15 juni blijkt ook weer
een initiatiefrijke instelling van Vreelanders.
Voor velen is de vieze Van Leerbrug al tijden
een doorn in het oog. Juist nu het fietsseizoen
begint en dagelijks honderden mensen wach-
ten voor de brug en deze oversteken zou de
brug, toch het visitekaartje en de spil van ons

dorp, schoon moeten zijn. De brug wordt nor-
maliter jaarlijks door de gemeente schoonge-
maakt (dat is ook hun taak), maar daar is nog
niets van gekomen. Een aantal van de leden
van de ‘Vreeland 750’-commissie was het
wachten beu en heeft samen met de Dorpsraad
de handen ineen geslagen om dan maar zelf de
brug van zijn aanslag te ontdoen. Er zal een
medewerker van de gemeente aanwezig zijn
om een en ander te coördineren. Van alle kan-
ten is medewerking toegezegd. Zo sponsort de
firma Coers een hoogwerker, zodat ook de bo-
venkant van de brug van zijn aanslag ontdaan
kan worden. Geweldig!
Komende zaterdag om 10 uur is het zover. U
kunt een handje komen helpen! Ondertussen
ziet de brug er al fleurig uit! De bloembakken
aan de brug zijn door de Dorpsraad georgani-
seerd en de brugwachters geven de plantjes re-
gelmatig water.

Zelfredzaam Vreeland, we doen het samen

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Op de Floraweg staat sinds
kort een hoogspannings-sta-
tion. Dit staat hier tijdelijk in
verband met werkzaamhe-
den aan het hoogspannings-
station achter het Dorpshuis.
Naar verwachting zijn de
werkzaamheden aan het
eind van de zomer klaar.

Tijdelijk electra-huisje"

Dit jaar bestaat Muziekvereniging De Vecht 90
jaar. Een jaar waarin natuurlijk het
Brugconcert niet mag ontbreken. Het concert
vindt deze keer plaats op zaterdag 29 juni bij de
Van Leerbrug in Vreeland. Onder leiding van
Gerhart Drijvers zal het orkest om 20.00 uur
beginnen. Om het concert een feestelijk tintje
te geven, is gekozen voor het thema Swing &
Sing. Met klassieke muziek, popmuziek, mu-
ziek uit musicals en bigband-/swing muziek is

er voor het publiek op de kade of in de boot
volop mogelijkheid tot swing en sing.
Naast vermaak voor het oor, wordt er ook ge-
dacht aan de innerlijke mens. De Nederlanden
zal een lekker hapje presenteren. Lokaal Zuid
zorgt wederom voor de drankjes.
Het concert is gratis, maar een bijdrage is na-
tuurlijk van harte welkom. Meer informatie
over De Vecht is te vinden op www.muziekver-
enigingdevecht.nl. 

Brugconcert Swing & sing
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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
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a 3633 CT Vreeland tel.: 0294 23156
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
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 3 ju1i 2013 inleveren via info@vreel-

andbode.nl. De volgende Vreelandbode

komt uit op 11 juli 2013.
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

15 juni Ophalen oud papier

15 juni Van Leerbrug schoonmaken

21-22 juni Waterliniefestival

28 juni   VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid

29 juni Brugconcert

6-7 juli Countryweekend

15 juli start vakantie CSV Ridderhof

16 aug. Gondelvaart Vecht

17-18 aug. Historisch Festival

19-22 aug. Huttenbouwen

26 aug. 1ste schooldag CSV Ridderhof

7 sept. Dorpsfeest

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. 16 juni 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

zo. 23 juni 10.00 uur ds. H.H. Schorren

zo. 30 juni 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 7 juli 10.00 uur ds. Richtsje Abma

Vechtzooitjes
PIANOLES Wie wil mijn pianoles aan huis op
dinsdagmiddag 16.00 uur overnemen? Ik heb
sinds vorig jaar les van Angela van Hal maar
ben tot de conclusie gekomen dat ik beter
zangles kan nemen. Omdat ik Angela een hele
fijne en goede lerares vind hoop ik dat iemand
anders mijn lestijd wil innemen. Informatie:
Boukje van der Hoeden, tel 06-10654363

La Porta Salute
Wilt u bridgen leren? 0294 - 254105 of 253400

Geboren
Op 2 juni 2013 is Luther Johannes
Sebastiaan de Jong geboren, broertje van
Feline en Julius. Ouders Hans en Liesbeth
de Jong-Beukeboom zijn dolgelukkig met
dit prachtige mannetje van bijna 4 kilo.

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
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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

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

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

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

Van de 43 inzendingen voor de verkiezing
‘Zeven wereldwonderen van Stichtse Vecht’
was Vreeland een van de zeven winnaars.
Vreeland geldt als symbool voor alle 12 kernen
van de Stichtse Vecht en is een voorbeeld in so-
ciale cohesie, de menselijke maat,  zelfred-
zaamheid en de best bewaarde historische
dorpskern. Het feit dat Vreeland de publieks-
prijs in ruime mate won was ook al een teken
van de saamhorigheid en onderlinge verbon-
denheid van de bewoners. Sandra Boogert, in-
zendster voor deze wedstrijd, ontving 23 mei
uit handen van de burgemeester een attentie.
Zij had Johan Beukeboom meegenomen als

gast, vanwege zijn altijd inspirerende aanwe-
zigheid. De zeven wonderen zijn allen gelinkt
aan de toekomstvisie van de gemeente die deze
week gepresenteerd wordt. Deze toekomstvi-
sie ‘Focus op Morgen’ bepaalt wie we zijn als
gemeente, waar we trots op zijn én welke keu-
zes we moeten maken zodat we in 2040 ook
prettig wonen in Stichtse Vecht. 
De andere ‘wereldwonderen’ zijn: de
Bethunepolder (symbool voor alle natuurge-
bieden), de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal,
Business Universiteit Nyenrode, buitenplaats
Dornburgh (symbool voor de buitenplaatsen)
en Slot Zuylen. 

Vreeland verkozen tot Wereldwonder

Onderstaand kunt u de brief lezen, waarmee
Sandra Boogert Vreeland met al zijn bewoners
indiende bij de gemeente Stichtse Vecht voor de
verkiezing van de zeven wereldwonderen van de
gemeente.  

“Met deze brief wil ik het pittoreske dorpje
Vreeland met ál zijn inwoners nomineren voor
een plaats op de lijst van de zeven wonderen
van Stichtse Vecht. Vreeland is een bruisend
dorp waar ontzettend veel gebeurt!

Unieke sfeer en saamhorigheid
De reden voor de nominatie ligt vooral in de
unieke sfeer en saamhorigheid die in het dorp
aanwezig zijn. Dagelijks passeren vele dorps-
bewoners de brug van Vreeland. In de zomer
staat deze brug vaak open en daarmee is de
brug, mét brugwachter die zorgdraagt voor de
veiligheid rondom het water, een sociale ont-
moetingsplaats geworden. Meerdere malen
per jaar worden er door verschillende vereni-
gingen dorpsfestiviteiten georganiseerd. Het
hele dorp loopt op die momenten uit om met
elkaar feest te vieren, te herdenken of te genie-
ten van kunst en cultuur. Hoogtepunten zijn
Koninginnedag, het Dorpsfeest met dorpsdi-
ner, het brugconcert, het countryweekend op
de Pondarosa, het historisch festival en de
Kerstmarkt. Daarnaast worden er in verschil-
lende straten regelmatig buurtbarbeques ge-
houden, worden er gezamenlijk oliebollen ge-
bakken of diensten uitgeruild . Op initiatief
van de kerk is de vrijdagmiddagborrel geïntro-
duceerd. Ondernemers en andere belangstel-
lenden worden geïnspireerd door dorpsgeno-
ten en wisselen hier ideeën en informatie uit.

Feestjaar 2015: Vreeland 750!
Momenteel wordt in Vreeland toegeleefd naar

het jaar waarin Vreeland 750 jaar geleden
stadsrechten ontving. Vrijwilligers in verschil-
lende werkgroepen zijn bezig met het organi-
seren van een feestjaar. Alle festiviteiten in het
feestjaar krijgen een middeleeuws tintje. In een
jubileumboek zal de geschiedenis van
Vreeland worden beschreven en in een film zal
de sociale structuur in het Vreeland van ‘van-
daag de dag’ worden blootgelegd.

Vreelandbode, Dorpsraad en Dorpshuis
Via de dorpskrant ‘de Vreelandbode’ worden
Vreelanders in het zonnetje gezet, wordt be-
drijvigheid beschreven, festiviteiten aange-
kondigd en in beeld gebracht en krijgen onder-
nemers en initiatiefnemers de kans om hun
plannen toe te lichten. De Dorpsraad is een
klankbord voor dorpsbewoners, de horeca
groeit en bloeit en het Dorpshuis is een plek
waar lief en leed gedeeld kan worden.

Al met al reden genoeg om dit bijzondere dorp
op te nemen in de lijst van de zeven wonderen
van de gemeente Stichtse Vecht! Door een
plaats op deze lijst zullen andere dorpen naar
voorbeeld van Vreeland wellicht gaan beseffen
hoe belangrijk het is om zelf de schouders er-
onder te zetten en samen met elkaar hun dorp
bruisend en levendig te houden.

