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Redactioneel

BP de Roos overgenomen

Ten tijde van dit schrijven schijnt de zon

volop en zien de loungebanken voor res-

taurant De Nederlanden er weer uitnodi-

gend uit. De zomer komt eraan!

Tijdens de afgelopen Koninginnedag was

de Dorpsraad vertegenwoordigd bij de

kinderspelen. Duidelijk zicht- en herken-

baar probeerden wij de jonge ouders van

Vreeland te enthousiasmeren voor het lid-

maatschap van de Dorpsraad. Een veel ge-

stelde vraag was, wat het lidmaatschap ei-

genlijk inhoudt. In deze tijd waarin ieder-

een druk is, is men beducht voor nieuwe

tijdrovende activiteiten. Lid zijn van de

Dorpsraad is dat in het geheel niet. Wat

houdt het dan wel in? 

Voor h 8 per jaar steun je de Dorpsraad.  Je

wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor

de Algemene Ledenvergadering en je

wordt op de hoogte gehouden van wat er

gaande is in het dorp waar je woont,

werkt, kinderen naar school gaan etc.

Tijdrovend en ingewikkeld? Nee, wel be-

langrijk voor de toekomst van Vreeland. 

Wat zijn de lopende zaken waar wij ons

voor ingezet hebben? Ten eerste de veilig-

heid in het dorp: het heeft even geduurd,

maar zowel op de brug zelf, als op de op-

rit aan beide kanten is de verlichting ge-

maakt. De betonnen opritten vertoonden

ook flinke gaten die voor gevaarlijke situ-

aties hebben gezorgd. Zoals u gemerkt

heeft, zijn deze gaten gedicht. De

Dorpsraad heeft hier herhaaldelijk bij de

gemeente op aangedrongen en zie hier

het resultaat. Door een goed gesprek tus-

sen de gemeentesecretaris en onze voor-

zitter is de communicatie tussen de ge-

meente en de dorpsraad verbeterd. Wij ho-

pen dan ook dat er vanaf heden meer ade-

quaat opgetreden kan worden en dat lo-

pende kwesties sneller opgelost kunnen

worden. Als actiepunt staat nu nog open

de afslag bij de benzinepomp waar voor de

fietsers maar ook voor het overige verkeer

een gevaarlijke situatie is ontstaan. Deze

maand heeft de Dorpsraad het halfjaar-

lijkse overleg met de gemeente en wij zul-

len dit punt zeker aan de kaak stellen. 

Wilt u zich inzetten voor Vreeland? 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, zowel

voor de vereniging als in het bestuur zelf.

Meldt u aan via 

info@dorpsraadvreeland.nl                 R.vM.

Bericht van de Dorpsraad

Voor u ligt alweer de derde uitgave van De Vreelandbode.

In deze Vreelandbode kunt u in onze nieuwe maandelijkse

astronomische rubriek alles lezen over de Vreelandse ster-

renhemel. Onze astronoom Harold Linnartz vertelt hierin

de bijzonderheden van de komende periode. Ook vindt u

hier een stukje over onze actievoerende boer Johan, verslag

van diverse sportieve activiteiten en nieuws van de

Dorpsraad. Op de kinderpagina weer diverse, door kinde-

ren ingezonden stukjes en natuurlijk ontbreekt ook een

kritisch stuk van A-Zijn niet. In ‘Rondje Zuwe’ gaat Grace

op pad met de oer-Vreelanders Jaap en Wil Fokker en de im-

port-Vreelan-der Michael Westgeest. Juliette vergelijkt in

‘Vreeland vroeger en nu’  foto’s van vlak na de bouw van de

oude openbare basisschool en dezelfde plek nu, na de

sloop van het gebouw. En tevens in deze Vreelandbode een

uitgebreid verslag van de voorbereiding en bouw van de

brede school. ‘In de schijnwerper’ staat deze keer onze

brugwachter Jaap en Lis heeft weer gezorgd voor een grap-

pige cartoon. Goed nieuws voor Vreelanders in Loenen:

voortaan ligt De Vreelandbode bij fa. Verwoerd en het

Gemeentehuis!

We wensen u weer veel leesplezier toe!

Heeft u tips of opmerkingen mail 

dan naar info@vreelandbode.nl

Per 1 juli as wordt BP station de Roos overgenomen door

Haan Tankstations. Dit bedrijf heeft 60 benzinestations door

het hele land, waarvan 10 BP’s, 1 Esso en de rest Haan. Op ter-

mijn zullen wellicht de openingstijden uitgebreid worden

met de zondag. Al het personeel van de Roos wordt overge-

nomen. De enige die we niet meer zullen zien is Quintijn

Rozendaal zelf. Hij gaat in de buurt van zijn nieuwe woon-

plaats Voorthuizen een nieuw station starten.                   B.M.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 1 juli 2008 inleveren via

info@vreelandbode.nl  De volgende Vreelandbode komt uit op 10 juli 2008.

Op donderdag 22 en vrijdag 23 mei vonden

de jaarlijkse gemeentelijke sportdagen in

Loenen plaats. Aan de sportdagen doen bij-

na alle scholen uit de gemeente Loenen

mee. De sportdagen, georganiseerd door

gymmeester Ben, waren ook dit jaar weer

een groot succes. Met stralend weer stonden

de kinderen ‘s ochtends vroeg al trappelend

van ongeduld, wachtend op het startschot,

op het sportveld.  Alle kinderen droegen

een school t-shirt van hun eigen school,

waardoor een kleurrijk geheel ontstond. 

Op het veld waren diverse behendigheids-

spelletjes uitgezet, die de kinderen onder

begeleiding van hulpouders uit konden

voeren. Dit jaar ging basisschool CSV er op

allebei de dagen met de wisselbeker van-

door. Ook de estafetteloop werd gewonnen

door kinderen van de basisschool in

Vreeland. Totaal dus 3 wisselbekers in de

prijzenkast! 

De kinderen, leerkrachten en hulpouders

kunnen terugkijken op twee gezellige, spor-

tieve dagen.                                                       S.B.

Basisschool CSV wint 3 wisselbekers!
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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

Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl

Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

www.loenen.nl

Politiepost Loenen
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur

Apotheek
tel. 035 6562110

‘s Gravelandse Apotheek

Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp

Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 

Mw Severien,  Vredelantstraat 11

Bgg  tel. 234049

Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14

Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur

Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 

huishoudelijke ondersteuning

Tel. 0294 233159

Dierenarts
tel. 0294 231315

W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 

Dierenambulance
tel. 035 6830300

St. Dierenambulance Hilversum e.o.

www.dierenambulancehilversum.nl

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM“DE ROOS”

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG GESLOTEN

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

Agenda
11-14 juni Circus Malfort, 

Sperwerveld 

13 juni ‘Sailing & Dining De Vecht’

Nadere informatie op 

www.rotary.nl/maarssen-

breukelen.

14 juni Palingroken bij Cor, 

Taveerne de Vecht 

vanaf 16.00 u

15 juni Klompenpad weer open

15 juni Vaderdag

15 juni Fietstoertocht ‘De 5 dorpen’

Meer informatie op 

www.de5dorpen.nl.

20 juni Concert Nieuwe Koor 

Vreeland, Grote Kerk

20/21 juni Streetdance

27 juni - 

6 juli Jeugdclubkampioen-

schappen tennis LTC 

28 juni Brugconcert 

Muziekvereniging

t/m 29 juni Tentoonstelling ‘Devotie,

geloven en beleven in de 

Ronde Venen’ in Museum de

Ronde Venen in Vinkeveen

Tentoonstelling 

‘Buitenplaatsen aan de 

Vecht’, Museum Maarssen

10 juli Verschijnen Vreelandbode

14 juli -

25 aug. Schoolvakantie

30 aug. Dorpsfeest

Colofon
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S.O.W. Gemeente Vreeland

Zon. 15 juni 10.00 uur

candidaat N. Brunsveld 

uit Utrecht.

Zon. 22 juni 10.00 uur

ds. J. Verwaal 

uit Maasdam

Meer informatie kunt u vinden op 

onze website: www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen

Zat. 14 juni 19.00 uur 

Pastoor Geurtsen

Zon. 22 juni 10.00 uur 

Pastoor Vernooy

Zat. 28 juni 19.00 uur 

Pastoor Eppink

Meer informatie kunt u vinden op 

onze website: www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes
Kledingherstelwerk nodig? 

Bel Barbara tel. 230364

Wij zijn dringend op zoek naar een

tuinman voor enkele uren per maand.

Wij wonen op Spoorlaan 50 te Vreeland

tel. 234725

AANGEBODEN Recaro autostoeltje

h 75,- met gratis fietsstoeltje,

bel 06-54 21 8888
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt,
Postbank geldservice, Kopieerservice 

en Fotoservice (ook digitaal)

Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Vrijdag en Zaterdag
Lekker  fris, yoghurt-citroen tompoucen, 4 voor u 4,50
Roomboter-croissants, 3 voor u 1,25
Mini-voorgebakken broodjes, 10 voor u 1,95
(lekker voor de barbecue)
Aardbeien-slof (met zo’n lekkere krokante bodem), u 7,50

De Vreelandse boer Johan Beukeboom

was dinsdag 27 mei één van de vele hon-

derden boeren die in Nijkerk in actie

kwam tegen de te lage melkprijs. Boer

Johan liep rond met een etalagepop om-

dat hij zich ‘uitgekleed’ voelt. Andere

boeren lieten een wagen met 35.000 kilo

melk leeglopen op het land. De melkvee-

houders moeten tussen de 40 en 45 euro-

cent per kilo krijgen om de kosten te dek-

ken. Maar aan het einde van het jaar lag

de prijs op 37 cent. Dit is volgens de boe-

ren te weinig en dat is al langere tijd zo.

