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Redactioneel

De zomer heeft definitief zijn intrede ge-

daan in Nederland. Warme dagen en zwoe-

le zomeravonden met hier en daar een

druppel en donderklap, wat weer goed is

voor de tuin. Laten we hopen dat we hier tot

ver in september van kunnen genieten.

Zoals wij u al lieten weten in de vorige

Vreelandbode, waren wij op zoek naar een

nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.

Een nieuwe voorzitter hebben wij inmid-

dels gevonden. John de Nooij heeft zich kan-

didaat gesteld en na unanieme stemming

van de Dorpsraad is hij per 15 juli de nieu-

we voorzitter van de Dorpsraad. Hij volgt

Hans van Overbeek op. Wij moeten helaas

afscheid van Hans nemen, hij verhuist met

zijn vrouw naar Frankrijk. Een droom

wordt werkelijkheid in de Drôme! Wij roe-

pen kandidaten op, zich te melden voor de

post van het secretariaat. Bent u handig

met pen en computer? Vindt u het leuk om

onze raad te versterken en iets nuttigs voor

Vreeland te doen, laat het ons dan weten via

info@dorpsraadvreeland.nl .

Op 27 juni heeft het halfjaarlijks overleg

tussen de gemeente en de Dorpsraad plaats-

gevonden. Wij hadden een aantal punten

op de agenda gezet, die ons inziens van be-

lang waren. Uit het overleg is gekomen dat

er op korte termijn iets gedaan gaat worden

aan de bestrating van de Singel. De slechte

staat hiervan zorgt voor vele gevaarlijke si-

tuaties. Tijdens de Buitendag van de

Dorpsraad was al geconstateerd dat de

Muziektent hoognodig  aan renovatie toe is.

Samen met het zogenaamde “spookhuisje”

(tegenover de ingang van de Kleizuwe) wor-

den deze ook op korte termijn gerenoveerd,

aldus B & W. Tijdens het overleg is ook ge-

sproken over de  toekomstige opheffing van

de Bibliobus. B & W liet ons weten dat er mo-

menteel onderzoeken en gesprekken zijn

naar de mogelijkheid om een bibliotheek-

kast in te richten in de nieuw te bouwen

school. 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, maar er

is veel te doen over de toekomstige herinde-

ling van onze gemeente. Dat er een herinde-

ling zal komen, is waarschijnlijk onvermij-

delijk. Van belang is echter welke indeling

en de manier waarop. Over de manier waar-

op (de zogenaamde AHRI-procedure) is door

een groot aantal belanghebbenden bezwaar

aangetekend bij Gedeputeerde Staten, pro-

vinciale Staten, en bij de minister van Bin-

nenlandse Zaken, mevrouw Ter Horst. De

Dorpsraad Vreeland heeft zich aangesloten

bij dit bezwaar tegen de door de provincie

gewenste variant van herindeling namelijk

de grootste variant: een gemeente met onge-

veer 70.000 inwoners; Vecht en Venen.

Al met al genoeg te doen voor de Dorpsraad,

maar eerst gaan wij een heerlijke zomer te-

gemoet met (hopelijk) veel zon, bootjes en

fietsers in Vreeland. Wij wensen u allen al-

vast een fijne vakantie!                             R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Deze vierde Vreelandbode heeft u weer veel gezellig en inte-