In Vreeland staan mensen voor elkaar klaar en
samen zorgen zij voor een saamhorige en le-
vendige gemeenschap!
Uiteraard ben ik beschikbaar om de bijzonde-
re sfeer en saamhorigheid in het dorp nog ver-
der toe te lichten. 

Met vriendelijke groet namens de dorpsbewo-
ners van Vreeland,

Sandra Boogert

Brief zeven wonderen Stichtse Vecht



4 juni 2013 De Vreelandbode

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

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

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen

Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling

We werken alleen op afspraak. Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Juni maand van het spannende boek

In juni is het weer tijd voor de Maand van het
Spannende Boek. Dit jaar wordt gevierd dat de
Maand van het Spannende Boek 25 jaar bestaat.
In het jubileumjaar staat het spannende boek
zelf centraal. Onder het motto 25 jaar Juni –
Maand van het Spannende Boek zet de
Bibliotheek een kwart eeuw thrillers en detecti-
ves in de schijnwerpers.  

Blind date met de Bibliotheek
Wilt u het extra spannend maken deze maand,
laat u dan verleiden tot een blind date met de

Bibliotheek. Met een blind date ontdekt u mis-
schien wel een andere auteur of nieuw genre dat
u aanspreekt. In de Bibliotheek vindt u span-
nende blind date-tasjes met een verrassende in-
houd: boeken, luisterboek of dvd. U ontdekt het
thuis!  De leentermijn is drie weken en voor le-
den met een klein abonnement kost het slechts
één strip en u hoeft geen leengeld te betalen!

Crimezone cadeau voor nieuwe leden
Nog geen lid van de Bibliotheek? Word dan nu
lid, want de Bibliotheek heeft een vlijmscherp
aanbod: in de maand juni ontvangt u als nieuw
lid het populaire magazine Crimezone cadeau.
Een prachtige jubileumuitgave boordevol lees-
tips voor een spannende zomer, een kort ver-
haal, interviews en natuurlijk veel interessante
achtergrond-informatie over thrillerauteurs. 
Informatie op www.bibliotheekavv.nl.

Terras is open!

Lezers schrijven

Handtekeningen voor brugbediening
Beste mede-bewoners van Vreeland, 
Op 7 mei jl. heeft het college van B&W van de
gemeente Stichtse Vecht besloten een ‘nader
onderzoek’ in te stellen naar de centrale
brugbediening. Dit zou voor de Van Leer-
brug betekenen dat de brugwachter ver-
dwijnt, er alarmlichten, extra borden en ca-
mera’s bij de brug geplaatst worden en er bij
het openen en sluiten van de brug een ge-
luidssignaal te horen zal zijn. 

We hebben de wethouders de Groene (Water /
Verkeer) en Wiersema (Kleine Kernen) reeds
kenbaar gemaakt dat wij op de hoogte ge-
houden willen worden van de ontwikkelin-
gen in dit onderzoek. De fractievoorzitters in
de gemeenteraad hebben we om hun stand-
punt gevraagd. 
We zijn van plan op 25 juni as in te spreken
bij de raadsvergadering. Graag willen we
voor deze datum de mening alle dorpsbewo-
ners weten. 

Bij Aloys ligt een handtekeningenlijst voor ie-
dereen die het op afstand bedienen van de
Van Leer-brug, en daardoor het verdwijnen
van de brugwachters, een slecht plan vindt. 
Andere reacties kunt u mailen naar
info@vanleerbrugvreeland.nl.
Kijk ook op www.vanleerbrugvreeland.nl
voor alle info en ‘like’ de pagina 
www.facebook.com/vreelandvanleerbrug.

Namens de direct omwonenden, 
Pauline van der Hoeden, Caroline Berends,
Wilco Berends, Dirk Jan van der Hoeden,
Karin van Dis

De lokale omroep RTV Stichtse Vecht is win-
naar geworden van de landelijke mediaprijs
‘Lokale Omroep award 2013’ in de categorie
‘crossmedia’ met het project ‘24uur Stichtse
Vecht’. 
De jury geeft in het juryrapport aan dat vooral
de toegankelijkheid, de creativiteit en het ge-
bruik maken van nieuwe technologieën dit
project laat opvallen. De jury is vooral erg blij
met de hoge mate van betrokkenheid door de
bewoners met het project ‘24 uur Stichtse
Vecht’ en beoordeelt het daarmee zonder twij-
fel de beste productie uit de bijna honderd in-
zendingen voor deze landelijke prijs. Het pro-
ject is nog altijd te zien op www.24stichtse-
vecht.nl. 
De prijsuitreiking op vrijdag 7 juni jl in het
Mediapark te Hilversum werd bijgewoond
door vele mediaspecialisten en natuurlijk me-

dewerkers van lokale omroepen in Nederland. 

Voor RTV Stichtse Vecht is deze prijs van
groot belang om de doelstelling een omroep te
zijn die vooral open staat voor veel bijdragen
uit de bewoners zelf hiermee bevestigt te zien.
Met het winnen van de landelijke prijs als ‘be-
ste lokale omroep in de categorie Crossmedia’
is RTV Stichtse Vecht een voorbeeld geworden
voor de overige 282 lokale omroepen in
Nederland in het veel meer toepassen van
deelname door bewoners bij het maken van
media in plaats van alles zelf te produceren.
‘door en voor burgers’ is dan ook de doelstel-
ling van deze lokale omroep uit de Stichtse
Vecht. 
In dit kader zal ook de Vreelandbode informa-
tie die voor de hele gemeente interessant is op
de site van RTV Stichtse Vecht gaan plaatsen.

RTV Stichtse Vecht wint mediaprijs
‘lokale omroep award 2013’
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Dankzij de opbrengst van de oliebollenver-
koop van oktober jl. is het weer mogelijk om
een uitstapje voor de senioren van Vreeland te
organiseren. Dit jaar zal het uitstapje op don-
derdag, 5 september a.s. zijn en gaan we naar
het Rijk van Nijmegen. Het ligt in de bedoeling
om 08.30 uur te vertrekken vanaf het
Dorpshuis. De bus staat klaar om 08.15 uur.
Het Rijk van Nijmegen is een bijzonder stukje
Nederland waar, als de overlevering juist is,
keizer Karel regelmatig en graag verbleef.
Natuurschoon vinden we er in overvloed.
Heuvels en dalen met uitgebreide bossen be-
zorgen het prachtige landschap een ‘buiten-
lands’ karakter. Wij verwachten dan ook dat de
rondrit die we met een gids door dit ‘Rijk’ ma-
ken bij een ieder in de smaak zal vallen.
Beroemde locaties als Berg en Dal en de
Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse
Vierdaagse, zullen op de route niet ontbreken.
Deze toer onderbreken we in het historisch
centrum van Nijmegen. Ook maken we een
rondrit door de Ooijpolder. Onderweg naar

Nijmegen zal de chauffeur het nodige vertellen
over het hetgeen we onderweg zien. Onderweg
drinken we koffie met daarbij natuurlijk een
heerlijk gebakje in Alphen aan de Maas. Daar
brengen we ook een bezoek aan een tingieterij.
In Wijchen zullen we de warme maaltijd ge-
bruiken, natuurlijk voorafgegaan door een
borreltje of iets dergelijks. Volgens de planning
zullen we weer omstreeks 18.00 uur bij het
Dorpshuis arriveren, waar we dan de dag af-
sluiten met de onderhand traditie geworden
broodmaaltijd en even napraten.

Senioren die al eerder meegeweest zijn zullen
door een lid van het comité worden benaderd.
Degene, die nog niet eerder meegeweest zijn
en toch meewillen kunnen zich opgeven bij
een van de comitéleden, bestaande uit de da-
mes Hil Severrien, tel. 2330334, Truus
Geelkens, tel. 06-12114884 en heren Ties
Huisinga, tel. 232357 en Henk Griffioen, tel.
231846. Er kunnen 57 mensen in de bus dus
haast u met opgeven.            Het seniorencomité

Seniorentocht 2013

Een fort van houten palen, loslopende kippen,
wedstrijdjes boomstamgooien, koeschijten en
een modderige countryrun zijn belangrijke
kenmerken van het inmiddels legendarische
Countryweekend op de Pondarosa. Zaterdag 6
en zondag 7 juli is het zover. Organisator van
het feest Johan Beukeboom vertelt: “We zijn al
begonnen met de voorbereidingen. Samen met
een heleboel vrijwilligers ben ik een groot fort
aan het bouwen, waarin de kinderen tijdens het
Countryweekend kunnen spelen. De opening
is tijdens het Countryfeest op zaterdagavond 6
juli. Dan speelt de Belgische band Bandana.
Een paar jaar geleden kwamen ze voor het eerst
hier op de boerderij. Nu zijn ze niet meer weg

te slaan. Ze spelen niet alleen countrymuziek
maar ook rock ’n roll. Zondag gaan vanaf twee
uur de poorten open. Dan zijn jong en oud van
harte welkom voor een dag vol plezier. Tja, wie
ben ik om dat allemaal te mogen organiseren!”.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Een toe-
gangskaart voor de zaterdag kost € 10,-.
Hierdoor kunnen we de familiedag op zondag
gratis aanbieden. Als je kaarten in de voorver-
koop koopt, krijg je er twee gratis consumptie-
bonnen bij! Kaarten zijn te reserveren via de fa-
cebookpagina:
www.facebook.com/countryweekendVreeland
of te koop op de Pondarosa: Kleizuwe 131, tel:
0294 233211.