Niet alleen in Nederland wordt actie ge-

voerd tegen de lage melkprijs. In

Duitsland is ook geprotesteerd, daar

werd zelfs voor onbepaalde tijd geen

melk meer geleverd. Er wordt niet uitge-

sloten dat het in Nederland ook zover

komt. De organisatoren van de actie: de

DDB  (Dutch Dairymen Board) zou het

liefste zien dat de boeren een contract

krijgen over de melkprijs. Op deze manier

krijg je een stukje duurzaamheid en kun-

nen boeren weer investeren in hun be-

drijf. Op woensdagmiddag 28 mei deed

boer Johan de actie nog eens dunnetjes

over. Onder toeziend oog van de plaatse-

lijke pers reed hij een mestwagen met

melk over zijn land uit. Boer Johan heeft

Op 18 juni is het volle maan. De midzo-

mer volle maan komt nooit hoog boven

de horizon en om hem vannacht te kun-

nen zien heb je vrij uitzicht op het zui-

den nodig. Een dag later, op 19 juni staat

links van de maan een bijzonder heldere

ster, dat is de planeet Jupiter. Deze is vrij-

wel de hele nacht zichtbaar. Met een ver-

rekijker zijn de vier grote manen van

Jupiter al te zien. Op 21 juni begint de as-

tronomische zomer. De zon bereikt die

dag haar meest noordelijke stand ten op-

zichte van de evenaar. Hierdoor duurt de

dag in Vreeland maar liefst 16 uur en 45

minuten (nu nog hopen dat het ook mooi

weer wordt). Op 1 juli staan de planeten

Mars en Saturnus laag in het westen.

Mars is aan zijn rood-oranje kleur te her-

kennen en met een goede verrekijker

kun je ook de ringen van Saturnus zien.

Weetje: sterren twinkelen aan de hemel,

planeten niet of nauwelijks. Zo kun je ge-

makkelijk een ster van een planeet on-

derscheiden.                                               H.L.

Vreelandse boer Johan voert actie!

De hemel boven Vreeland

Midzomerconcert
Op 20 juni as voert Het Nieuwe Koor

Vreeland  de ‘Petite Messe Solenelle’ van

de Italiaanse componist Gioacchino

Rossini uit. Het concert begint om 20.15

uur en vindt plaats in de Grote Kerk in

Vreeland. Ook deze keer heeft Het

Nieuwe Koor Vreeland een aantal talent-

volle solisten uitgenodigd. Risako

Kurosawa (sopraan), Leatitia Smit (alt-

mezzo), Emile van der Peet (tenor) en

Coert van den Berg (bas) zullen het koor

verrijken met hun solopartijen. Dirigent

Robert Hoving geeft niet alleen leiding

aan de zangers, maar dirigeert ook Tjako

Groenewold aan de piano en Gert Jan

Velders, die het harmonium bespeelt. De

kaarten voor dit meeslepende Midzomer-

concert zijn te bestellen via hetnieuwe-

koor@zingenzo.nl, dan wel telefonisch

onder nummer 0294-291366. En wie op

het laatste moment nog besluit om het

concert bij te wonen kan nog een poging

wagen op de avond zelf. De kaartverkoop

in de kerk start om 20.00 uur. 

inmiddels, met pijn in zijn hart, 7 dagen lang al zijn melk

weg laten lopen. ‘Je moet eerst een visje uitgooien voor je

kabeljauw vangt’, was zijn commentaar op de vraag waar-

om? Maar mocht er binnenkort geen melk meer in de win-

kels te verkrijgen zijn, dan hebben wij gelukkig nog Boer

Johan! En wij betalen hem natuurlijk een eerlijke prijs.

Denk eraan: melk is goed voor elk!                            

S.B.
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Al weer een paar maanden geleden is de

peuterspeelzaal verhuisd naar de tijdelijke

behuizing op de Fetha 1a. De juffen hebben

hard gewerkt om het zo gezellig mogelijk

te maken voor de peutertjes, wat ons in-

ziens is gelukt! Het enige wat de ouders en

juffen iedere keer weer verbaast, is het ge-

luid dat uit vijftien enthousiast spelende

peuters komt en versterkt wordt in de

akoestiek van een portokabin! Hier moet

samen nog iets op worden gevonden.

Het speelhuisje en de glijbaan die bij de

oude school stonden zijn inmiddels door

een zeer hulpvaardige opa verhuisd. Heel

veel dank hiervoor!!

Verder een droevig bericht en dat is dat wij

helaas afscheid moeten gaan nemen van

Juf Anja. Juf Anja gaat de peuterspeelzaal

verlaten om zich geheel te kunnen wijden

aan haar bloemenwinkel in Hilversum.

Wij wensen haar veel succes! Zoals u be-

grijpt zijn wij hierdoor op zoek naar een

peuterleidster. Wij zoeken iemand met een

relevante opleiding, die creatief is, zelfstan-

dig en affiniteit met peuters heeft, voor

drie ochtenden in de week. Heeft u interes-

se in deze functie dan kunt u een email met

cv sturen naar info@vechtkroost.nl t.a.v.

Rein Vehmeijer, onze voorzitter.

Wist u trouwens dat Juf Marjan onlangs

vijfentwintig jaar Juf op de peuterspeelzaal

was! Samen met ‘haar’ peutertjes is dat ge-

vierd, de activiteitencommissie heeft hier

een feestelijke dag van gemaakt.

Heeft u een kindje tussen de 2 en 4 jaar?

Laat hem of haar gezellig een ochtend spe-

len met dorpsgenootjes. Er is nog plek voor

nieuwe ‘Vreelandertjes’! Via de peuterspeel-

zaal leren de kinderen spelenderwijs dat

het heel gezellig is om samen te spelen en

het is een goede voorbereiding op de ‘grote

school’. U kunt uw kindje aanmelden via

onze website www.vechtkroost.nl of bellen

met Maaike Vogelpoel 23 43 24.

Peuterspeelzaal Vechtkroost
Een gezellige plek!

In de week van 26 t/m 31 mei werd de col-

lecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds

met het thema AANVALLEN! gehouden.

Deze collecte heeft in Vreeland het

mooie bedrag van h 923,76 opgebracht.

Gevers en collectanten, hartelijk dank.

De opbrengst van de collecte is bestemd

voor wetenschappelijk onderzoek, voor-

lichtingsactiviteiten, het organiseren

van begeleide vakanties voor mensen

met epilepsie en individuele hulp. Het

Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen

met epilepsie op vele terreinen. Hoe epi-

lepsie ontstaat is nog steeds niet bekend.

Eén op de 150 mensen heeft epilepsie,

maar veel mensen weten niets over deze

aandoening. Epilepsie is een tijdelijke

functiestoornis in de hersenen die zich

uit in aanvallen waarbij mensen ook let-

terlijk kunnen vallen. Geld voor de epi-

lepsie bestrijding is dan ook hard nodig!

Nogmaals hartelijk dank!

Mw. P. Kraan van Vianen, org. voor Vreeland

Collecte Epilepsie Fonds zeer geslaagd

Oproep inzake schatvondst
In 1961 werd te Loenen aan de Vecht een

heuse schatvondst gedaan. Op een stuk op-

gespoten land werd een pot gevonden met

daarin 130 zilveren munten uit de 17e eeuw.

Voor zover bekend is dit de enige schat-

vondst die bekend is uit Loenen,

Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht. Ten be-

hoeve van een artikeltje over deze vondst

ben ik op zoek naar meer informatie hier-

over en wellicht foto’s? Weet u iets? Wellicht

ook over andere vondsten? Graag een be-

richt naar: Anton Cruysheer (bestuurlid ar-

cheologische afdeling Naerdincklant - Gooi-

en Vechtstreek en lid Historische Kring

Gemeente Loenen), cruysheer@hotmail.com

of tel. 035-6235112. Alvast bedankt!

Juf Marjan met haar peuters

Te huur: Gezellig boshuisje (1-4pers.)

op 2800m2 privegrond aan rustige 
zandweg in bosrijke omgeving van 
Bergen op Zoom. Slaapkamer met 
2-persoonsbed en aangrenzende 
badkamer, gezellige woonkamer 
met slaapbank en open keuken.
Mogelijkheid tot het opzetten van 
meerdere tenten voor de kinderen 
(tent aanwezig). Inclusief gebruik 
van 2 fietsen (op aanvraag) en 
van bedlinnen.

Prijs: ma-vr €225,- vr-zo €95,- euro.
Eindschoonmaak €30. Geen andere 
bijkomende kosten. Stuur een mail 
voor meer foto's, informatie of om te 
reserveren. jpboogert@hotmail.com 
06-42466141
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Dinsdagavond om 18.00 uur bij het

Brugwachtershuisje. Ik denk dat er nog

wel één bootje zal komen, had hij van tevo-

ren gewaarschuwd en dat klopt.

Brugwachter Jaap Stuurs zit klaar om van

wal te steken als een toeter gaat. ‘Oh daar

is een bootje’, hij schiet overeind. Efficiënt

bedient hij de brug, begroet vriendelijk de

schipper van de passerende boot, hengelt

het geheim van de brugwachter - het

klompje - uit, en dolt wat bij het openen

van de slagbomen met de wachtende klei-

ne Oscar. Dan trekken twee aangemeerde

jonge dames in een sloepje trekken zijn

aandacht. ‘Hee gadsiedarrie man! Wat krij-

gen we nou? Niet plassen in het water, wij-

fie!’. Jawel, daar hangt één van de schonen

tussen wal en schip. En dat aan de duurste

kade van Nederland, zegt hij met een bre-

de grijns. Jaap ontgaat niets. 

Mickey Mouse bruggetje

Samen met Walli en Herman is hij ‘brug-

meester’ in Vreeland en Loenen. ‘Je moet

natuurlijk wel affiniteit hebben met water

en de regels weten, anders word je geen

brugwachter’. Dit is zijn 6e seizoen hier en

met plezier. Jaap begon als brugwachter in

Weesp en Muiden. Daar heeft hij het ge-

leerd. ‘En als je het daar kan, kan je het

overal’. De ophaalbruggen in Vreeland en

Loenen noemt hij liefkozend Micky Mouse

bruggetjes. ‘Ga maar na, zo’n brug over de

snelweg A1daar kun je niet zomaar draai-

en en een file veroorzaken voor 1 zeilboot.

Voor je het weet staat de Koningin of een

geldtransport vast’. Niet eenzaam daar bo-

venin zo’n hokje? ‘Daarom werk ik graag

hier. Je hebt de hele dag leuk contact met

mensen en je verveelt je nooit’. Zijn de men-

sen dan nooit vervelend? ‘Haha, laatst wilde

een man met sloep groen licht. Ik probeer-

de uit te leggen dat hij door kon varen.

Riep die vent kwaad: “Je behoort me groen

licht te geven, je snapt er niets van”. Geen

ander schip te zien en hij kon er gewoon

onder door. Ook wel schattig toch?’