ressant nieuws uit ons dorp te bieden. Zo blikken we terug op

wat bijzondere evenementen, zoals het zeer geslaagde brug-

concert, het concert van het Nieuwe Koor en het afscheid van

de directeur van de basisschool. Ook kijken we vooruit, onder

andere naar het dorpsfeest waar iedereen elkaar weer zal ont-

moeten. Het Gereformeerde Kerkje aan de Nigtevechtseweg

staat sinds enige tijd te huur en is daarom deze maand het

onderwerp van de rubriek “Vreeland Vroeger en Nu”. Toos en

Eva van Tierelantijn staan dit keer “In de Schijnwerper”, die

nieuw licht werpt op deze vrolijke Vreelandse dames en hun

leuke winkeltje. Andere Vreelanders komen aan bod in  het

“Rondje Zuwe”, waar import-Vreelander Carlijn van Leeuwen

en oer-Vreelander Jan van Beusekom veel interessants over

zichzelf vertellen. Als laatste Vreelander deze maand werd

Micha Cluysenaer, aftredend secretaris van de Dorpsraad,

geïnterviewd. Kinderen zullen zich ongetwijfeld verheugen

op de dubbele kinderpagina, die zoals altijd vol staat met leu-

ke verhaaltjes, raadseltjes, tips en tekeningen. U ziet het: aan

iedereen is gedacht, want de Vreelandbode is voor alle

Vreelanders, jong en oud! Heeft u tips of opmerkingen, mail

dan naar info@vreelandbode.nl

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

In een heerlijke warme avondzon kon het

in grote getale toegestroomde publiek za-

terdagavond 28 juni genieten van het in-

middels bekende Brugconcert. Ook waren

er vele toeschouwers uit omliggende dor-

pen naar Vreeland gekomen om te genie-

ten van de muziek. De kade was goed ge-

vuld. Muziekvereniging De Vecht trad

voor de tweede keer in successie op met

Harmonieorkest Arti uit Alphen aan de

Rijn. Het concert duurde anderhalf uur

non-stop. Op het programma stonden veel

bekende nummers uit musicals en popre-

pertoire. Het grote orkest trapte af met

een swingend ‘Saturday Night Fever’, om

vervolgens neer te strijken in de nacht-

clubsfeer van Chicago. Daarna trad zange-

res Iris van der Made voor het voetlicht

met het schitterende ‘Sailing’. Vele mooie

muziekwerken en songs volgden. Mede

door het mooie samenspel van harmonie-

orkest en zang werd het een intieme avond

waar het publiek zichtbaar van genoot.

Uiteindelijk werd er spectaculair afgeslo-

ten met een compilatie van Robbie

Williams, met de klinkende titel ‘Let me

entertain you’. Als verrassing ontvingen

alle leden van Arti een zak engelse drop.

Dit omdat het orkest binnenkort afreist

naar Londen voor een concertreis. Het was

een zeer geslaagde muzikale avond.

Volgend jaar vindt brugconcert nummer 7

plaats. Mocht u het afgelopen concert ge-

mist hebben, zorg dat u er dan bij bent.

Zeer geslaagd Brugconcert

Foto Kees Wiering
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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 ‘s-Graveland
tel. 035 6562110

Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef

Apotheek Loenen
tel. 232703

Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

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
14 juli -

25 aug. Zomervakantie

19-22 aug. Huttenbouwen 

30 aug. Dorpsfeest

t/m 14 sept Breekbaar! eeuwenoud glas-

werk in Slot Zuylen, thema-

rondleidingen di-wo-do 11-

16 uur, za 14-16 en zo 13-16

uur
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S.O.W. Gemeente Vreeland

aanvang diensten: 10.00 uur

zon. 6 juli ds. R. Abma 

zon. 13 juli   dhr. F.W. Flantua

zon. 20 juli  ds. R. Abma

zon. 27 juli ds. D. Schiethart              

zon. 3 aug. nog niet bekend

zon. 10 aug. ds. H. van der Vegt

zon. 17 aug. dhr. C. Boers

zon. 24  aug.  ds. H. Schorren

zon. 31 aug. ds. R. Abma

Meer informatie kunt u vinden op 

onze website: www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen

zon. 13 juli 10.00 uur 

Woord en Communie

zat. 19 juli 19.00 uur 

Pastoor Poppelaars

zon. 27 juli 10.00 uur 

Pastoor Vernooy

zat. 3 aug. 19.00 uur 

Pastoor Schwenk

zon. 10 aug. 10.00 uur 

Woord en Communie

Jos van Os

zat. 16 aug. 19.00 uur 

Woord en Communie

Tejo van de Meulen

zon. 10 aug. 10.00 uur 

Pastoor Geurtsen

Meer informatie kunt u vinden op 

onze website: www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Ik, Fien Jonker (13), zoek iemand die

mij zangles kan geven. Start na de va-

kantie. Tel: 232695 of j.jonker@wxs.nl

Gevonden op Duinkerken op 22 juni jl:

gladde, dunne, gouden damesring zon-

der inscr. Info: mw. Spijker tel. 234551

Te koop: Diepvries, merk Elcold, inh.