Yeeehaaah!! 
Countryweekend op de Pondarosa

De zomer al een beetje in het
hoofd?
Lekker liggend in de zon een
hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Te huur
woonhuis Sluisje 14

voor tijdelijke periode
0356225534 / 0615310846

j.groeneveld14@kpnplanet.nl

Dames - Herenkapsalon 
en Modeboetiek

De zomer komt er aan, 
laat je haar lekker 

verwennen bij Belleza.

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

“We ontzorgen opdrachtgevers van a tot z”
Twee jaar geleden startten Gerard Versteeg en
Renate Vermeijs officieel met hun bouwkun-
dig adviesbureau ‘Monument in’, gespeciali-
seerd in monumentale en/of historische pan-
den. Een mooie opsteker was het winnen van
een aanbesteding. Van de Gemeente Stichtse
Vecht kreeg ‘Monument in’ de opdracht alle
monumentale panden in de gemeente in kaart
te brengen en te inventariseren wat er aan res-
tauratie- en onderhoudswerkzaamheden én
de daarbij behorende kosten de komende jaren
te verwachten valt. Gerard: “De gemeente gaf
ons hiermee opdracht om voor ruim 30 monu-
mentale panden, die eigendom zijn van de ge-
meente, de Meerjaren Onderhouds Plannen
(MJOP) op te stellen voor een periode van 15
jaar. Dat was het omslagpunt om allebei full-
time met ‘Monument in’ aan de slag te gaan.”

Monumentaal en historisch
Gerard werkte voorheen als bouwkundige/-
projectleider bij restauratiebouwbedrijf
Koninklijke Woudenberg en was onder meer
betrokken bij de restauratie van het
Rijksmuseum. Renate was docent/studie-
coach op een particuliere hogeschool en is
goed thuis in de marketing en communicatie.
Gerard: “Ik doe vooral de technische werk-
zaamheden en Renate wat daarnaast op ons af-
komt als ondernemers. Ons werk is heel geva-
rieerd, zoals het verzorgen van subsidieaan-
vragen bij de overheid, tot meedenken over
herbestemming van monumenten en histori-
sche panden, het uitzetten en beoordelen van
offertes bij aannemers, bouwkundige inspec-
ties, aankoopkeuringen, het maken van tech-
nische tekeningen, de directie voeren over de
verbouwing, en achteraf controleren of de fac-
turen kloppen met de verrichte werkzaamhe-
den. Wat betreft herbestemming van histori-
sche panden zijn bijvoorbeeld kerken een goed
voorbeeld. In het bisdom ’s Hertogenbosch
wachten 160 kerken op een herbestemming.
Daar zijn we ook bij betrokken. Dat is gewel-
dig.”  Renate vult aan: “Wij ontzorgen onze op-
drachtgevers, denken mee op een praktische
manier en horen achteraf dat we met onze ma-
nier van werken ook geld besparen. Zo verdie-
nen we onszelf terug. Zowel technisch als fi-
nancieel houden we de verbouwing scherp in
de gaten. Momenteel zijn we ook in Vreeland
actief, namelijk in de Voorstraat waar een mo-

numentaal pand ingrijpend gerestaureerd gaat
worden. In dit pand zat de voormalige bakke-
rij van Kok. We werken dus ook voor particu-
liere opdrachtgevers. Dat maakt het leuk, te
mogen delen in de trots van iedere monu-
mentbezitter!”

Maatwerk en persoonlijke benadering
Qua opdrachten genieten Gerard en Renate –
die met hun kinderen Lotte (8) en Jasmijn (6)
in de Herman van Woerdenstraat wonen –
vooral van de diversiteit. De opdrachtgevers
zijn indrukwekkend van Slot Zuylen tot het
historische gemeentehuis Goudestein, langs
de Vecht in Maarssen. Gerard: “We leveren
maatwerk. Geen monument of historisch
pand is hetzelfde. We denken mee en door
onze kennis en expertise komen we met slim-
mere, goedkopere en tegelijkertijd bouwkun-
dig verantwoorde oplossingen. Ons doel is ook
in de toekomst met z’n tweeën te blijven wer-
ken. Indien nodig, huren we extra mensen in.
We onderscheiden ons van de concurrentie
door het totaalpakket en de persoonlijke bena-
dering, we stoppen niet bij het in de brieven-
bus stoppen van een rapportage. Wij ontzor-
gen van a tot z. Van de algemene voorwaarden
tot en met de laatste dakpan. We zijn in alle op-
zichten een goed koppel.” Tot slot vragen we
Renate en Gerard naar hun toekomstdroom.
Daarover zijn ze allebei duidelijk, namelijk
ooit zelf in een monument wonen! 

Meer informatie over de projecten van
“Monument in” staat op www.monumentin.nl.

C.L.

Bedrijvigheid in Vreeland
‘Monument in’ - Gerard Versteeg en 
Renate Vermeijs aan het woord

Tijdens de molendag van  11 mei jl, hebben we
zo’n 70 bezoekers gehad en evenzoveel pan-
nenkoeken gebakken. Het begon lekker druk
te worden toen de zon er even door-
kwam.Tijdens deze geslaagde molendag heb-
ben we onze winkel, ’t Meelkassie, op de bega-
ne grond geopend. Zo maken de molenaars
van Korenmolen de Ruiter het makkelijker om
onze producten te kopen, u hoeft hiervoor niet
meer een steile trap op. In ’t Meelkassie staat
pannenkoekenmeel, cake-, koek- en brood-
mixen en honing. Ons assortiment is uitge-
breid met speltmeel en –bloem. We zien u
graag in onze nieuwe winkel.

‘t Meelkassie, winkel in de molen
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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

de volgende
VRDGMDDGBRRL in ZUID

28 juni vanaf 16.30 uur

De bitterballen, kaas en worst zijn
natuurlijk weer van het huis!

Utrechtse Statenjacht weer op de Vecht
Na het grote succes van vorig jaar zal ook dit
jaar het Utrechtse Statenjacht, een replica van
en 18de eeuws schip, van Loenen naar
Maarssen en terug gaan varen. U kunt zich
hier individueel voor aanmelden. 
Vanaf 9.30 uur kunt u inschepen aan boord, in
de overtuin van het voormalige gemeentehuis
Beek en Hoff. U wordt verwelkomd met koffie
en koek. Om 10.00 uur vertrekt het schip.
Onderweg vertelt een gids van alles over de
Vecht en haar buitenplaatsen. Na een

Schipperslunch aan boord komt de boot om
12.30 uur aan bij Goudestein, het gemeente-
huis van Stichtse Vecht. U heeft een uur de tijd
om een bezoek te brengen aan het Vecht-
streekmuseum of het historische stadscen-
trum te ontdekken. Om 16.30 meert de boot
weer in Loenen aan.  De prijs voor dit arrange-
ment is € 50 voor volwassenen en € 25 voor
kinderen. Data: Van 11 t/m 14 juli en van 25
t/m 28 juli.  Meer info www.statenjacht.nl/ ar-
rangementen/individueel-meevaren/. 

Op 21 juni begint ‘s ochtends vroeg, om 07.04
uur, de astronomische zomer. De zon bereikt
haar noordelijkste positie aan de sterrenhemel.
Vanaf nu worden de dagen weer (heel lang-
zaam) korter. Twee weken later – om precies te
zijn op 5 juli – staat de Aarde in het zogenaam-
de aphelium, het punt in haar baan waarop de
afstand tot de Zon het grootst is: 152.1 miljoen
kilometer. Daardoor is de zomer bij ons net
een tikkeltje minder warm dan had gekund. 

Hier staat tegenover dat over een half jaar, wan-
neer de zon op haar laagste punt aankomt, de
Aarde in haar perihelium staat, waardoor de
winter weer net wat minder streng is. Ook de
afstand van de Maan tot de Aarde verandert,
omdat haar omloopbaan een ellipsvorm heeft. 

Op 23 juni is de grootste volle maan van het

jaar te zien. Op deze dag bereikt de Maan de
kleinste afstand tot de Aarde; 356.989 kilome-
ter. Daardoor lijkt de Maan een kleine 10 pro-
cent groter, en de volle maan is een heel stuk
helderder dan normaal. Op 7 juli is de afstand
Aarde – Maan maximaal: 406.491 kilometer.
Het is nieuwe maan, waardoor de Maan nau-
welijks te zien is, maar anders zou opvallen, dat
deze bijna 20% kleiner is dan twee weken eer-
der. 