Volle vaart

Jaap legt het alsnog even uit. ‘Kijk, als de

brug opengaat of openstaat, dan gelden de

bruglichten. Ook voor zo’n sloepje. Dan

sluit je dus aan in de rij. Als de brug geslo-

ten is, dubbel rood licht, dan heeft de boot

die er onder door kan en stroomafwaarts

vaart voorrang’. De boot, verduidelijkt hij,

die van Loenen komt want de Vecht

stroomt van Maarssen naar Muiden.

‘Wordt de brug bediend, dan bepaalt de

brugwachter wie groen krijgt.

Stroomopwaarts is het hier smal en dan

hebben we ze liever eerst in de kom naar

de N201brug’. Dus loopt het vol van de

kant van ‘Van Leer’ dan krijgt die kant

eerst groen licht. Zijn er nog meer regels? ‘Ja,

je mag hier maar 6 km per uur varen, en

dat is dus stapvoets’. Daarmee hebben we

Jaap’s ergernisje te pakken. Gehaaste lui in

sloepjes, ‘die altijd en overal haast hebben’,

te hard varen en geen enkele affi-

niteit met het water hebben. Jaap

snapt ze niet. Ze maken alles ka-

pot met hun golfslag, de bootjes

aan de wal en de beschoeiing.

Vooral ‘s avonds en op zondag.

Varen ze op drukke dagen door

enkel rood. ‘Ook hier uit het dorp

hoor’, laat hij zich ontvallen.

‘Rood is rood, net als op de weg,

de verzekering weet je te vinden

bij schade’. Is er nog meer wat je hier

even kwijt wil? Ja. Toeteren voor de

brug hoeft van hem niet. We zien hier ie-

dereen aankomen en het is zo’n herrie voor

aanwonenden vindt hij. En: ‘Eigenlijk is

toeteren voor een brugwachter die slaapt.

Daar hoef je bij mij niet mee aan te komen

want ik slaap niet’. 

Plezierige passanten

De meeste mensen die voorbij komen

doen het goed vindt hij, dat zijn waterspor-

ters, die houden van de rust op het water

en helpen elkaar. Zo ook Jaap. Met spijt

denkt hij terug aan dat kleine hondje dat

twee jaar geleden verdronk in de Vecht.

Dat hondje van twee lieve bejaarde Franse

echtparen, ze waren al in de tachtig, die in

een huurboot rondtrokken. Eén van de da-

mes was Nederlandse en kwam nog één

keertje terug naar haar geboortegrond.

‘Valt dat hondje overboord. Ik heb hem

nog gereanimeerd, dat stinkende bekkie

met rotte tanden, maar het was al te laat.

Hadden ze mij maar eerder geroepen. Dat

vind ik nou nog steeds jammer’. Maar er

zijn ook goede herinneringen aan gelukki-

ger passanten. Hij geloofde zijn ogen niet

toen er een Japanner met een zwarte kimo-

no aan en papieren schoenen afmeerde in

een kano. Of hij zijn eenpersoonstentje op

de kade mocht opzetten vroeg hij al bui-

gend in heel gebrekkig Engels. ‘Ik had echt

met hem te doen, die gast kwam helemaal

uit Parijs geroeid!’ Dus het tentje heeft ie

maar door de vingers gezien. Voor deze bij-

zondere ‘gast’, voor deze ene keer.

Jeugdwerker Jaap

Dichter bij huis kan de moeder die haar

kind kwijt is ook bij Jaap terecht. Die soci-

ale functie vindt hij belangrijk in zijn

werk. ‘Zou wel fijn zijn als ik daarna even

hoor dat zo’n kind weer terecht is, loop ik

me dat niet de hele tijd af te vragen’. In

april haalde hij nog ‘de zwaan zonder on-

derkaak’ uit het water. Het halve dorp had

al zonder resultaat de dierenambulance

gebeld maar Jaap laat het er niet bij zitten.

En wat weet Jaap wat ouders niet weten? ‘Ja, ik

kan het goed vinden met die jongens, dat

zit in me. Ze vertellen me een hoop, vernie-

len vind ik nutteloos, en meer ga ik daar

natuurlijk niet over zeggen; ik probeer ze

op het goede pad te houden’. Maar als ze

stront met hem willen moeten ze ’s avonds

na 21.00 uur van de brug af gaan springen.

‘Die boefjes wachten tot ik weg ben. ‘t Gaat

‘Schipper op de Van Leerbrug’
Interview met brugwachter Jaap Stuurs

me niet aan en toch: niet doen!’ Hij vindt het zo gevaarlijk om-

dat er van alles door de Vecht stroomt, van balken tot oude

fietsen. ‘Het gaat 100x keer goed maar die ene keer!’ Zo snapt

hij ook niets van ouders die op een drukke zondag met kinde-

ren in een band achter de boot varen. ‘Zo onverstandig, wordt

wakker man!’ Twee weken geleden viel er hier nog een klein

jongetje van vier overboord. ‘Hij maakte direct schoolslag dus

ik hoefde hem niet achterna’. Gelukkig goed afgelopen. 

Zo varen scheepjes voorbij

Jaap ziet elke dag wel een mooi schip, ‘als ie mooi is dan is ie

gewoon mooi’. Prachtig vindt ie een open Mulder, daar

droomt hij van. En verder hoef je Jaap niet te vertellen wat

voor schippers hij in de kuip heeft. Het zegt hem genoeg hoe

iemand aan komt varen en voor komt liggen. Wie zijn door de

wol geverfd? Die schippers van die hele grote schepen, met aan

weerszijden een paar centimeter over, als ze door de brug

gaan. En wie zijn de ergste schippers? Na enig aandringen volgt,

‘nou ja, die locaboten natuurlijk. Zes keer ronddraaien en dan

nog niet door de brug. En is er stress dan krijgen de vrouwen

meestal de schuld’. Wat heb je toch met de dames? Jaap lacht met

z’n hele gezicht: ‘Elke dag een feestje!’ Hij werpt een blik op de

klok en veert op. Het is 19.00 uur. Hij zwaait op de brug nog

even naar de twee plasgrage jonge dames, ze varen stroomop-

waarts weer verder. Jaap zet de bruglichten op dubbelrood. 

A.W.

PS. Wat staat er in je nek? Jaap: ‘De openingstijden van de brug.’

Wie dat wat omslachtig vindt, raadpleegt de almanak. Wel be-

langrijk om te weten: in juli en augustus vervalt de lunchslui-

ting van 12.30 tot 13.30 uur voor het eerst dit jaar.
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Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

NIEUW! Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Gezondheidscollectief Vreeland - Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* 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 - www.singelzorg.nl

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

Een andere vakantie...
De Vreelandse Sarah Hess gaat komende zo-

mer, met een groep van 26 jongeren, drie

weken naar Peru om daar ‘goede werken’ te

doen. Sarah, 20 jaar oud, woont al 8 jaar op

de Fetha en is een ondernemende meid. Zij

studeert Maatschappelijk werk en

Dienstverlening aan de Hoge-school

Utrecht en zit daar in het tweede jaar. Met

haar studie wil ze mensen ondersteunen

die het moeilijk hebben en zelf geen manier

kunnen vinden om hun problemen op te

lossen. Via een vriendin kreeg zij de uitno-

diging om mee te gaan naar Lima. Ze was

meteen enthousiast want het voorstel van

het programma zag er goed uit. Zo’n vier

jaar geleden is er een groep jongeren van de

Hervormde Kerk van Loenen op werkvakan-

tie geweest naar Hongarije. Daar ontmoette

deze groep een stel kinderen uit Tsjernobyl

waar zij een prachtige vakantie mee beleef-

den. Vorig jaar zouden ze weer gaan, maar

de kosten en de invulling van het program-

ma kwamen niet overeen met de wensen.

Toen is het idee ontstaan om naar Lima te

gaan, in de wetenschap dat zo’n 25 jaar ge-

leden de hervormde gemeentes van

Loosdrecht en Loenen een zendingswerker

ds. Smelt hadden uitgezonden. Zo zijn er

vier gemeentes ontstaan in verschillende

krottenwijken die er rondom Lima ont-

staan. Peru heeft te maken met een ontvol-

king van het platteland, de bewoners daar-

van trekken naar de stad in de hoop daar

een beter bestaan te krijgen. De groep van

Sarah gaat naar de wijk ‘Ciudad Mi Peru’ een

krottenwijk die zo’n 25 jaar geleden is ont-

staan. Ds. Smelt is daar begonnen met een

aantal bewoners een kerk en een school te

stichten. Thans is deze school gegroeid en

geven ze zelfs middelbaar onderwijs. Ook

zal de groep op bezoek gaan bij een vrij nieu-

we wijk, Pachacutec genaamd. Er is een uit-

gebreid werkplan geschreven en contact ge-

zocht met de mensen daar om de voorstel-

len en plannen te bespreken. Sarah is nu

met de groep jongeren bezig om de plannen

verder uit te werken. In grote lijnen; de eer-

ste twee weken wordt de school opgeknapt,

op twee lokalen komt een nieuw dak, elek-

tra en verlichting wordt vernieuwd en er

wordt geschildert. Ook in de andere wijk

zijn we actief, de gevel van de kerk moet ver-

nieuwd worden en geschilderd. Maar ook

gaan we sport- en spelactiviteiten organise-

ren met de jeugd uit de wijk. De derde week

gaat de groep jongeren met 30 Peruaanse

jongeren naar Huaraz, hoog in de Andes. Zij

bieden de Peruaanse jongeren een week va-

kantie aan en proberen in gesprek te komen

met hen. Thans is een groot gedeelte van de

Perugroep op Spaanse les.

Milleniumdoelen en Micha Campage

Maar er is meer. Sarah wil de mensen leren

kennen in Lima, hoe zij daar leven en werken.

En hoe zit dat nu met het verschil tussen arm

en rijk in deze wereld. In onze westerse levens-

stijl wordt niet stilgestaan bij onze welvarend-

heid. We mogen onderwijs volgen, leven in

goede gezondheid, etc. Hoe anders is het in

ontwikkelingslanden waar al deze dingen

niet vanzelfsprekend zijn. Met dit bezoek wil-

len de deelnemende jongeren de ogen ope-

nen voor de sterke contrasten in de wereld.