400l, lft. 8jr. In goede staat, tel. 233140

Kledingherstelwerk nodig?

Bel Barbara tel. 230364

Oppas gezocht voor aantal dagen per

week per 1/8/8 voor 2 kinderen 

(3 & 4 jr.) Info: 06-52347006

Vechtzooitjes
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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

Cake it Easy Luchtige kwarkcakejes met fruitvulling!!!
Ideaal voor picknick of mee op de boot, 4 voor u 4,95
Triangels Heerlijke meergranen driehoek, 3 voor u 1,95

Ook de bakker gaat deze zomer van de zon genieten....!
Wij zijn gesloten van maandag 28 juli t/m zaterdag 9 augustus
Vanaf maandag 11 augustus staan wij weer voor u klaar!

Afgelopen vrijdag heeft Lidwien Vos af-

scheid genomen als directeur van basis-

school CSV. Juf Lidwien wilde na 4,5 jaar

op de CSV een nieuwe stap maken als di-

recteur en vertrekt naar een grotere

school in Hilversum. Alle kinderen van

de school stonden juf Lidwien ‘s och-

tends vroeg aan de Floraweg luid zin-

gend, met vlaggetjes en bloemen in de

hand, op te wachten. Tegen 9 uur reed

het koetsje van de familie Soede voor en

kon het afscheidsfeest beginnen. De leer-

krachten hadden het bureau van

Lidwien naar de hal van de school ver-

plaatst zodat de directeur op deze dag

nog één keer achter haar bureau kon zit-

ten. 

De ochtend stond geheel in de sfeer van

een Engelse “High Tea”. Ouders van de

school hadden hapjes gemaakt voor het

High Tea buffet. Alle kinderen hebben

heerlijk gesmuld van de lekkernijen. Na

het buffet werden verschillende kado’s

aangeboden en de ochtend werd afgeslo-

ten met een optreden van de hip-hop

groep Ill Skill Squad. Al met al een gezel-

lige ochtend waar juf Lidwien met veel

plezier op kan terugkijken.                 S.B.

Op 1 augustus vindt er een gedeeltelijke

zonsverduistering plaats die vanuit

Vreeland zichtbaar is. Ongeveer een kwart

van de zonsdiameter wordt die dag door

de maan bedekt ofwel 15% van het zons-

oppervlak. Rond 10.37 uur verschijnt een

‘deukje’ linksboven in de zon. Dit groeit

langzaam uit tot een behoorlijke hap en

de verduistering is maximaal rond 11.25

uur. Dit is niet voldoende om het donker

te maken in ons dorp. Een goede drie

kwartier later is het schouwspel voorbij.

Wanneer je de verduistering wilt bekij-

ken, pas dan goed op je ogen. Kijk vooral

niet rechtstreeks in de zon, ook niet met

een zonnebril. Gebruik een speciale

eclipsbril of als alternatief, hou een paar

CD/DVDs als een optisch filter voor je

ogen (niet door het gat kijken!). 

Weetje: de volgende zonsverduistering in

Vreeland is op 4 januari 2011. Bij zonsop-

komst blijkt dan bijna 80% van de zonsdia-

meter achter de maan schuil te gaan. De

eerstvolgende totale zonsverduistering in

Nederland vindt plaats in 2135... H.L. 