Kijk begin juli ook naar het Noordwesten; je
kunt in de schemering de planeet Venus zien.
’s Avonds laat komt in het Oosten de
Zomerdriehoek op; een kolossale driehoek
aan de hemel, die bestaat uit de sterren Deneb
in het sterrenbeeld Zwaan, Wega in de Lier en
Altair in de Arend. Het is eindelijk echt zomer.
Niet alleen astronomisch.        H.L.

Hemel boven Vreeland

Afgelopen jaar hebben al
onze 8 cursisten hun EHBO
diploma gehaald. Bij vol-
doende deelname starten
wij in oktober 2013 weer
een EHBO-cursus, waarbij

ook de hartreanimatie en het gebruiken van de

AED (Automatische Externe Defibrillator)
wordt aangeleerd. 
De 12 lessen zijn op de woensdagavond van
20.00 uur - 22.00 uur in het Dorpshuis in
Vreeland.  In de volgende Vreelandbode volgt
meer informatie. Zie ook onze website:
www.ehbo-vreeland.nl.

Cursus bij EHBO Vreeland

Helaas is er in de laatste editie van de
Vreelandbode met het stuk over Vreelander
Klaas Beumer iets mis gegaan, waardoor de
link van het genoemde cadeautje niet geplaatst
is. Volg de link www.northseajazzclub.com/
actieticketvreelandbode om kaartjes te bestel-

len voor een gezellige muzikale zaterdagavond
in de hoofdstad met een gratis fles huiswijn bij
een aantal geselecteerde diner-concerten! Je
mag Klaas ook altijd mailen: klaas@northsea-
jazzclub.com of bekijk alle informatie op
www.northseajazzclub.com. 

Correctie North Sea Jazz Club
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Welkom!
Wat een bof, de zomerwarmte is eindelijk ge-

komen! Precies op deze eerste zonnige dag

gaan de Razende Reporters op bezoek bij de

drukker. Want die willen weleens weten: hoe

wordt eigenlijk de Kinderpost gemaakt? Ben jij

ook nieuwsgierig? Word ook journalist bij de

Kinderpost en je gaat het zelf meemaken. 

Interviewen is hartstikke leuk vinden de re-

porters. Daarom gingen ze zelf een gast uitno-

digen. Maar opgelet, die moest wel 50 jaar ou-

der zijn... Zelf vragen bedenken en een extra

vraag aan iedereen: Wanneer voelde jij je de

koning te rijk? Lees hier wie er allemaal op be-

zoek kwamen! 

De koning te rijk
Mijn opa Nico  de jong woont op  de Kleizuwe

in Vreeland. Hij is daar geboren in 1942 en

woont nog steeds in dat huis. Opa was eigen-

lijk uitgenodigd door Nelson, maar die heeft

een feestje. Nu heeft Joshua het interview met

opa over genomen . 

Opa was de koning te rijk toen hij voor het

eerst een bromfiets had. Dat was een echte

Puch . Hij was zo blij toen hij de bromfiets had,

want dan kon hij met de brommer naar zijn

werk toe en hoefde hij niet te fietsen. Opa

moest `s morgens altijd vroeg op. Hij ging

melkmonsters nemen van koeien bij de boeren

en dat was heel vroeg. Soms wel om 4 uur in de

ochtend. Er werd een beetje melk van een koe

genomen wat dan gecontroleerd werd. Dat was

in Loenen, Nieuwersluis en in Vreeland . Toen

is opa weer naar school gegaan om te leren

voor in het insemineren bij koeien. 

Hij was vroeger heel ondeugend, want in de

winter liep hij over heel dun ijs. Dat vond zijn

moeder niet leuk, die was bang dat hij door het

ijs zo vallen. De lievelingskleur van mijn opa is

groen. Opa (en oma) heeft drie kinderen en 9

kleinkinderen, waar ik er een van ben. 

Joshua van Houwelingen (10 jaar)

Naar de Efteling met oom
Bernadette is een juf van mij geweest en haar

oom was zeeman en die kwam 1 keer per jaar

naar Nederland. En deze keer waar wij het over

gaan hebben is dat Bernadette en haar broer en

zus naar de Efteling gingen. In die tijd (1954)

waren er nog geen auto’s dus gingen ze met de

taxi naar de Efteling. Maar in die tijd was er

ook alleen nog maar het sprookjesbos dus wa-

ren ze daar in gegaan. Later gingen ze ook nog

wat drinken en eten in een restaurant. En dan

met de taxi naar huis. En ze waren benieuwd

wat ze volgend jaar of daarna weer gingen

doen. Maar helaas ging haar oom later dood.

Lucas Schenk 

Tuinhuisje
Ik ben Janny, ik ben 64 jaar, woon in Vreeland

en ben al 5 jaar de oppas van Pink en Lola. Ik

heb als kind in Amsterdam gewoond, maar ‘s

zomers woonden we in het tuinhuis in Sloten. 

Als we in april naar het tuinhuis gingen voelde

ik me koning te rijk. Want dan zag ik al mijn

vrienden weer terug, speelden veel buiten en

verheugde me al op de optredes en tuinfeesten.

Ik was daar altijd met mijn vader, moeder, 2

zussen mijn broer en mijn kat. ‘s Zomers zat ik

in Sloten op school en ‘s winters in Amster-

dam. In Amsterdam speelden we altijd op de

grote stoep. Daar konden we tollen, touwtje

springen, hinkelen en knikkeren. En op de

straat deden we bal spellen met de buurt. Ik

heb trouwens 18 jaar in het tuinhuis gewoond

van mijn 3e tot mijn 21e. En in Amsterdam

heb ik 32 jaar gewoond. Daarna nog 30 jaar in

Nigtevecht en nu woon ik al weer 3 jaar in

Vreeland. Ik woon samen met mijn kat, en

mijn man Cor. Zelf vind ik Vreeland een heel

leuk dorpje. 

Gemaakt door Pink van Dijk 

en Janny Bemelman.

Razende Reporters interviewen hun gasten

Nelson interviewt z’n tante
Wanneer bent u geboren? 

Op 8 november 1925 in Halfweg.

Waar bent u geboren? 

In een klein huisje  aan het Noordzee kanaal in

het Houtrakkerspolder naast het stoomge-

maal. We hadden heel mooi uitzicht op de bo-

ten die langs vaarden. En ze is in dat huisje ook

geboren.

Wanneer was u de koning te rijk?

Wat niet zo fijn was aan dat kleine huisje: was

dat de wc achter in de tuin stond. Dat noem-

den ze vroeger de plee. Maar het huisje moest

afgebroken worden. Toen kregen we een

nieuw huis. In dat nieuwe huis hadden we ein-

delijk een wc. Niemand in de straat had nog

een wc in huis Toen was ik de koning te rijk.

Wat was u leukste vak op school? 

Handwerken

Ben je gewond geraakt tijdens de oorlog?

Nee

Wat was je mooiste herinnering in je leven?

Ik ben een keer met de boot tocht naar Canada

gegaan. Dat was heel mooi.

Wat vond je het leukste van je overleden broer?

Ome Wout was altijd bezig met de tuin zoals

groente / fruit / ook verse groenten uit de tuin.

Dat mis ik heel erg.

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
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Wat vond je de leukste herinnering met Laszlo,

Joshua en Nelson?

Als die drie mannetjes kwamen gingen ze ome

Wout altijd helpen zoals gras maaien en takken

sjouwen.

Wat is het grootste verschil tussen vroeger en nu?

Vroeger was er dus de plee en nu is er de wc.

Wat is je lievelings dier / kleur / hobby ?

Dier: poes, kleur: rood, hobby: ansichtkaarten

maken.

Hoeveel kroningen heb je meegemaakt?

Ik heb drie kroningen meegemaakt en ik heb

koningin Wilhelmina gekend. Toen was het

koninklijkhuis heel klein; maar drie personen.

Iedereen was blij dat prinses Juliana een man

kreeg en toen prinses Beatrix werd geboren. Ik

zat op de lagere school en we krijgen een vrije

dag als ‘s ochtends om 8.00 uur de kerkklok

zou luiden. We gingen elke dag rond acht uur

op de dijk staan luisteren. Nu zijn er zoveel

prinsen en prinsessen, maar voor de oorlog

was dat heel anders.

Teuntje
Teuntje voelde zich de koning te rijk toen ze in

de auto met haar vader naar Amsterdam reed.

Dat was toen zij nog klein was heel bijzonder

omdat er nog bijna geen auto’s waren. ze was

toen 5 jaar oud. Teuntje heeft 3 kinderen en 5

kleinkinderen, haar 3 kinderen heten arend

die is 44 jaar, kees-jan die is 42 jaar en Tjitske

die is 38 jaar. Ze woont in Vreeland op de lin-

dengracht nr. 7 Haar hobby’s  zijn quilten en le-

zen. Quilten is lapjes aan elkaar naaien. Haar

hele naam is Teuntje Vos. Zo voelde Teuntje

Vos zich de koning te rijk.