Hopelijk zullen ze anders tegen alle luxe in

hun eigen leven gaan aankijken en deze erva-

ring laten meetellen in hun toekomstige keu-

zes. De groep laat zich leiden door de Micha

Campagne, deze campagne roept christenen

in Nederland op om hun verantwoordelijk-

heid te nemen voor de armoede in de wereld,

veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan. De

Micha Campagne maakt deel uit van een we-

reldwijde beweging, de Micha Challenge.

Deze beweging wil mensen wereldwijd be-

trekken bij de strijd tegen armoede en voor ge-

rechtigheid en wereldleiders oproepen om

zich te houden aan de Millenniumdoelen.

Deze acht doelen staan voor een betere we-

reld in 2015. De Millenniumdoelen beloven

de armoede tegen 2015 met de helft terug te

dringen. Dat mag geen loze belofte worden! 

Fondsenwerving

De afgelopen maanden stonden voor Sarah

en de groep jongeren in het teken van de

fondsenwerving. De reis en de binnenlandse

reis met de Peruaanse jongeren wordt ge-

sponsord door Xplore. Maar voor de ‘goede

werken’ die zij daar gaan doen, zijn ook fond-

sen nodig. Er zijn verschillende actie’s op

touw gezet, zoals oliebollenbakken, auto’s

wassen, een diner voor Peru, waar Sarah zich

actief voor heeft ingezet. De activiteiten wor-

den besloten met een ‘Praise voor Peru’ op za-

terdag 5 juli in de RK Kerk te  Loenen. De ko-

mende weken tot aan het vertrek staan in het

teken van de programmering van de reis.

Het bijzondere van deze reis is dat de jonge-

ren daar zelf invulling aan geven, zorg dra-

gen voor de fondsenwerving en aan de activi-

teiten in Peru. Zo heeft de Perugroep ook een

grote hoeveelheid materiaal gekregen, o.a.

de schoolmeubels van de Graaf Florisschool,

schoolborden het Funda-ment , een bus vol

met kinderkleding en van SV de Vecht kre-

gen ze stoelen. Dit alles gaat in een grote con-

tainer op transport naar Lima. Het fondsen-

werven werkt als een olievlek. Sarah heeft on-

dervonden wanneer zij over de Perureis ver-

telde, men ook met aanbiedingen kwam. Er

zijn nog een paar wensen voor de Perureis.

Dat zijn geldmiddelen om de container op

transport te stellen, waar nog zo’n h 3000

voor nodig is. Wilt u meer informatie?  Kijk

dan op de site; www.perureis2008.nl, 

of spreek Sarah er op aan of mail haar 

sarahhess73@hotmail.com

Overblijfkrachten gezocht 
Wij zijn met spoed op zoek naar overblijf-

krachten. Vindt u, of misschien iemand

anders die u kent, het leuk om tussen de

middag, tegen vergoeding, een boter-

hammetje te eten met de kinderen van

de CSV Vreeland ?  Laat het ons weten. 

Voor informatie kunt u contact opne-

men met Engeline van Ee 06 52410075 

of Heleen van den Born 06 34637362.
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Bij de prijsuitreiking van het blad JSW

(Jeugd in School en Wereld) is basisschool

CSV afgelopen week in de prijzen geval-

len. In het aprilnummer van het blad

stond de lezersaanbieding: Win een e-

Board! Doormiddel van het invullen van

een coupon kon kans gemaakt worden op

een e-Board. In een jolige bui vulde juf

Sandra deze coupon in.  De bon op zich

was wat kaal en daarom maakte juf

Monique een grappige foto. Op deze foto

was juf Sandra, schrijvende op een nor-

maal schoolbord, te zien. Juf Sandra voor-

zag de foto van passend commentaar: ‘De

middenbouwjuffen van de CSV willen wel

eens laten zien dat zelfs a-technische juf-

fen zoals zij met een digitaal schoolbord

overweg kunnen en niet, zoals nu bij hen

op school, alleen de meester van groep 8’.

Op dinsdagmiddag 3 juni kreeg de basis-

school het telefoontje met het goede

nieuws. Het digitale schoolbord wordt op

donderdag 12 juni afgeleverd. S.B.

Individuele recreantenwedstrijd

Zaterdag 24 mei is de eerste individuele

recreanten wedstrijd gehouden in

Nederhorst den Berg. Er waren 12 vereni-

gingen die zich hadden ingeschreven.

Ongeveer 45 jongens en 250 meisjes, de-

den mee. De organisatie was in handen

van DOS Vreeland en DAW Nigtevecht in

samenwerking met rayon de Vechtstreek.

Corry de Veer en Frans Jilesen van DOS

hadden de algemene coördinatie op zich

genomen. Dankzij de medewerking van

de gymzalen uit Abcoude, Nigtevecht en

Vreeland, en vooral Cor van ‘t Klooster

voor het vervoer, was de zaal al op vrijdag-

avond klaar. Onze ladyspeakster, Hennie

Somsen, wist de hele dag feilloos aan el-

kaar te praten en zorgde ervoor dat het

tijdschema strak gevolgd werd. De jon-

gens turnde op rek, brug, vloer, sprong en

minitrampoline en de meisjes op balk,

brug, vloer, sprong en minitrampoline.

Daarnaast was er nog een spelelement

met de tumblingbaan en een dubbele mi-

nitrampoline. Van de 12 deelnemers van

DOS Vreeland stonden er maar liefst 5 op

het podium. Bij de jongens een tweede

plaats voor Björn Spijker en een derde

plaats voor Marnix Hazelhoff. De drie

meisjes die een medaille behaalden wa-

ren allemaal eerste. Jasmijn Hazelhoff,

Britt Musters en Marlies Tober waren de

gelukkigen. Bart de Veer werd vierde,

Margaux Lindenkamp en Vera Jilesen zes-

de, Esmee Verkerk achtste, Rosina

Meijnen elfde, Margot Driessen twaalfde,

Judith de Veer veertiende. Dankzij de in-

zet van vele vrijwilligers uit Vreeland en

Nigtevecht, de jury, trainers, rekentafel,

catering, kassa, EHBO, opbouwploeg was

dit een zeer geslaagde dag voor alle deel-

nemers.

Waar het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Van lunch tot diner, van overnachting tot ontbijt, 
van vergaderen tot varen over de Vecht.

Het kan allemaal bij 
Hotel Restaurant De Nederlanden

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294-23 23 26

E-mail: denederlanden@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

Juffen van basisschool CSV 
winnen interactief schoolbord

De alom geprezen Dorpsraad heeft het al

eens op de agenda gezet: het aquaduct.

Want dat de N201 de drukste provinciale

weg van Nederland is ondervinden de

meeste van ons dagelijks. Het is dan ook

een ongeschreven wet dat wij Vreelan-

ders ‘s-ochtends ritsen ter hoogte van het

megapompstation terwijl ons licht op

rood staat. En daar zit ik nou net een beet-

je mee in mijn maag. Want ik ben juist erg

tegen het door rood licht rijden van de au-

tomobilisten op die N201 die in westelijke

richting gaan. De foto’s laten zien hoe bru-

taal het busje door het rode licht rijdt.

Enkele jaren geleden is getracht de pro-

vincie (die verantwoordelijk is voor deze

weg) ertoe te bewegen de weg weer te ver-

smallen tot tweebaans zodat hinderlijke

inhaalmanoeuvres onmogelijk zouden

worden en met een flitspaal aan het eind.

Terwijl ik diverse auto’s door rood licht

heb zien gaan in de korte tijd dat ik er

stond te fotograferen, konden wij de amb-

tenaar die ervoor vanuit Utrecht was afge-

reisd het geen enkele keer laten zien. Hij

verklaarde bovendien dat een aantal flin-

ke aanrijdingen met liefst dodelijke af-

loop het geval op de prioriteitenlijst zou

doen laten stijgen. Daar moet dus eerst

maar op worden gewacht. Het gevaar

schuilt niet zozeer in blik op blik als wel

bij de nietsvermoedende kinderen uit het

dorp die, onbedorven als ze zijn, menen

met groen licht veilig te kunnen overste-

ken. We weten allemaal dat ze vogelvrij

zijn en sturen ze het liefst door het tunnel-

tje maar het is aanlokkelijk de kortste weg

te nemen. Daar is bovendien de in- en uit-

gang van het pompstation nog bijgeko-

men. Ook daar is de situatie voor fietsers

ronduit bedreigend. Als het aquaduct er

straks niet komt dan maar een rotonde en

een veiliger oplossing bij de pomp. A. Zijn

A-Zijn

Gymnastiek en sportvereniging DOS

Luisterfilms in de auto!!
Hoorspelen als avontuurlijke audiofilm
Met vele bekende topacteurs als Huub Stapel,
Katja Schuurman, Antonie Kamerling en 
Sophie Hilbrand

Nieuwe titels Komt een vrouw  bij de dokter,
Katharina! en vier verhalen van Belcampo

Lange autoritten worden een feest..
Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf! 
Voor Vreelanders speciale kortingen.

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, tel: 237304

Houd Vreeland mooi!

Word lid van de DORPSRAAD

www.dorpsraadvreeland.nl

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300
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Hartelijk dank voor jullie leuke verhalen

die we ontvingen! Kijk maar gauw of jouw

stukje er deze keer in staat! We blijven op

zoek naar nog meer leuke verhalen, teke-

ningen of mopjes! Heb je al iets? Stuur het

dan naar info@vreelandbode.nl of geef

het aan juf Sandra. 

Vandaag gaan we weer verder met het

spannende vervolgverhaal over ridders

van Cassidy, Berend, Rutger en Jelle.

Natuurlijk weer een leuke tip van de

Toverkikker en alvast een voorproefje voor

huttenbouwers over de hut van Duco. Er

is een puzzel en nog véél meer. Lees maar

gauw! Zeg, hebben jullie de tent al gezien?

En de ezeltjes, de lama’s en de hele grote

dromedaris? Of is het nu een kameel? Ze

zijn hier allemaal naar toe gekomen met

het Circus Malford! Van woensdagavond

11 juni tot en met zaterdagmiddag 14 juni

geven ze voorstellingen op de Kleizuwe.

Kaartjes koop je aan de kassa. Misschien

tot ziens in de circustent!

Anna en de kameel

Soms zie je in de zomer luchtballonnen

boven Vreeland. Wisten jullie dat er ook

wel eens een luchtballon in Vreeland op-

stijgt? Als je al wat ouder bent, en niet zo

vroeg naar bed hoeft, ga dan op een

mooie avond rond 20.15 uur eens een

keertje kijken bij het veldje op de

Kleizuwe. Misschien zie je er eentje!