Afscheid directeur CSV

De hemel boven Vreeland

Soms blijkt weer duidelijk dat Vreeland

precies op de grens van twee provincies ligt

en dat die Provincies niet altijd met elkaar

communiceren. Zo had de Provincie

Utrecht besloten om op zaterdagavond 5

juni de Provinciale brug in de N201 te repa-

reren en het wegdeel tussen de Singel en de

Raadhuislaan af te sluiten. Nou komt het

natuurlijk nooit goed uit dat de hele brug

is afgesloten, maar uitgerekend die avond

was er in Nederhorst den Berg (Provincie

Noord Holland) het Zomerspektakel bezig

waar honderden mensen uit de regio naar

toe gingen om te genieten van o.a. Ali B en

diverse bekende DJ’s. Enige communicatie

tussen beide Provincies was er kennelijk

niet geweest -en Vreeland was hier de dupe

van. Want de hele avond was het dringen op

de Van Leerbrug. Auto’s, brommers en fiet-

sers stonden vast in de Breedstraat en langs

Duinkerken, wie moest achteruit, wie

kreeg of nam voorrang? Gelukkig was de af-

sluiting van korte duur. Laten we hopen dat

bij een volgende wegafsluiting geen festivi-

teiten in de regio zijn gepland! J.J.

30 augustus Dorpsfeest Vreeland
Jong en oud kunnen zich alvast verheu-

gen op een geweldig leuke zaterdag die

bol zal staan van de aktiviteiten. Een

mooi moment, zo net na de vakantiepe-

riode, om weer even met elkaar bij te pra-

ten (met een drankje en een hapje) en om

hopelijk te genieten van de zomerzon en

een sprankelend programma.

Pak dus uw agenda en houd deze dag vrij.

Kinderaktiviteiten van 16.00 tot 19.00

uur. Feestprogramma voor de ouderen

vanaf 18.00 uur. Komt allen!!!!

Houd de volgende Vreelandbode in de ga-

ten voor het komplete programma van

30 augustus.

Tevens vrijwilligers gevraagd voor bege-

leiding van de kinderaktiviteiten. 

Voor informatie tel. 234185.

Chaos op brug
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Voor het midzomeravondconcert van 21

juni had het Vreelandse Nieuwe Koor voor

het eerst een avondvullend werk gepro-

grammeerd: Gioacchino Rossini’s Petite

Messe Solennelle. Een keuze die vriend en

vijand verraste, want de Petite Messe staat

bekend als een stuk dat voor een amateur-

koor tot de moeilijkere werken behoort.

Een ambitieuze keuze, dus. En de 150 be-

zoekers in de Grote Kerk van Vreeland

zaten dan ook in spanning te wachten. 

Die spanning wist het koor al in de eerste

maten te breken. Het zong fris en zelfverze-

kerd. Gewoon goed, dus. En dat hadden de

leden van het koor zelf ook in de gaten.

Hun plezier in het zingen werkte aansteke-

lijk op het publiek, en zorgde dat ‘de vonk’

oversloeg. Ook de professionele solisten en

begeleiders kweten zich naar behoren van

hun - moeilijke - taak. Maar het was dit keer

toch het koor dat op de bezoekers de mees-

te indruk maakte. Het is het laatste jaar on-

tegenzeggelijk in kwaliteit flink gegroeid.

Er is hard gewerkt voor dit resultaat, maar

het was zeker niet voor niets: de staande

ovatie en de bloemen waren dik verdiend.

En ook bij de borrel na afloop waren de

felicitaties niet van de lucht. 

Als het Nieuwe Koor zich zo blijft ontwik-

kelen, wordt de grote kerk van  Vreeland

straks te klein.

Het Nieuwe Koor overtreft zichzelf

Ieder donderdagochtend markt op de Fetha!