Door Egidius en Renee

Kunst kijken
Groep 6 kreeg op woensdag 22 mei een hele

bijzondere tekenles. Liesbeth Romeijn ontving

de kinderen voor deze gelegenheid in ‘de

Schuur’ bij landgoed Vreedenhorst. Hier kon-

den de kinderen meteen de tentoonstelling

van haar schilderijen bewonderen. Na een

rondje langs de schilderijen en vragen aan de

kunstenares gingen de kinderen elkaar teke-

nen. Een leerzame, creatieve ochtend!

Interview met Frederique
Frederique is aardig en grappig. Ze is 64 en ze

is pianojuf. Ze doet dat heel goed. Haar hond-

je heet Bobbie. Het is een schatje. Frederique

haar lievelingskleur is zwart. Toen Frederique

19 was, was ze de koning te rijk. Haar droom is

uitgekomen. Ze wilde graag naar de Kibbutz in

Israel en toen is ze gegaan. Het was fantastisch!

Ik hoop dat Frederique nog lang in Vreeland

blijft wonen. Door Mathijs Mol

Kattenkwaad
Dit is Boer Johan en dit verhaal was toen hij

8\12 was. Boer Johan heeft een hele leuke

jeugd gehad in Duivendrecht. Er kwamen veel

vriendjes mee naar de boerderij spelen in de:

hooi bergen en ze gingen ook hutten bouwen,

slootje springen, diefje met verlos appels en

peren pikken bij de Buuren, een fuik met vis

leeg maken en achter de schuur bakken, belle-

tje lellen en bagger en poep gooien naar elkaar. 

Woensdag middag in de vakantie moest hij

zijn vader helpen distels trekken, mest ver-

spreiden, koeien voeren en melken. Boer

Johan is 75 jaar en ik heb hem gekozen omdat

hij zoon lieve boer is. En ik zal eens wat zeggen

hij zei toen ik hem vroeg: dat moet je niet in de

Vreeland bode zetten want dan wort ik gelijk

opgepakt ik moest toen heel erg lachen. 

Van de razende reporter Nadieh

Namens alle Razende Reporters: 

fijne vakantie allemaal!

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 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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.



10 juni 2013 De Vreelandbode

Toevallig bezocht ik binnen twee etmalen zo-
wel onze eigen Tweede Kamer als de twaalf
eeuwen oude Akense Palts van Karel de Grote.
In Den Haag ging de discussie over de zorg-
fraude en – verspilling. Jaarlijks gaat het om
miljarden. Ja, aan verspilling en vermeende
fraude – geld waarvoor geen zorg wordt ver-
richt! Het verbaasde mij dat er bij zo’n groot
dossier maar tien volksvertegenwoordigers in
de kamer present waren. Eén daarvan zat on-
dertussen driftig op een rekenmachine te tik-
ken. In het debat werden op dat moment geen
concrete cijfers genoemd, dus de calculaties
betroffen andere zaken. Mijn gedachten
dwaalden ongemerkt in de richting van kilo-
meterdeclaraties.
De kern van de Akense Dom is de achthoeki-
ge kapel die rond 800 in opdracht van Karel de
Grote is gebouwd. Terwijl de kathedraal nog
niet toegankelijk is vanwege een huwelijks-
dienst bewegen wij ons langs de druk bezette
terrasjes naar Karels koningshal, waar we ver-
strikt raakten tussen de entourage van een an-
der trouwlustig stel, dat zich op de trappen van
het gemeentehuis vermengt met het bierdrin-
kende publiek van een oldtimershow. Dit brui-
sende en levendige tafereel zal niet eens zoveel
verschillen van de oude tijden van dit hof.
Karel de Grote wordt terecht gezien als de be-
denker van een Europese Unie. Met de tijd ben
ik onder de indruk gekomen van deze leider.
Hij begint zijn heerschappij ongetwijfeld bot,
maar wat hij aan kennis en visie aanvankelijk
tekort komt weet hij aan wijzen en geleerden
binnen te halen aan zijn reizende hof. Waar hij
eerst Friezen en Saksen dwingt te kiezen tus-
sen kruis of het scherp van zijn zwaard, ont-
dekt de koning-keizer gaandeweg dat elk volk

recht heeft op een eigen ontwikkeling, uit-
gaande van de eigen wetten. Karel beseft dat
een eenwording van alle Europese volkeren
tijd nodig heeft. Waar hij zich aan de andere
kant compromisloos tegen verzet is slavenhan-
del en oneerlijke zelfverrijking door sommi-
gen die de markten met woekerrentes, opties
en futures manipuleren. Hij was ons misschien
al wel ver vooruit.
Wat maakt een regeerder nu tot een echte lei-
der? Een antwoord zit in de titel boven deze
bijdrage: Zoveel mogelijk ALLE mensen mee-
nemen naar de toekomst. Democratie heeft de
neiging steeds weer terug te vallen tot de geijk-
te uitdrukking: de meeste stemmen gelden.
Dat was volgens TROUW ook te horen vanuit
de zogenaamde ‘Sharia-driehoek’ in de Hof-
stad. De rellen in Stockholm wijzen ons nog
sterker dan de gebeurtenissen in Londen en
Parijs op de inflatie van het democratisch te-
goed. Het verlies van het kleine woordje ‘alle’ in
het opschrift trekt de zin compleet uit het lood.
Dat het Duitse Aken na de Tweede
Wereldoorlog niet de hoofdstad kon worden
van een Verenigd Europa is helder. En toch,
wie zijn geschiedenis kent zal zich er over ver-
bazen dat de EU ooit gekozen heeft voor
Straatsburg als domicilie. Was juist deze stad in
842 immers niet de plaats van de Eed tussen de
drie kleinzonen van de grote Karel, waarmee
zij elkaar alle drie verrieden?! Hierdoor zou de
korte verlichtingstijd van een verenigd Europa
ons voor eeuwen terugwerpen in de donkere
en verdeelde Middeleeuwen. 
En als we het dan toch over verspilling en kilo-
meterdeclaraties hebben – Brussel heeft in ie-
der geval het voordeel dat het pas in de 10e
eeuw ontstond.

Zoveel mogelijk (alle) mensen
meenemen naar de toekomst

Pieter Hoekstra

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)

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

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Op dinsdagmorgen 18 juni 2013 organiseert
Welzijn Stichtse Vecht een informatiebijeen-
komst. Tijdens deze bijeenkomst zal Linda
Knufman, consulent van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting, een lezing houden over
brandveiligheid speciaal gericht op senioren. 
Helaas is het zo dat senioren een verhoogd risi-
co op brandwonden hebben. Vaak komt dit om-
dat ouderen net iets minder snel zijn en soms
ook slecht ter been. Dan is het moeilijk om weg
te komen uit gevaarlijke situaties. Ook kan me-
dicijngebruik er voor zorgen dat men net iets
minder alert is. Het is van belang dat senioren
kennis opdoen over het veilig inrichten van de

eigen woonomgeving om zoveel mogelijk risi-
co’s uit te sluiten. Ook de senioren in Vreeland
zijn van harte uitgenodigd om deze bijeen-
komst bij te wonen in de Vondel, Vondelstraat
51 in Maarssen. Het programma begint om
10.30 uur en uiterlijk 12.00 uur wordt de och-
tend afgerond. De toegang is gratis. Voor koffie
en thee wordt een eigen bijdrage gevraagd.
U kunt zich tot uiterlijk 17 juni aanmelden via
de mail: cdols@stichtingtympaan.nl of via tele-
foonnummer 0346-290710. Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met Ciska Dols, tele-
foonnummer 0346-290710, bereikbaar op
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Informatiebijeenkomst brandveiligheid

Het gemeentenieuws meldt dat er twee voor
Vreeland belangrijke ontwerp bestemmings-
plannen t/m 18 juli ter inzage liggen: het plan
Vreeland-noordoost  (Driessen) behelst de
aanleg van een haven voor 60 aanlegplaatsen
met bijbehorende voorzieningen als steigers,
inlaadplaats, parkeerplaats en verenigingsge-
bouw en een onderdoorgang onder de
Bergseweg. Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1904.
BPaanlegplaatsenVLD-OWO1).

Daarnaast ligt een plan ter inzage voor de bouw
van een nieuwe opslagloods bij Greif en een ac-
tualisering van het juridisch-planologisch re-
gime van de vaten-, vernis- en verffabriek. De
plannen zijn ter inzage op www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.1904.BPBergseweg6
VLD-OWO1). 
Reageren kan schriftelijk: Gemeenteraad
Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE
Maarssen of mondeling bij de heer Tomas de
Smet, 0346-254000.

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplannen
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

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

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Op uitnodiging van de zes-jarige Vita
Sarphatie bracht burgemeester Mirjam van 't
Veld een bezoek aan groep 3 van basisschool
'CSV Ridderhof '. Naar aanleiding van het pro-
ject 'Een bijzondere ontmoeting!' schreef Vita
een brief naar de burgemeester van Stichtse
Vecht. In de brief nodigde het meisje de burge-
meester uit een bezoek te brengen aan haar
klas. De burgemeester reageerde spontaan op
de uitnodiging. De wens van Vita werd werke-
lijkheid. "Ik zal het nooit vergeten", zegt Vita.
"We mochten alles aan haar vragen en ze was
echt heel aardig!".