Maak je er een mooie foto van, stuur ‘m

ons, dan komt die in de Kinderpost!

• De Koninginnedagwedstijd “Schrijf

een verhaal voor de Vreelandbode” is

gewonnen door Maaike uit groep 5. Ze

stuurde ons mopjes en raadsels. Het

winnende raadsel lees je hier op de

Kinderpagina. Gefeliciteerd Maaike! Je

hebt de opleiding tot Young Reporter

gewonnen! Deze maand vertellen we

je daarover meer! 

• Wil je ook meedoen aan de opleiding tot

Young Reporter van de Kinderpost? Geef

je dan op bij info@vreelandbode.nl. Je

leert dan hoe je net als een echte journa-

list iemand kunt interviewen!

• Ben je dol op hockey? Dan was je mis-

schien bij de opening van het 3e veld.

De hockeyclub heeft een nieuw kunst-

grasveld gekregen. Het is een water-

veld. En dat is best prettig. Want als je

uitglijdt heb je niet van die branderige

schaafwonden! 

“Het toverkikkerknikkerspel”

Benodigdheden: oude schoenendoos,

schaar, lijm, gekleurd papier, knikkers,

stiften. Werkwijze: knip naast elkaar 4

poortjes in de schoenendoos. Beplak de

doos met gekleurd papier en zet boven

de poortjes het aantal punten wat je

kunt halen. Zet de schoenendoos op z’n

kop en probeer de knikkers in de poort-

jes te rollen. Tel het aantal punten en

probeer steeds meer punten te halen of

steeds verder weg te gaan staan.

Er is een huisje in het mooie landschap.

Met mooie grote bergen in het land-

schap waar je kilometers kunt lopen.

Grote bossen waar grotten zijn en mooie

valleien. Er wonen veel dieren in de

Ardennen en er zijn veel boerendorpjes.

In de winter kan er wel 20 cm sneeuw

liggen. Er zijn ook veel kastelen in de

Ardennen. Dus als je op vakantie wilt

gaan, dan kun je naar de Ardennen

gaan!

Chiel Kaandorp, 9 jaar

MMaaaaiikkee ’’ ss  RRaaaaddsseell

Wat is het verschil tussen

een boer en een bakker?

Maaike (groep 5)

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 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

TAXI VAN WIJK
Dag en nachtservice, tevens ziekenfonds

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskiab.nl

Antwoord
Een bakker kan een 
boer laten, maar een 

boer geen bakker!

WWeellkkoomm!

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseelltt iipp

DDee  AArrddeennnneenn

TTiipp  vvaann  ddee  MMaaaanndd

KKiinnddeerrnniieeuuwwss



kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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BELLEN EN
BRENGEN

In VREELAND 

Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 
Uw snacks/ijs en 
dranken aan huis 
Van donderdag tot 
en met zondag van
17.00 tot 21.00 uur. 

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen 

op: 06-15202026

Aanbieding: 

Ze zijn er weer! Hollandse nieuwe!

Vers voor u schoongemaakt.
Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha

Zaterdag gingen Duco, Tommy, Joep en

Lieve een hut bouwen en op zondag kwa-

men Oscar, Jip en Pleun er ook nog bij. We

waren aan het spelen en toen zagen we

een stuk of vier tuinmannen die waren

aan het werk. We zagen ook dat één van de

mannen een zandbak met klep weg aan

het gooien was en toen vroegen we mogen

we de bak hebben en hij zei ja. Toen gin-

gen we een paar planken pakken, een stuk

of twaalf, die namen we mee en legde ze

in de tuin. Toen zagen we dat als je die om-

draait, dat je een deur had en toen hadden

we er nog vier palen ingezet en een dak en

toen waren we klaar.

Duco Reerink, 8 jaar

Er is een onbekend dorpje.

Het is Vreeland.

Er wonen maar 2500 mensen. 

Er is ook een hotel.

En hij heet de Nederlanden.

En we hebben een eigen krant. 

Cool he!

Het is vaak gezellig.

Als het kerst, sinterklaas, koninginne-

dag/oude en nieuw is. Daarom is het al-

tijd gezellig.

Er zijn twee bedrijven. Kia en Krijn-Jan

Driessen.

Mijn moeder heeft een winkel. En als je

van antiek houdt moet je bij mn moeder

zijn. Ik hoop dat je komt!

Mikael van Beusekom, 9 jaar

Voor kinderen van 10 jaar en ouder door:

Rutger Bouma, Cassidy Coppiëns,

Berend Keehnen en Jelle de Vries.

Boem!!!

De poort breekt open. Alle ridders komen

de stad in rennen. De ouders van Frederick

wachten geen moment, ze rennen een

steegje in. Toen bedacht de moeder van

Frederick zich: waar is Frederick?? ‘Ik ga

hem zoeken!’ zegt zijn moeder. Dan trekt

de vader de moeder terug. Hij zegt: ‘Wij

hebben geen tijd, die jongen redt zich wel’.

Ze rennen weg. Frederick is intussen een

ander steegje in gerendt. Hij verstopt zich.

Hij bedenkt een plan om te ontsnappen....

Wordt vervolgd!

Quinten en zijn vriendjes worden bediend

bij het toetjes-eten bij de Nederlanden, de

prijs die Quinten gewonnen heeft bij de

taartenwedstrijd op Koninginnedag. 

De woorden zijn: Cool - mooi - kunst -

lucht - nu - vreeland - post - csv - goed -

kom

Pien van der Donk, 10 jaar 

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

Aan alle dorpsbewoners 
dit verzoek van de organisatie van het Huttenbouwen 2008: 

Er is weer behoefte aan divers materiaal zoals pallets, balken, platen (graag onge-

verfd i.v.m. afvoer) en hang- en sluitwerk etc. voor het Huttenbouwen!

Heeft u materiaal dat wij kunnen gebruiken bel dan met Reinko Abels (234785)

of Casper Zeldenrijk (234808). Alvast hartelijk dank!

P O S T C V A

K K O M A R L

U G N U P E U

N C O O L E C

S G O E D L H

M O O I A A T

K U N S T N U

C S V C M D N

DDee  HHuutt

IInn  VVrreeeellaanndd  wwoonneenn!!

EEeenn  lleekkkkeerr  ttooeett jjee

PPuuzzzzeell

SSppaannnneenndd  
VVeerrvvoollggvveerrhhaaaall
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Twingo Expression Automatic 01-2005 zwartmet. 39.000 km 7.950,-

Clio Authentique 1.2 -3 drs 10-2001 rood 91.000 km 6.250,-

Clio Extreme 1.2 -5 drs 02-2004 zwartmet. 62.000 km 10.650,-

Modus Dynamique 1.6 09-2005 zwartmet. 53.800 km 14.600,-

Kangoo Authentique 1.2 10-2001 d.groen 99.000 km 5.950,-

Megane Expression 1.4 -5 drs 05-2003 zwartmet. 82.000 km 10.700,-

Megane Dynamique 1.6 Coupe 02-2001 blauwmet. 66.000 km 10.950,-

Megane Expression 1.6 Estate 04-2005 grafitmet. 51.000 km 16.950,-

Scenic RXE 1.6 01-2000 d.blauw 89.000 km 8.950,-

Scenic Tech Road 1.6 automatic 03-2006 zilvermet. 14.000 km 23.500,-

Laguna Dynamique 2.0 04-2005 blauwmet. 32.000 km 22.950,-

Laguna Tech-Road 1.8 Estate 03-2004 zilvermet. 65.000 km 16.950,-

Citroen Berlingo 1.6 Multi Space 03-2005 zilvermet. 86.000 km 11.500,-

Mercedes B-200 Automatic 10-2005 grijsmet. 43.000 km 28.750,-

Mitsubishi Space Star 1.3 04-2001 zilvermet. 67.000 km 7.650,-

Opel Astra 1.6 GL 5 drs 07-2001 zilvermet. 84.000 km 7.450,-

De zeven zekerheden van Top Occas ion
• 12 maanden garantie • Servicebeurt voor aflevering • APK-keuring voor aflevering

• Aangesloten bij de Nationale Autopas • Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur
• Veertien dagen omruilgarantie • Renault Route Service in Europa.

TOP OCCASIONS VAN UW
DEALER IN WIJDEMEREN

Diploma uitreiking Koninklijke

Nederlandse Vereniging EHBO afdeling

Vreeland

Op 3 oktober 2007 zijn elf cursisten ge-

start met de opleiding voor het

Eénheidsdiploma-EHBO. Zij hebben

hiervoor elf oefenavonden gevolgd, die

werden verzorgd door dokter M. van

Mourik en instructrice, mevrouw I.

Cornelisse. Enkele avonden werd er me-

dewerking verleend door Lotus-slachtof-

fers. Dit zijn mensen, die in staat zijn

verwondingen levensecht na te bootsen,

zodat het in de praktijk niet meer zo eng

is om een bloederige wond te verzorgen.

Op 9 april 2008 hebben deze cursisten

examen gedaan en alle elf kandidaten

zijn geslaagd. Tien van hen hebben nog

een aanvullende cursus Automatische

Externe Defibrilatie gevolgd en zijn hier

eveneens voor geslaagd. De afdeling is

dus weer elf leden rijker die in staat zijn

om in nood de medemens te helpen.

Hierdoor wordt meestal voorkomen dat

het letsel nog erger wordt. 

De elf geslaagden zijn de dames 

J. Griffioen, M.E. Oostveen, R.J. Peters,

B.A.J. Peters, M. Portengen, C.H. Schot,

B.C. van der Spoel, E.M. Strik, A.A. Willig

en de heren A.R.M. Oostveen en J.W.A.

Peters. 

De diploma’s zijn woensdag 11 juni uit-

gereikt door wethouder Gera Helling-

Zeisink van de gemeente Loenen.

Anderen, die ook een cursus EHBO wil-

len volgen, kunnen voor inlichtingen te-

recht bij Henk Griffioen, tel. 0294

231846.