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

Op 2800m2 privégrond 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,-.
Eindschoonmaak €30,-. Geen andere 
bijkomende kosten. Stuur een mail 
voor meer foto's, informatie of om te 
reserveren. jpboogert@hotmail.com,  
06-42466141

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

Zaterdag 21 juni hebben Martijn van Dis

en Joep Kaandorp meegedaan aan de fina-

le van het heren turnen NTS laag in

Amersfoort. Via twee voorrondes hadden

zij zich voor deze wedstrijd geplaatst. Jelle

de Vries had zich ook voor deze wedstrijd

geplaatst, maar moest zich ‘s morgens he-

laas ziek afmelden. Martijn kon gelukkig

wel meedoen ondanks dat hij twee weken

geleden nog geopereerd was aan een blin-

dedarmontsteking. Hierdoor kon hij het

weekend er voor niet meedoen aan de kop-

pelwedstrijd in Beverwijk waar hij voor

was uitgenodigd. Tommy van Toor heeft

daar de honneurs waargenomen en een

twaalfde plaats behaald. Martijn turnt

NTS 11, 5de divisie. Hij behaalde op vloer

18.50, voltige 18.70, ringen 17.40, sprong

17.45, brug 18.50 en rek 17.95 punten. Met

een totaalscore van 108.50 punten een

vierde plaats en maar 0.25 punten achter

op de 3e plaats. Op de voltige had hij zelfs

de meeste punten.  Joep turnt NTS 13, 5de

divisie. Joep deed dit jaar voor het eerst

mee aan de wedstrijden en gelijk al knap

door naar de finale. Ook Joep wist op een

toestel de hoogste score te behalen en wel

op rek. Met op vloer 18.20, voltige 17.30,

ringen 17.70, sprong 17.95, brug 18.20 en

rek 18.70 punten behaalde Joep een vijfde

plaats met 108.05 punten. En ook hier za-

ten de punten vlak bij elkaar want num-

mer drie had maar 0.30 punten meer. Het

seizoen bij DOS zit er weer bijna op. De

maanden juli en augustus worden er geen

lessen gegeven. Wilt u meer info over de

lessen bij DOS kijk dan eens op www.dos-

vreeland.nl.

In de nacht van 5 op 6 juli is door onbeken-

de personen een hele rij auto’s op de

Lindengracht, overlopend naar het Kerk-

plein en zelfs een aantal auto’s op de

Bergseweg, met een scherp voorwerp van

voor naar achteren bekrast. Uiteraard is

dit een zinloze en stupide actie, jammer

dat dit soort zaken ook in Vreeland moe-

ten gebeuren. Getuigen die in de nacht

van 5 op 6 juli iets hebben gezien of ge-

hoord, kunnen zich melden bij de politie

Breukelen. Aangifte van schade kan via in-

ternet, www.politie.nl (aangifte).           G.I.

Jongens DOS Vreeland turnen finale

Vandalisme in Vreeland

Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha
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De bewoners van Vreeland hebben in de af-

gelopen weken regelmatig brandweer-

voertuigen het bedrijfsterrein van Greif op

zien rijden. Op woensdag 28 mei en op

maandag 2 juni werd de brandweer

Loenen gealarmeerd voor een automa-

tisch brandalarm bij het bedrijf aan de

Bergseweg. Beide keren betrof het een loos

alarm. Maandagavond 16 juni reden er

meerdere brandweervoertuigen Vreeland

in. Brandweer Loenen met 2 voertuigen,

brandweer Nigtevecht met 2 voertuigen

en de dienstauto van de Officier van

Dienst van het district Vecht en Venen. Dit

keer niet met zwaailichten en sirenes. De

voertuigen kwamen namelijk niet omdat

er een brandalarm was, maar voor de jaar-

lijkse gezamenlijke oefening. Eén keer per

jaar oefenen de bedrijfshulpverlening

(BHV) van Greif en de gemeentelijke brand-

weer Loenen om de onderlinge samenwer-

king te optimaliseren. Aan de oefening

werd ook deelgenomen door de Adviseur

Crisisbeheersing en de Snelle Geneeskun-

dige Groep (SGG) van Maarssen. De SGG is

een onderdeel van de brandweer Maarssen

en rukt mee uit naar branden en ongeval-

len in het verzorgingsgebied van Maars-

sen. Tijdens de oefening werd een incident

gesimuleerd waarbij, na een explosie,

brand was uitgebroken in een opslaghal

van de vatenfabriek. De verschillende

hulpverleningsdiensten werkten nauw sa-

men bij het redden van meerdere slachtof-

fers en het bestrijden van de brand.