Vita’s wens in vervulling

Mogen we nog even kort jullie aandacht? In de
laatste week van de grote vakantie - van dins-
dag 20 augustus tot en met vrijdag 23 augustus
- is het namelijk weer huttenbouwweek. Het
thema dit jaar is: sprookjes. Ondertussen heb-
ben we al weer heel wat pallets & plaatwerk
verzameld. Maar helaas nog niet voldoende.
We hebben daarom - zoals elk jaar - jullie hulp
nodig met tips en ideeën over hoe we aan
bouwmaterialen zoals balken, plaathout en
pallets (schoon, dus niet geverfd of geplastifi-
ceerd) kunnen komen. Aub even van tevoren
contact opnemen met Reinko Abels, tel: (06
578 44 327), Casper Zeldenrijk, tel: (06
46323048 ) of Wim Duijzer, tel: (06-

46108970). Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Ondertussen zijn de inschrijfformulieren uit-
gedeeld op de CSV. Kinderen die niet op de
CSV zitten maar wel in Vreeland wonen en nu
nog in groep 5 t/m 8 van een andere lagere
school zitten, zijn uiteraard ook van harte wel-
kom om mee te doen. Jullie kunnen de in-
schrijfformulieren ophalen bij Janine
Griffioen ( tel: 0294 – 232752). De deadline
voor aanmelding is 21 juni as. 

Wij zien jullie weer graag verschijnen op het
weiland aan de Kleizuwe bij de familie Van der
Pauw op 20 augustus as. Groeten van het
Huttenbouwkamp comite Vreeland. 

Hutten-bouwmaterialen gezocht

Afgelopen maandag werden op Goudestein
vier gloednieuwe fietsroutes geopend, waarvan
er twee door Vreeland lopen: de Gouden
Bochtenroutes. Prachtige routes die van de
gouden bocht in Amsterdam naar de ‘gouden
bochten’ van de Amstel, de Angstel, het Gein en
de Vecht lopen met stoppunten onderweg die
duidelijk maken hoe sterk de banden waren
tussen de stad en het platteland in de 17de en
18de eeuw. 
Zo werden de bakstenen en dakpannen waar-
mee de grachtengordel werd aangelegd gebak-
ken aan de Vecht! En leverde de Vecht eeuwen-
lang drinkwater aan de stad. Maar ook sociale
of religieuze aspecten komen aan bod. Opvallen
veel Joden en Doopsgezin-den woonden in de
buitenplaatsen. In Vreeland was dan ook een sy-
nagoge. Deze en veel meer andere bijzonderhe-
den komen aan bod in de mooie routes. Kijk
voor de routes en alle informatie op www.gou-

denbochten.nl of download gratis de route app
van Zicht op de Vechtstreek met deze en vele an-
dere fietsroutes in ons gebied.

Alpe d’HuZes te moeilijk? 
Doe een Gouden Bochten-fietsroute!

Te huur appartement: 
Op zolderetage van Slotzigt in
Vreeland.

2 kamer appartement, 70 m2 met vrij 

uitzicht op de Vecht, moderne keuken,

parkeerplaats, gebruik tennisbaan en 

gebruik dakterras. Aanlegplaats voor

klein bootje is mogelijk.

Huurprijs is €1100,00  per maand incl.

gas, water en elektra.

Per augustus 2013 beschibaar.

Reacties met enige persoonlijke informa-

tie aan Harto@xs4all.nl
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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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment 
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.
Elke maandagmiddag verse bloemen!

Spaar nu voor een uniek
kwartetspel van Vreeland!

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

Hennie ten Dam woont met
zijn vrouw Hanneke en de
drie dochters Channah (13),
Nadieh (8) en Jyente (6) in
Loenersloot. Toch zijn ze
erg gericht op Vreeland.
Hanneke was er lange tijd
jeugdouderling en momen-
teel is ze regelmatig te vin-
den op de peuterspeelzaal.
De twee jongste kinderen
zitten in Vreeland op school.
Hennie is niet alleen bekend
van The Ballooning
Company, maar ook van
zijn tweede bedrijf
Expeditie Zeilen. “Met bei-
de bedrijven wil ik mensen
een onvergetelijke ervaring,
een belevenis geven. Ik heb
het mooiste werk wat er bestaat.”

Op Koninginnedag lag het prachtige grote zeil-
schip de Pooh van Hennie bij de Van Leerbrug.
Er werd champagne geschonken en er knalde
vuurwerk op de Pooh. Sommige Vreelanders
wisten de reden, anderen moesten er naar gis-
sen. Hennie legt het graag even uit: “We kwa-
men terug van onze zeilexpeditie en waren zes
maanden van huis geweest. Met ‘we’ bedoel ik
mijzelf en Yorick Oldenkamp. De vader van
Yorick, Jan, heeft trouwens ook een stuk mee-
gezeild. Yorrick zeilt vaker mee. Hij is een ge-
weldige zeiler en de enige aan wie ik de Pooh
toevertrouw.”

We willen graag het verhaal achter Hennie
(ooit werkzaam bij het Korps Mariniers), de
Pooh en expeditiezeilen weten. Dat komt goed
uit want Hennie praat daar graag over. De Pooh
heeft hij zelf gebouwd. Het was het derde zeil-
schip dat uit zijn handen kwam. “Van 1999 tot
2005 ben ik met het schip bezig geweest. Ik
werkte er gedurende de wintermaanden conti-
nue aan, want in de zomermaanden ben ik ook
druk met onze ballonvaart. Van de bouw heb ik
verslag gedaan in het blad ‘Zeilen’. Toen de
Pooh klaar was, ben ik met Hanneke en toen
nog onze twee dochters Channah en Nadieh
negen maanden rond de wereld gaan zeilen.
Nadieh was nog een baby. Zo’n reis doet veel
met je. Eenmaal thuis blijf je weer verlangen
naar de zee. Hier zit je vast in een gejaagd be-
staan met veel regeltjes. Elders in de wereld is
het zó anders.” Uiteindelijk was het doel van
Hennie om met de Pooh een tweede bedrijf op
te zetten. “Het schip is 18,5 meter lang en er
kunnen zes mensen meevaren. Wie intekent
hoeft niet de hele reis mee te maken, maar kan

kiezen uit verschillende etappes. We gaan aan
wal in steden waar ook luchthavens zijn. De
tocht gaat via de Noordzee naar Marokko,
Senegal en Gambia. In Gambia varen we op de
motor de grote rivier op, die een lengte heeft
van 200 km. We varen dan tussen de apen, nijl-
paarden en krokodillen. Dat is geweldig.
Vervolgens maken we de oversteek naar de
Kaapverdische Eilanden, maken een stop bij
Devils Island bekend van het boek Papillon, en
gaan dan verder naar Suriname en naar de
Caribbean. De tropische eilanden Martinique,
Guadeloupe en Dominica zijn prachtig. Overal
ken ik inmiddels gidsen die ons door de na-
tuurreservaten leiden. En ik ken allerlei men-
sen die ons graag thuis ontvangen om voor ons
te koken. Aan boord koken we natuurlijk zelf.
En je kunt je voorstellen dat we vaak tonijn
eten! Via de Azoren varen we weer richting
Nederland. We zijn dan zes maanden onder-
weg!”

In oktober dit jaar vertrekt de Pooh weer. Maar
wat betekent dat voor Hanneke en de kinde-
ren? 
Hennie is zich er goed van bewust dat hij een le-
ven als Pietje Bel heeft. “Maar”, zo zegt hij, “er
zijn meer mannen die voor hun werk een tijd
van huis zijn. Gelukkig hebben we e-mail en
kunnen we eenmaal in een haven ook skypen.
Tijdens de reis heb ik veel contact met thuis. Zo
ben ik er toch nog een beetje bij. En vorig jaar
is Nadieh onderweg aan boord gegaan en heeft
een flink stuk meegezeild.” Meer informatie
over expeditiezeilen staat op de site www.expe-
ditiezeilen.nl Tot slot vertelt Hennie dat zijn
laatste reis door veel Vreelanders gevolgd is:
“We bloggen onze verhalen en op de site is al-
tijd precies te zien waar we ons bevinden.”

C.L.

In de Schijnwerper...
Hennie ten Dam, beroepszeiler
‘Een rondje Atlantic met de Pooh’.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 2562000 E-mail
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Op 21 en 22 juni vindt op Fort Nieuwersluis
het Waterliniefestival plaats. Geniet van thea-
ter, dans, muziek en cultuurhistorie. Beleef de
verhalen van Fort Nieuwersluis en laat je ver-
rassen door negen minivoorstellingen ge-
maakt door jonge talentvolle kunstenaars in
samenwerking met culturele verenigingen uit
Gemeente Stichtse Vecht. Ook leerlingen van

de CSV Ridderhof werken mee aan deze voor-
stellingen. In de Historische Kamers vertellen
gidsen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Fort Nieuwersluis. Geniet van een hapje,
drankje, de natuur en ontdek met een kaart in
je hand het forteiland. Entree E 8,50 (E 10,- aan
de deur). Meer informatie en het hele pro-
gramma: www.waterliniefestival.nl.