Diploma uitreiking EHBO

Officiële bekendmakingen Gem. Loenen 
Wijzigen van de bestemming Detail-handel  in be-

stemming Wonen 

De gemeenteraad heeft de afgelopen maanden gedis-

cussieerd over de vraag hoe om te gaan met winkeliers

in de dorpskernen van de gemeente Loenen die hun

winkel willen stopzetten en de winkelruimte willen wij-

zigen naar woning. Voor het wijzigen van de bestem-

ming ‘Detailhandel’ in de bestemming ‘Wonen’ heeft

de gemeente een aantal toetsingscriteria opgesteld.In

deze beleidsregels geeft de gemeente aan niet licht-

vaardig om te gaan met dergelijke verzoeken. De ge-

meente vindt het namelijk van belang om de leefbaar-

heid en daarmee de bestaande winkels in stand te hou-

den. Onder voorwaarden is de gemeente wel bereid

om medewerking te verlenen aan het omzetten van de

winkel naar woning. Van belang is dat de ondernemer

aantoont dat een winkel op de betreffende locatie niet

(meer) levensvatbaar is. Bij winkels gelegen nabij meer-

dere andere winkels verwacht de gemeente dat hier-

van minder snel sprake zal zijn. De beleidsregel tracht

speculatie tegen te gaan. Vanaf 29 mei 2008 ligt het be-

leidsvoornemen gedurende zes weken bij de sector

Grondgebied tijdens openingstijden ter inzage.

Gedurende deze periode kan een ieder zijn of haar

zienswijze schriftelijk bij het college van burgemees-

ter en wethouders indienen.

CONTROLE HONDENBELASTING

De komende tijd zullen controleurs van het bureau

Holland Ruiter in opdracht van de gemeente wederom

een controle houden om het juiste aantal honden in de

gemeente Loenen te registreren.

Wmo-loket in juli en augustus gesloten

Het Wmo-loket zal in de zomermaanden juli en augus-

tus op vrijdag gesloten zijn. Op maandag t/m donderdag

is het loket gewoon geopend tussen 09.00 en 12.00 uur.

Voor meer informatie over het Wmo-loket kunt u kijken

op www.loenen.nl en op www.info-wmo.nl. 

Nieuwe wethouder

Vanaf 27 mei heeft Loenen een nieuwe wethouder. Zijn

naam is Kees de Kruijf, 58 jaar oud en vanaf 1967 actief

lid van de PvdA. Hij is pedagoog en heeft een masterop-

leiding sociaal beleid, financieel beleid, ruimtelijke or-

dening/huisvesting en onderwijskunde gedaan.
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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

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: 0294 - 233 161

In juli van dit jaar zal er gestart worden

met de bouw van de nieuwe ‘Brede School’

in Vreeland. De Brede School is een samen-

werkingsverband tussen partijen die zich

bezighouden met opgroeiende kinderen.

Doel van het samenwerkingsverband is de

ontwikkelingskansen van de kinderen te

vergroten. Een ander doel kan zijn een

doorlopende, en op elkaar aansluitende

opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval

een participant. Kinderopvang, welzijn,

peuterspeelzaal, sport, cultuur, biblio-

theek en andere instellingen kunnen ook

een onderdeel van de Brede School zijn.

In de Brede School Vreeland zullen zich

vestigen: de Christelijke School Vreeland

(CSV), de Buitenschoolse opvang ‘De

Klimboom’ en peuterspeelzaal ‘Vecht-

kroost’.

Al lang geleden is er voor het eerst gespro-

ken over een nieuw gebouw voor de basis-

school CSV omdat het gebouw aan de

Floraweg te klein werd. Begin 2002 heeft

de Gemeente Loenen de verschillende par-

tijen bijeen gebracht om te praten over het

bouwen van een ‘Brede School’ in

Vreeland. Zoals het vaak gaat bij grote pro-

jecten is er veel tijd nodig geweest om dit

van de grond te krijgen. Bepaald werd dat

de Brede School Vreeland gebouwd zou

worden op het terrein van de toenmalige

openbare school ‘De Tweemaster’. 

Bij gebrek aan ruimte in het schoolge-

bouw van de CSV en om het groeiende aan-

tal leerlingen te kunnen huisvesten, is in

1998 al de groep 7/8 met meester Kees in-

getrokken in de openbare school. Vanaf

1998/99 kwam er elk jaar een volgende

groep bij in het gebouw van de

Tweemaster. In 2002 is de Tweemaster in

Vreeland definitief opgeheven, inmiddels

zaten er al 4 groepen van de CSV (de boven-

bouw) in het gebouw van de voormalige

openbare school.

In 2004 is het gemeentekrediet voor het

nieuwe gebouw uitgesteld tot 2006.  In de

tussentijd hebben de betrokken partijen

natuurlijk niet stil gezeten. Uiteindelijk is

in 2006 het eerste ontwerp van het ge-

bouw tot ieders teleurstelling door de wel-

standscommissie afgekeurd. De op- en aan-

merkingen van de welstandscommissie

hebben geleid tot een nieuw ontwerp, het-

geen in 2007 klaar was. Gelukkig kon dit

ontwerp wel de goedkeuring dragen van

de welstandscommissie. Voor dit definitie-

ve ontwerp is een bouwaanvraag inge-

diend, welke in februari van dit jaar (2008)

is verleend. Vanaf de noordzijde (Spoor-

laan) lijkt het dat er 3 gebouwen achter el-

kaar geplaatst zijn, oplopend in grootte.

Het voorste, kleinere deel huisvest de peu-

terspeelzaal. In deze gevel bevindt zich

ook de entree van de peuterspeelzaal. De

daar achterliggende delen zijn school en

buitenschoolse opvang. Het middelste

deel bevat de aula, speellokaal, keuken en

bergingen. In het achterste en hoogste deel

zijn de lokalen en kantoren geplaatst.

Vanaf de oostzijde (Duinkerken) is goed

het verschil in hoogte zichtbaar ook kun je

zien dat een deel

van het dak van

het middendeel

omhoog gebracht

is om meer licht

in het gebouw

(aula) te genere-

ren. Aan deze zij-

de valt ook de gro-

te glaspartij op. Aan de zuidzijde (N201)

zijn alle lokalen gesitueerd, kleuters en on-

derbouw beneden en de bovenbouw op de

1ste verdieping. Omdat de lokalen aan de

zuidzijde zijn geplaatst, zullen deze voor-

zien worden van screens tegen de zon en

wordt er in alle lokalen een klimaatbe-

heersingssysteem geplaatst. De gebruikte

materialen zijn een combinatie van bak-

steen (donker), hout en grijze vezelcement

platen. Alle kozijnen zijn in hout uitge-

voerd en worden groen en wit, de 3 entrees

en de grote glaspuien worden oranje met

wit. Het dak is metaal en wordt afgewerkt

in een donker-grijze kleur.

In maart zijn de kinderen van de CS2 en de

peuterspeelzaal ondergebracht in een tij-

delijke huisvesting rond het Stag- gebouw

in Vreeland.  In deze tijdelijke behuizing is

nu ook de buitenschoolse opvang geves-

tigd. Inmiddels is het pand van de oude

openbare school gesloopt. Bij bodemon-

derzoek bleek het terrein, waar de nieuwe

Brede School komt te staan, verontreinigd.

Hoewel het hier niet gaat om zware veront-

reiniging is besloten de bodem te saneren.

Als dit gedaan is en het terrein is bouwrijp,

zal rond eind juli met de bouw worden ge-

start. De bouw zal naar verwachting een

jaar in beslag nemen. Omtrent de verhui-

zing naar het nieuwe gebouw kunnen we

nog geen uitspraken doen, maar hopelijk

zal deze nog in 2009 plaatsvinden.

Het ontwerp voor inrichting van het ter-

rein rondom de school, de verkeers-

stroom, parkeergelegenheid, speelterrei-

nen, hekken etc., is nog niet klaar, wellicht

kunnen wij daarover meer vertellen in een

toekomstige Vreelandbode.

Op deze maquette is te zien waar het gebouw ge-

legen is op het terrein, zoals al eerder aangege-

ven is de inrichting van het totale terrein nog

niet bekend. Daarbij zal ook aandachtig geke-

ken worden naar een goede en veilige verkeers-

stroom rond de school en voldoende parkeerge-

legenheid.

Heeft u vragen m.b.t. de nieuw te bouwen

school kunt u deze mailen naar csv-vree-

land@planet.nl

Brede School Vreeland

Aanzicht west gevel (vanaf Nifterlakelaan)

Deze gevel is ook voorzien van een grote glaspui. Daarnaast 

zijn de beide entrees van de school en BSO zichtbaar.
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

Middenweg 60
1394 AL Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 251563 
Fax 0294 - 252639

• Centrale verwarming en gasapparaten

• Installatie, onderhoud en reparatie

• Vloerverwarming

• Zonne-energie

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.nl

Golfbaan Loenen heeft nog plaats
voor beperkt aantal spelende leden

Zoals ieder heeft kunnen zien wordt in de

gemeente Loenen een golfbaan gereali-

seerd. Deze baan gaat bespeeld worden

door de Vereniging ‘Old Course Loenen’.

De naam is gekozen om twee redenen: om

de relatie aan te geven met de initiatiefne-

mers, De ‘Amsterdam Old Course’ en om-

dat een van de twee theorieën voor het ont-

staan van het spel golf de Gemeente

Loenen aan de Vecht aanwijst als baker-

mat voor deze sport.

Gedurende de afgelopen maanden is ruim

150.000 kubieke meter grond aangevoerd

om de nodige accidentering in het golfter-

rein aan te brengen. Vanaf september zal

de baan ingezaaid worden en wordt het be-

plantingsplan uitgevoerd. Kortom de ‘Old

Course Loenen’ vordert volgens plan. Het

plan houdt in dat vanaf uiterlijk 1 juli

2009 gespeeld kan worden. De baan zal

prachtig in de natuur liggen, met geweldi-

ge vergezichten en een fraai gezicht op de

oude kerktoren van Loenen.

De moeilijkheidsgraad wordt door Alan

Rijks, de baanarchitect beschreven als ge-

varieerd. Vanaf de backtees is sprake van

een meer dan gemiddeld moeilijke baan,

terwijl van de heren en dames tees sprake

is van een baan met veel uitdagingen. De

baan wordt volledig voorzien van een drai-

nagesysteem en beregeningsinstallatie,

die haar moet behoeden voor de gevolgen,

die een vermeende klimaatwijziging met

zich meebrengt. De baan kent 9 holes, en

zal mogelijk in de toekomst worden uitge-

breid met nog eens negen holes.

Naast de vorderingen van de baan is er in-

middels een ontwerp clubhuis gereed voor

vergunningaanvraag. 

De architect, Tom Kroeze, die ervaring

heeft met het bouwen van clubhuizen,

heeft een schitterend plan gemaakt, dat

prachtig aansluit bij de architectuur in de

Vechtstreek. Het ontwerp kent een prach-

tig terras op het zuid-westen, dat gedeelte-

lijk overdekt is, met uitzicht over de baan.

Eind mei is de eerste algemene ledenverga-

dering gehouden van de vereniging, die de

baan gaat bespelen. Het bestuur gaf in-

zicht in de wijze van totstandkomen van

de vereniging, de gekozen structuur, de fi-

nanciën, de baan en het clubhuis. De eer-

ste commissies werden gevormd, ter on-

dersteuning van het bestuur. Als afsluiting

werd het nieuwe logo gepresenteerd.

Inmiddels is een sponsorprogramma op-

gesteld, dat de mogelijkheid voor belang-

stellenden biedt om zich naar de doel-

groep te profileren. Ook zal de baan wor-

den opengesteld voor een beperkt aantal

bedrijfsleden.

De bijeenkomst kende een fantastische

sfeer, waarin ieder te kennen gaf gezamen-

lijk de schouders eronder te willen zetten.

Een van de leden kondigde aan, vooruitlo-

pend op de opening van de eigen baan, een

wedstrijd te willen organiseren op een an-

dere baan, om elkaar nu reeds beter te le-

ren kennen.

De ledentoeloop verloopt voorspoedig, on-

danks het feit dat van volwassen spelende

leden een participatie van h 12.000,- wordt

gevraagd. De waarde van de participatie

wordt jaarlijks aan de geldontwaarding

aangepast en wordt onder bepaalde voor-

waarden terugbetaald wanneer men als

lid terugtreedt. 

De huidige vereniging, die dus 9 holes gaat

bespelen gaat uit van een totaal aantal le-

den van ca 500, waarvan er nu reeds ruim

400 hun participatie hebben betaald en

officieel lid zijn. De samenstelling is ver-

rassend gevarieerd. Een gelijk aantal jon-

gere als oudere spelers, dat geldt ook voor

mannen en vrouwen. Een aantal spelers

moet nog zijn of haar GVB halen, terwijl er

ook een groot aantal lage handicappers

toetrad. De toename, gedurende de laatste

weken is erg verschillend en varieert van 3

tot ca 10 aanmeldingen per week. Uit voor-

gaande kan worden geconstateerd dat er

nog plaats is voor een aantal enthousiaste

leden. Informatie hierover kan verkregen

worden op de website van de vereniging:

www. oldcourseloenen.nl  Via die website

is ook aanmelding mogelijk.
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Het is bijna niet te geloven dat u hier

twee foto’s ziet van dezelfde plek, gezien

vanuit dezelfde hoek! De een dateert uit

1956, de ander uit mei 2008. Bovenaan

ziet u de pas gebouwde openbare basis-

school op een nog kaal terrein, gezien

vanaf de kant van Duinkerken. Op de

achtergrond zijn nog net de huizen aan

de Spoorlaan en de Gijsbrecht van

Amstelstraat te zien, nog zonder tuin-

aanleg met schuttingen of bomen. Nu,

52 jaar later, is het gebouw gesloopt, om

plaats te maken voor een nieuwe, ‘brede’

school waarin de christelijke basis-

school, peuterspeelzaal Vechtkroost en

naschoolse opvang samen gehuisvest

zullen zijn. Nu de brokstukken van de

sloop er nog liggen, zoals op de onderste

foto te zien is, is het een mooi moment

om terug te blikken op het gebouw dat

nu dus niet meer bestaat. 

De openbare school was vanaf 1862 ge-

huisvest in twee lokalen in het toenma-

lige gemeentehuis aan de Raadhuislaan.

Door de na-oorlogse geboortegolf en

daardoor de bouw van nieuwbouwwij-

ken was de school begin jaren ‘50 veel te

klein geworden. De Vreelandse gemeen-

teraad besloot dan ook in januari 1954

tot de bouw van een nieuwe openbare la-

gere school. Voorzitter van de school L.

Klaassen en secretaris A. Meijers zetten

druk op de ketel om de nieuwbouw zo

snel mogelijk te laten plaatsvinden. 

Al met al zou de bouw toch nog 1,5 jaar

op zich laten wachten. De gemeente

raamde de kosten op ƒ 143.000, inclusief

een onderwijzerswoning, een gymnas-

tieklokaal, centrale verwarming, be-

planting, een tegelplein en wat dies

meer zij. De negen aannemers die zich

op 20 juli 1955 inschreven voor deze

klus raamden de kosten wat hoger. Hun

inschrijfsommen varieerden van ƒ

162.000 tot ƒ 191.000. Zoals gewoonlijk

kreeg de laagst inschrijvende de op-

dracht. Dit was J.C. van Koten uit

Nederhorst den Berg. Het was wel zuur

voor de ‘locale’ Loenense aannemer C.J.

Elema, die slechts ƒ 500 boven het be-

drag van zijn concurrent zat! 

In 1956 werd begonnen met de bouw,

naar model van een bestaande school in

de Betuwe. Op 16 juni van dat jaar open-

de burgemeester Sprenger de naar hem

vernoemde school door het inmetselen

van een gedenksteen in de hal. Gelukkig

is deze steen vlak voor de sloop uit het

pand gered en ligt nu op de gemeente-

werf. Met de windvaan die ook nog net

op tijd gered is, zijn zij de enige twee fy-

sieke restanten van de openbare school.

Het gebouw zal ongetwijfeld voor heel

lang voortleven in de gedachten en har-

ten van de honderden Vreelanders die

hier ooit les hebben gehad.                    J.J.

Archiefonderzoek: Willem Mooij

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

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

Straatweg 1, 3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478, fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialiteit in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

De openbare basisschool
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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

auto oskamp
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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 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Op de landelijke Molendag presenteerde

de stichting Korenmolen De Ruiter een

prachtige nieuwe brochure. Eigenlijk een

boekje, waarin aan de hand van de ge-

schiedenis van de Vreelandse molen op

een vlotte en liefdevolle manier wordt ver-

teld over ons dorp, over wind, bomen, leef-

plek en waarom molens ooit van groot be-

lang waren. Fotograaf Monno Rienks en

moleneigenaar Bert Schwitters hebben

met hulp van de vrijwillig molenaars Nico

Perdijk en Arie Vink op een bijzondere ma-

nier een van Vreeland’s mooie monumen-

ten voor het voetlicht gebracht. Aan de

hand van de brochure is voor de molen nu

ook een website gemaakt: www.korenmo-

lenderuiter.nl.  

De brochure licht ook toe hoe en waarom

de molen in bedrijf wordt gehouden door

de Stichting Korenmolen De Ruiter. Dat

doet de stichting met name door het ver-

kopen van gezonde en smakelijke windge-

malen producten (volkorenmeel, panne-

koekenmeel, enz.). Wie in Vreeland en om-

streken zelf zijn brood, koek en/of panne-

koeken bakt moet zeker eens bij de molen

binnenlopen. U bent altijd welkom. En,

vergeet dan niet de nieuwe brochure mee

te nemen ! 

Korenmolen De Ruiter komt met
een prachtige brochure

Muziekvereniging De Vecht viert jubileum
met spectaculair buitenconcert

Loenense Mixed Hockey Club 
zoekt nieuwe veteranen

Voor de zesde keer in successie speelt

Harmonieorkest ‘De Vecht’ op 28 juni a.s

haar befaamde brugconcert. Om 20.00 uur

wordt het spits afgebeten. Het concert

vindt plaats bij de ‘Van Leerbrug’ in

Vreeland. In samenwerking met Arti uit

Alphen a/d Rijn voert ‘De Vecht’ een licht

en populair programma uit. Beide orkes-

ten staan onder leiding van hun vaste diri-

gent Gerhart Drijvers. Speciaal voor dit eve-

nement vormen beide muziekgezelschap-

pen één groot orkest. Op pontons, zullen

de musici zich van hun beste kant laten ho-

ren. Het publiek kan onder het genot van

een drankje, op de kade genieten van een

muzikale zomeravond. Er wordt muziek

van onder andere Elton John, Andrew

Lloyd Webber, Supertramp, Robbie

Williams en vele andere grote artiesten ge-

speeld. Tevens vertolken professionele zan-

geressen een aantal nummers onder bege-

leiding van het gelegenheidsorkest. Ook

zullen er danseressen optreden om de jubi-

leumuitvoering extra cachet te geven.

Harmonie Arti is de oudste muziekvereni-

ging van Alphen a/d Rijn. Arti staat midden

in de samenleving, door te musiceren bij

belangrijke lokale gebeurtenissen en door

bijzondere concerten te geven. Op dit mo-

ment heeft Arti bijna 70 leden, verdeeld

over het jeugdorkest Jong Arti en het gevor-

derde orkest Groot Arti. Het harmonieor-

kest uit Alphen gaat van 4 t/m 6 juli op kor-

te concertreis naar Londen. Ook gaan er

een aantal leden van muziekvereniging

‘De Vecht’ mee op deze enerverende reis.

Harmonieorkest ‘De Vecht’ is al jaren een

begrip in Vreeland en omstreken. Met een

groep van dertig enthousiaste muzikanten

geven zij het mooie Vechtdorp een muzika-

le kleur. Zij laten zich regelmatig horen op

dorpsgelegenheden zoals Koninginnedag,

Sinterklaas en Kerst. Dit jaar viert het or-

kest haar vijfentachtig jarig bestaan. Voor

het komende jaar staan er nog meer feeste-

lijkheden op het programma. Met als top-

per het kinder sing-a-long concert in okto-

ber, dat dit jaar waarschijnlijk ook een edi-

tie in Nigtevecht krijgt. U bent op zaterdag

28 juni om 20.00 uur van harte welkom

aan de kade van rivier de Vecht bij de Van

Leerbrug.