Waterliniefestival in Fort Nieuwersluis
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In de serie ‘boerderijen’ van het Historisch
Vreelandkwartet van de Dagwinkel bevindt
zich deze foto van boerderij ‘t Horkenest aan de
Raadhuisstraat 1-3. In de tijd dat deze foto is ge-
maakt, in 1936, heette dit stuk weg nog
Breedstraat zoals  te lezen is op de prentbrief-
kaart. Het valt op dat de straat toen nog gewoon
bedekt was met zand en dus niet bestraat, laat
staan geasfalteerd zoals nu. Ook vallen de elec-
triciteitspalen op met bovengrondse bedrading.
Wanneer de boerderij gebouwd is, is niet be-
kend. In 1826 wordt in een acte gesproken over
‘de boomgaard het horkenest’. Ook op de kada-
strale kaart van 1832 is op de plek van het huis
wel een vierkantje ingetekend, maar bij de om-
schrijving in de kadastrale legger staat (B344)
als beschrijving ‘boomgaard’. Het is aanneme-
lijk dat dat vierkantje een schuur was, die later
vervangen is door het huidige pand. De boerde-
rij moet dus sowieso van na 1832 zijn. De eigen-
aar van dit stuk land, dat tot aan de oude
Vechtarm reikte (nu: Jubileumlaantje), was
Nicolaas Broere, bakker te Vreeland. In 1861
heeft de gemeente een groot stuk van dit grond-
gebied gekocht (900 m2) om er het gemeente-
huis annex openbare school te bouwen. Toen is
de naam van de straat ook veranderd van
Breedstraat in Raadhuisstraat. 

De boerderij is begin 20ste eeuw in twee woon-
eenheden gesplitst. In het rechterdeel, het voor-
malige stalgedeelte, woonde o.a. lange tijd aan-
nemer Boekschoten. Rechts van de boerderij
waren in de jaren ‘70 farmaceutische groothan-
del Haring en de Evab gevestigd. Beide bedrij-
ven zijn vertrokken in de jaren ‘80, waarna er
woonhuizen op het terrein zijn gebouwd. De
leilindes die voor de firma Haring stonden zijn
toen verplaatst naar Beek en Hoff in Loenen,
waar ze nog steeds voor de voorgevel langs de
Dorpsstraat prijken. 

Een ‘horkenest’ was – waarschijnlijk – een
‘hommelnest’. De boerderij om de hoek aan de
Vossenlaan heette ‘Vossenhol’, er werden dus
vaker dierennesten vernoemd in Vreeland! 

Het leuke van dit Dagwinkelkwartet is dat u
achter bepaalde functies komt die bepaalde hui-
zen ooit hadden in ons dorp. Dat ‘t Horkenest
ooit een boerderij was, is er misschien nog wel
aan af te zien, maar ook Duinkerken  5 (rechts
van De Nederlanden) of  Klapstraat 12, hoek
Kerkplein, waren boerderijen. Dat zou je nu
toch niet meer zeggen! Volgende maand komt
weer een andere oude foto uit het Historisch
Vreelandkwartet aan de orde. J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

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

Boerderij ‘t Horkenest
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De Oer-Vreelander
“In Vreeland opgroeien is heerlijk!”
Astrid Molewijk (42) groeide op in Vreeland.
Net als haar broers Niels en Joost is Astrid na
flink wat omzwervingen in binnen- en buiten-
land weer teruggekeerd naar haar geboorte-
dorp. Sinds twee jaar woont ze met haar man
Sven Fremeijer en hun twee kinderen Sam (6)
en Lot (4) in hun zelf – ecologisch - gebouwde
huis aan Vechtoever. Astrid: “Met Koningin-
nedag zag ik Lodewijk van Monsjou weer als
heraut voorbij komen, net als in mijn jeugd.
Voor jonge kinderen is het een heerlijk, over-
zichtelijk en veilig dorp om in op te groeien.”

“Mijn lagere school was eerst nog aan de
Lindengracht, hoek Ruiterstraat en later aan
De Vliet/Boterweg. Ik zat op hockey, tennis en
ballet in Loenen, met een heel stel andere kin-
deren uit het dorp.  Op de clubs speelde later
mijn hele sociale leven zich af. Totdat ik naar
het gymnasium in Hilversum ging, vond ik
Vreeland heel fijn en overzichtelijk. Daarna
dacht ik wel eens ‘hoe kun je kinderen dit aan-
doen’.  Vreeland is zo ver van het uitgaansleven
vandaan. En in het dorp zelf is er voor de jeugd
niets te beleven.”

Snelle carrière
Na het gymnasium werd Astrid au pair in
Frankrijk. “Deze familie was heel goed voor
me. Ik ging ook met ze mee toen ze verhuisden
naar Zwitserland. Ik paste op een tweeling en
studeerde Frans. Toen ik na een jaar terug
kwam gaf mijn vader me de tip om naar
Schoevers te gaan. Van dat jaar heb ik nog
steeds profijt. Ik kreeg bij Schoevers ook het
vak public relations. Dat bracht me op het idee
om communicatie te gaan studeren.
Aangezien ik een Belgische vriend had, besloot
ik in Leuven en later Mechelen de studie te vol-
gen. Met die relatie is het overigens nooit wat
geworden. In België had ik een heerlijk studen-
tenleven en na mijn studie kreeg ik een baan bij
de inkooporganisatie van C & A in Brussel. In
1995 ben ik terug naar Nederland gegaan. Ik
kreeg een baan als marketing-communicatie-
manager bij een Belgisch IT-bedrijf dat een
kantoor in Nederland opende en woonde in
Utrecht. Met de liefde ging het die jaren op en

af. Daarna kwam ik terecht bij een Utrechts re-
clamebureau. Land Rover werd mijn account
en daarmee was mijn liefde voor de automoti-
ve branche aangewakkerd. Het ging over emo-
tie en avontuur.” 
Na vijf jaar zegde Astrid haar baan op om met
haar broer Niels een grote reis te maken door
Zuidoost Azië. Dat was geweldig. Nu zou je er
niet meer aan denken om je baan op te zeggen.
Maar goed, eenmaal thuis stond Kroymans
voor de deur. Ik werd verantwoordelijk voor
de marketing van SsangYong 4WD SUV’s. In
een paar jaar tijd verdrievoudigde de verkoop.
Er kwam steeds meer reclamebudget voor leu-
ke initiatieven.”

De liefde
Van Utrecht verhuisde Astrid naar hartje
Amsterdam. “Utrecht was inmiddels teveel
een studentenstad. Mijn vrienden kregen rela-
ties en kinderen. En ik ontmoette via een da-
tingsite Sven Fremeijer, ook een marketeer. Er
was gelijk een klik. We gingen samenwonen in
Amsterdam-Zuid en kochten al snel een huis
in Muiden, waar Sam en Lot zijn geboren.

Tijdens mijn zwangerschapsverlof
van Sam heb ik mijn baan bij
Kroymans opgezegd. Het ging niet
goed met het bedrijf en het leek me
verstandiger voor mezelf te beginnen.
Zo kon ik bij verschillende bedrijven
in de keuken kijken, scherp blijven en
steeds meer kennis en ervaring op-
doen. Ik richtte april 2007 Same and
More Communications  - afgekort
SAM - op en sindsdien heb ik nooit
zonder opdrachten gezeten. Nu werk
ik vier dagen per week als marketeer
bij Reaal Verzekeringen. Deze op-
dracht gaat een jaar in beslag nemen.”
Inmiddels heeft het gezin zijn draai
gevonden in Vreeland. Wat Astrid be-

treft blijft ze aan Vechtoever wonen, waar op-
merkelijk veel zelfstandige ondernemers wo-
nen. Naast haar werk – liefst uitdagend en af-
wisselend- vindt ze een warm gezinsleven, een
veilig honk voor de kinderen, én tafelen met
vrienden belangrijk. Ze houdt van onderne-
men, nieuwe dingen leren en laat zich graag in-
spireren door de mensen in haar omgeving. En
wat betreft het oude en het nieuwe Vreeland
vindt ze dat ons dorp er nóg leuker op is ge-
worden. En zij kan het weten! 

De Import-Vreelander
Natalie Meys is in en in tevreden met haar
plekkie aan de Nigtevechtseweg. Op een frisse
maandagmorgen ontvangt ze me hartelijk met
koffie op haar woonark. Daar woont de gebo-
ren en getogen Amsterdamse samen met man
Joost Brouwer, zoon Tijmen (14) en hond
Spons.