Het volgend seizoen gaat LMHC van start

met een vijfde veteranen team. Voor alle

teams wordt versterking gezocht. Heb je

gehockeyed en heb je er zin in om de draad

weer op te pakken, meld je dan nu aan. De

teams zijn van verschillende sterkte en

spelen in verschillende klassen. Veteranen

A speelt in de 1e klasse, Veteranen B is ge-

promoveerd naar de 2e klasse, Veteranen

C speelt in de 4e klasse. Het nieuwe team

gaat in de 3e klasse spelen. Daarnaast is er

ook nog een 45+ team. Denk je ‘dit lijkt me

wel wat’, stuur dan een mail en geef aan in

welk team je zou willen spelen. Als je het

niet zeker weet, maar je wilt het eens pro-

beren, kom dan op dinsdagavond naar

Sportpark De Heul. Van 20.30 tot 22.00

uur trainen we en ben je van harte wel-

kom. Aanmelden kan via:

frans.mollen@ideasforbrands.com
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De oer-Vreelander
Jaap en Wil Fokker zijn met recht oer-

Vreelanders. Ik heb ze al een tijd op mijn

lijstje staan van mensen die ik graag wil

spreken, en als ik bel om een afspraak te

maken, hoor ik dat het nieuws mij al voor-

uit is gesneld. Ze ontvangen mij met koffie

en zelfgebakken koekjes. Het huis, een

voormalig dubbel arbeidershuis op de

Kleizuwe, is groter dan je van buiten

denkt.

Jaap is hier 83 jaar geleden geboren. Wil 6

jaar later op de Boterweg in het dorp. In die

tijd waren de Kleizuwe en Vreeland twee

aparte gemeenschappen. Zowel fysiek - de

zuidkant van de Kleizuwe hoorde tot een

jaar of 20 geleden bij Kortenhoef en dus

Noord Holland - als voor het gevoel. En dus

ging Wil met de verhuizing naar de

Kleizuwe, ‘het dorp uit’. 

Ze kennen elkaar van school en de zang-

vereniging en zijn vanaf dat ze verkering

kregen altijd bij elkaar gebleven. Ze heb-

ben het nog steeds erg naar hun zin met el-

kaar. Jaap is volgens Wil altijd opgeruimd

en zeurt nooit. Op zijn beurt vindt Jaap

datzelfde over Wil. Ze hebben allebei een

positieve instelling en zijn altijd hun eigen

dingen blijven doen. Ze zijn inmiddels 60

jaar samen waarvan 53 jaar getrouwd en

hebben twee dochters, een zoon en twee

kleinkinderen. Ze genieten bewust van

hun samenzijn. De lange wandelingen

hebben door het ouder worden weliswaar

plaats gemaakt voor genieten van het zon-

netje vanaf het bankje in hun mooie tuin,

maar dat ze allebei geestelijk nog goed zijn

vinden ze veel belangrijker. Daar zijn ze

dankbaar voor. Jaap is tot zijn pensioen bij-

na 40 jaar hovenier geweest bij Van Leer,

wat nu de Greiff is, die destijds een park

had aangelegd, om de fabriek aan het

zicht van de bewoners te ontrekken. De va-

ten werden toen nog met binnenvaart-

schepen in plaats van de huidige vracht-

wagens vervoerd. Andere tijden, maar het

verkeer in het dorp had erger kunnen zijn.

Toen de N201 werd getekend, zou deze in

eerste instantie net als bij Uithoorn het ge-

val is, dwars door Vreeland lopen, via de

Kleizuwe en de Spoorlaan. Dit is gelukkig

niet gebeurd, maar de impact van de N201

was alsnog enorm. De tuinen van de hui-

zen op de Kleizuwe grensden voor de aan-

leg direct aan de Wijde Blik. En vanaf de

Wijde Blik kon je met het Sluisje dan weer

direct op de Vecht komen. Prachtig. Er is

meer veranderd. Samen met de heer

Aalderink heeft Jaap eens berekend dat er

zo’n 80 bedrijfjes gevestigd waren in

Vreeland. Naast deze bedrijvigheid had

van Jaap voetbalclub Vreeland op het

Sperwerveld mogen blijven. Maar geluk-

kig is de sfeer op de Kleizuwe, zoals in het

dorp zelf, nog steeds als een warme deken.

De bewoners steunen elkaar waar het no-

dig is. Niet alleen de oer-Vreelanders, ook

de latere bewoners maken daar deel van

uit. Of er verschil is? De oer-Vreelanders

zijn iets beschouwender, nemen iets meer

de tijd. Het is en blijft een prachtig dorp.

De mooie Vecht, de prachtige overtuinen

van de Voorstraat, de boerenlaantjes en de

grote kerk. Daar moet je van genieten, ge-

woon lekker buiten met elkaar. Zoals we

dat altijd hebben gedaan. Als ik vertrek,

helpt Jaap mij in mijn jas, zoals hij Wil al-

tijd in en uit de auto helpt. ‘Ook na 50 jaar

huwelijk mag je nog best attent zijn’. 

De import-Vreelander
Met zijn dochtertje Julia van net 1 jaar oud

en mijn eigen kleine man Emiel van 10

maanden, lopen wij ieder met een wandel-

wagen aan de hand het rondje. Het is eind

van de middag, het verkeer komt al op

gang, en we vinden beiden dat ze de hele

route ‘uitsluitend toegankelijk voor be-

stemmingsverkeer’ mogen maken.

Michael Westgeest, veelal Mike genoemd,

woont aan het Kerkplein met Joyce en de

kleine Julia. Ze zijn hier vorig jaar april ko-

men wonen. Joyce met een enorme toeter,

want ze was op een maand na uitgere-

kend. Ze zijn hier naartoe verhuisd vanuit

Amsterdam, en hebben net als veel stellen

in Vreeland eerst nog gezocht naar een

mooie, kindvriendelijke omgeving in

Amsterdam zelf, maar dat is lastig. Terug

naar Den Haag, waar hij voor zijn ontmoe-

ting met Joyce woonde wilde hij zelf niet.

Zijn schippershuisje in Scheveningen

heeft hij nog, dat verhuurt hij. Dus ie-

mand die een onderkomen in Schevenin-

gen nodig heeft.......

Joyce was bekend met Vreeland, omdat

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

haar moeder hier woont en bij het vrijkomen van het huis aan

het Kerkplein hebben ze de stap hiernaartoe genomen. Hij

mist niets aan Vreeland, het past perfect bij wie ze nu zijn.

‘Kijk om je heen, het is prachtig. De groene haag als je

Vreeland binnenrijdt, alsof de tijd heeft stil gestaan. Zomaar

een stuk varen als je eerder van je werk thuiskomt met Joyce

en Julia. Het kerkplein met al z’n gezelligheid’. Michael heeft

een staalbedrijf in Zoetermeer, waar zo ongeveer alles te ver-

krijgen is dat op maat van staal of aluminium gemaakt moet

worden. Zijn klanten zijn veelal aannemers, op zoek naar ach-

terwanden voor fornuizen, stalen buizen voor renovaties van

huizen en ga zo maar door. Fileleed kent hij niet, want hij ver-

trekt voor 6 uur ‘s ochtends en komt voor de filedrukte van de

middag weer thuis. Momenteel loopt hij in gedachten te stoei-

en met het idee, om in zijn bedrijf boten te gaan ontwerpen

en fabriceren met buurman Gerben. Ondernemend is hij ze-

ker en hij is blij dat hij als tegenhanger gezegend is met de lief-

ste dochter van de wereld en een zo mogelijk nog lievere

vrouw. De stabiliteit van thuis en van de omgeving is perfect

naast de hectiek van werk. Kunnen doen en laten wat in je op-

komt, omdat je weet dat het belangrijkste in je leven goed zit.

Waar hij eerder over heeft gedacht, maar niet meer voor wil

gaan, is het zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap

van de Dorpsraad. Met de nieuwe ideeën voor de boten is er te

weinig tijd over om dat goed te doen. Of er nog meer kindjes

komen in huize West-geest? ‘Heel graag, ik hoop het, maar of

dat zo loopt weet je niet, je weet nooit wat er op je pad komt

dus geniet ik van wat ik nu heb’. Dat bewuste genieten valt mij

op. Hij vertelt dat het auto-ongeluk dat hij 12 jaar geleden

heeft gehad, waarin zijn toestand zeer kritiek was, hem rusti-

ger en bewuster heeft gemaakt. Is hij filosofischer geworden?

‘Nee, realistischer denk ik’.  We lopen langs de polovelden

waar gespeeld wordt op de ranke paarden, met honderden

lammetjes in de weiden daarachter en komen zo uit bij het

kerkplein. Het was een hele fijne wandeling door een prach-

tige omgeving met een gelukkig mens.
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Beste mensen, vanaf de maand juni gaat

DAGwinkel Aloys Hageman elke maand

iemand verrassen met de ‘DAGwinkel

taart van de Maand’. U bepaalt zelf wie

deze taart van de maand verdient!!

Iedere inwoner van Vreeland kan iemand

nomineren voor deze taart. Heeft iemand

iets bijzonders meegemaakt, een bijzon-

der jubileum gevierd, of vindt u dat ie-

mand deze taart om welke reden dan ook

verdiend? Vul dan de nominatiekaart in

en lever deze in bij ons in de winkel. Wie

weet staan we binnenkort met een over-

heerlijke slagroomtaart bij de door u

voorgedragen kandidaat voor de deur.

In de maanden juli en augustus worden de

openingstijden van de bruggen over de ri-

vier de Vecht ‘s middags uitgebreid. Het

gaat hierbij om een proef. Het opheffen

van de middagsluiting bevordert de veilig-

heid op de Vecht en op het Amsterdam-

Rijnkanaal tijdens de drukste periode van

het jaar. Om de sluiting te ontlopen kiezen

recreatieschippers de route via het druk-

ke, met vrachtschepen bevaren, kanaal.

Ook de veiligheid op de Vecht wordt door

een betere spreiding van scheepvaart be-

vorderd. In september 2008 wordt de proef

geëvalueerd. Als hij succesvol is, passen de

provincies Noord-Holland en Utrecht de

bedieningstijden van de bruggen over de

Vecht formeel aan.

Uitbreiding
openingstijden brug

Nieuw in Vreeland
‘Taart van de maand’

Meld u aan voor de traditionele streek-

derby Loenen - Vreeland op zondag 31

augustus a.s. om 16.00 uur op sport-

park De Heul bij SV de Vecht.

Voor meer info: Jan Willem Jonker

0294-232695 j.jonker@wxs.nl

Op 4 juni j.l. was weer het traditionele haringhappen bij Taveerne De Vecht. Cor had er weer een

feest van gemaakt, met gratis haringen en liederen van Shantykoor Krakend Tuig.

Fitte Vreelandse voetballers
(30+) gezocht!!