Natalie werd 47 jaar geleden geboren in de be-
roemde Amsterdamse PC Hooftstraat. Het ge-
zin verkaste naar de Willemsparkweg in Zuid
en daar groeide Natalie op samen met haar
zusje. Op het Amsterdams Lyceum deed ze de
HAVO waarna ze, ook in de hoofdstad, de
Mode Academie volgde. “Halverwege de aca-
demie ging ik op kamers in de Wolvenstraat,
midden in de stad. Een hele gezellige tijd. Ik
had het helemaal gevonden. Ik wilde graag sty-
liste worden. Toen ik mijn diploma haalde ont-
moette ik een vrouw die de kleding verzorgde
voor reclamefilmpjes. Zij zocht een assistent
en dat werd ik. Het begin van een lange, goede

Rondje Zuwe
door door Connie Lohuis 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!

WIJNPROEVERIJ IN DE BINNENTUIN
Noteer in uw agenda! Op zondag 7 juli 2013 zal 

onze voormalig Maître Martijn  Verkerk een wijnproeverij
verzorgen van zijn bedrijf Smaragd Wijnen. Hierbij

zal Wilco met zijn team fijne hapjes serveren.
Binnenkort op de website meer info!

HOOGZOMER HETE HAPPEN
Op zondag 28 juli is onze binnentuin omgetoverd in 

vakantiesferen en kunt u genieten van culinaire hapjes 
met een Aziatische touch. Hou de website in de gaten 

voor meer informatie en reserveren!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326, info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

- Ziekenvervoer (o.a voor chemo, bestraling, dialyse)
- Schiphol Vreeland t/m 4 pers. € 45,=

Telefoon: 0294 – 291325 
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samenwerking.” Natalie raakte verzeild in het
reclame- en filmwereldje en deed daar jaren-
lang de styling. Eerst als assistent maar later
zelfstandig. “Ik heb heel hard gewerkt, ook op
onregelmatige tijden. Je bent dus bijna nooit op
een verjaardag bijvoorbeeld. Omdat ik freelan-
cer was, durfde ik weinig opdrachten te weige-
ren. Voor jou immers dertig anderen. Maar het
was een hele goede tijd met heel veel werk!”.

Schoenen
Op een filmset ontmoette Natalie ondertussen
haar toekomstige echtgenoot Joost. Hij hield
zich in die tijd bezig met de belichting van
films. De ommekeer in haar leven kwam na
vijftien jaar ‘in de kleding’. Na enige jaren op de
Stadionweg te hebben gewoond werd zoon
Tijmen geboren. “Ik dacht: ‘ook met mijn zoon
er bij kan ik vast heel hard werken’ maar dat
viel vies tegen. Toen hij drie maanden was
‘deed’ ik een speelfilm en ik ging letterlijk met
de Maxi Cosi onder mijn arm naar Schin op
Geul. Kom ik daar aan, begint ie hard te hui-
len. Dat ging dus niet. Of ik stond ’s nachts om
twaalf uur nog op een set. Eigenlijk ben ik toen
steeds minder gaan werken. Vier jaar heb ik
toen heel rustig aan gedaan.” Na enige tijd be-
gon er toch wat te kriebelen. De Amsterdamse
had al haar hele leven een schoenentic en be-
sloot daar op professioneel gebied wat mee te
doen. Nadat ze zelf problemen ondervond bij
het vinden van leuke en goede kinderschoe-
nen, en Joost haar enthousiasmeerde, werd
kinderschoenenzaak Meys & Co geboren.
Toen zoon Tijmen een maand op school zat,
opende de succesvolle zaak aan de
Amsterdamse Scheldestraat, nu ruim tien jaar
geleden. “Het begon klein maar inmiddels
werken er zeven mensen in de zaak. Na drie
jaar stopte Joost met werken omdat het orga-
nisatorisch niet meer te doen was dat hij ook
nog een hele drukke baan had.”

Vreeland
Het Amsterdamse gezin, aangestoken door
vrienden met een woonark, begon langzaam
aan het idee te wennen dat Amsterdam wel-
licht verlaten zou worden voor een woonplaats
ergens ‘buiten’. “We hebben ongeveer alle plek-
ken aan de Vecht gezien, zoekend naar een
plek met water. We werden getipt over moge-
lijke stekken en zo werden we gemaild over een
plek in Vreeland. Zaterdagochtend stonden we
hier en een week later was het van ons. Op deze
plek lag een schip en we wilden eigenlijk een
ark, we hadden zelfs al een maquette gemaakt.”
Om de tijd te overbruggen totdat de ark werd
gebouwd, woonde het gezin op het schip in De
Vecht. Na drie jaar op het schip, werd er begon-
nen met de bouw van de ark zodat de familie
drie jaar geleden hun intrek kon nemen in de
zo gewenste woonark op de geambieerde
droomplek. Zoon Tijmen bleef overigens op
de basisschool in Amsterdam, ook omdat de
kinderopvang daar, met alle familie en de zaak
in de buurt, makkelijker te regelen was.
Inmiddels zit hij alweer enkele jaren op de
HAVO in Hilversum. 

Oorlogsmonument
Echt een Vreelandse voelt Natalie zich niet,
hoezeer ze ook geniet van haar woonomge-
ving. “Met Tijmen gingen we wel
Koninginnedag vieren in het dorp maar op
een gegeven moment wilde hij zelf graag naar
het Vondelpark in Amsterdam. Of ik probeer
mijn boodschappen in het dorp te doen maar
dan ben ik steeds net te laat omdat ik uit
Amsterdam moet komen. Joost heeft wel
‘roots’ in Vreeland want zijn opa en oma woon-
den tijdens de oorlog aan de Voorstraat. Aan
het begin van de oorlog werd zijn opa in
Vreeland doodgeschoten. En bij het 4 mei oor-
logsmonument in het dorp, wordt dus ook zijn
opa herdacht.. Zijn tante spreekt ook vaak tij-
dens de dodenherdenking op 4 mei in
Vreeland.”

Na het interview praten Natalie en uw verslag-
gever nog even door over het leven, ouders en
kinderen en blijkt dat er best veel raakvlakken
zijn. En zo, op een frisse dag in juni, wordt een
onbekende Vreelandse toch een beetje een be-
kende. 

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Op zondag 19 mei 2013 is op 101 jarige leeftijd
onze oudste inwoner Jan van Haagen overle-
den. Hij was tot aan het eind blij met alle be-
zoekjes die hij kreeg van zijn buren en familie
en van de aandacht van andere inwoners van
Vreeland. Hij genoot met volle teugen van de
tuinfeestjes die er op zijn 100ste en ook weer
op zijn 101ste verjaardag voor hem georgani-
seerd werden. Feestjes die extra cachet kregen
omdat de Vreelandse harmonie kwam spelen
in de tuin. Wij zullen hem blijven herinneren
als een krachtige persoonlijkheid met flair, in-
telligentie en een gezonde dosis humor.

In memoriam

Het Groene Kader - Tuinderij.
Verkoop van seizoens groenten 

vers van het land.

Iedere zaterdag van 10.00 - 14.00.

Nigtevechtseweg 37

3633XR Vreeland

06-41313748



16 juni 2013 De Vreelandbode

AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Na 2,5 jaar heeft John Kramer besloten te stop-
pen als beheerder van het Dorpshuis in
Vreeland. Per 1 juli 2013 zal hij  zijn taak neer-
leggen. In eerste instantie zal Nelly Jilesen het
beheer van John overnemen zodat de gebrui-
kers van ons dorpshuis hiervan weinig last van

zullen ondervinden. De eerste maanden blijft
John beschikbaar om Nelly te ondersteunen.
Wij wensen Nelly en John veel succes. 

Namens de Stichting Vreelandse
Gemeenschap,Ties Huisinga

Nieuws van het Dorpshuis

Maandag 3 juni 2013 was het weer zover. De
avondvierdaagse! Na een korte voorbereiding
hadden DOS Vreeland bijna 50 lopers voor de 5,
10 en 15 kilometer. Een aantal jongere deelne-
mers liep een avond de 5 kilometer mee.
De week voor de avondvierdaagse werd angst-
vallig het weerbericht in de gaten gehouden. Na
de redelijk natte editie van vorig jaar, hebben we
dit jaar toch enorm geluk gehad en genoten van
het mooie weer. Wat een feest was het elke avond

voor de lopers. Ook de catering was dit jaar on-
der leiding van Nicoline Duijzer weer ontzet-
tend goed geregeld. De laatste avond was de
C1000 weer van de partij met waterijsjes. De
DOS-lopers wisten met het mooie vaandel het
eerste plekje te bemachtigen achter de fanfare,
waardoor het einde en de inhuldiging een mooi
slot kreeg. 
Hartelijk dank aan alle mensen die meegewerkt
hebben om dit voor elkaar te krijgen.

Kinderen van verschillende basisscholen van
onze gemeente genoten op donderdag 30 en
vrijdag 31 mei van twee zonnige sportdagen. In
kleine groepjes werden verschillende spelletjes
gedaan waarmee punten konden worden ver-

diend. Op vrijdag namen de kinderen van CSV
Ridderhof alle drie de bekers mee naar school.
Zij behaalden samen de meeste punten, won-
nen de estafette en één van de groepjes werd
ook nog bekroond met de sportiviteitsprijs.

CSV neemt alle bekers mee!

Stralende avond4daagse