Door het jaar heen oefent de bedrijfs-

brandweer ook een aantal keren zelfstan-

dig. De eerstvolgende oefening van de be-

drijfsbrandweer staat gepland op dinsdag

23 september van 16:45 tot 18:45 uur.

Brandweer oefent regelmatig bij Greif

Afsluiting N523/N201 uitgesteld
Doordat vrijdag 27 en zaterdag 28 juni,

tijdens de aanleg van de paalfundering

van de rotonde op de N201, een onvoor-

ziene hoeveelheid grondwater naar bo-

ven kwam, zijn de werkzaamheden stilge-

legd. Op dit moment wordt gezocht naar

een andere oplossing om de paalfunde-

ring aan te leggen. De geplande afsluiting

van het kruispunt wordt tot na de bouw-

vakantie uitgesteld. Het exacte moment

van de afsluiting en de duur hiervan is op

dit moment nog niet bekend. Zodra dit

wel bekend is zal de provincie weggebrui-

kers hiervan op de hoogte stellen d.m.v.

de media en borden langs de weg.

B.M.

Copy
In de Vreelandbode kunt u ook uw particuliere advertentie, een vechtzooitje zie

pagina 2, plaatsen als u b.v. een oppas of hulp in de huishouding zoekt. De redac-

tie staat ook open voor ingezonden brieven, familieberichten, tips en nieuwtjes. 

De bedrijfsbrandweer heeft een waterscherm opgebouwd om

overslag naar een ander deel van het bedrijf te voorkomen.

Leden van de brandweer Loenen staan op

het punt om een van de slachtoffers met be-

hulp van een schepbrancard af te voeren.

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Het befaamde De Nederlanden in

Vreeland aan de Vecht is verkocht. De hui-

dige chef-kok Wilco Berends heeft samen

met hotelbedrijf Sandton het horecabe-

drijf overgenomen. De huidige eigenares-

se Carole Hulsebos vertrekt per 15 augus-

tus bij De Nederlanden.

Chef-kok Wilco Berends, die een jaar gele-

den overkwam van Merlet in Schoorl, gaat

samen met zijn vrouw Caroline De

Nederlanden runnen. Berends blijft de

met één Michelinster bekroonde keuken

leiden en zijn vrouw zal de pr- en receptie-

werk voor het hotel op haar nemen.

“Twaalf jaar geleden heb ik hier met mijn

vrouw gegeten. Ik zei toen dat het fantas-

tisch zou zijn om hier ooit eens te werken.

Dat lukte vorig jaar. En nu biedt zich de

kans aan om mede-eigenaar te worden’,

aldus een opgewekte Berends.” Berends

heeft samen met Sandton de exploitatie

overgenomen. Het vastgoed blijft in han-

den van de bekende makelaar Cor van

Zadelhoff. Sandton wil volgens Berends

van De Nederlanden het vlaggenschip ma-

ken van de keten.  De nieuwe eigenaar wil

het organisatorisch iets anders aanpak-

ken. ‘De zaak draait, maar we willen het

organisatorisch iets optrekken. Eventueel

wil ik wat keukenpersoneel aantrekken

zodat ik me beter kan profileren als chef’,

aldus Berends. De huidige eigenaresse

Carole Hulsebos zegt na 33 jaar horeca en

zes jaar De Nederlanden even tijd te ne-

men voor haarzelf. 

In de volgende Vreelandbode zult u nader

kennis kunnen maken met Wilco en

Caroline Berends. 

Chef-kok neemt de Nederlanden over

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
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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

Gezocht: secretaris Dorpsraad M/V
Naar aanleiding van deze oproep leek het

mij interessant een gesprek te hebben met

de huidige vertrekkende secretaris van de

Dorpsraad. Wat is er zo leuk aan deze

functie? Wat houdt het in? En waarom

houdt ze er mee op? ‘Ze’ is historica Micha

Cluysenaer, sinds 1986 wonend in

Vreeland. Gestart aan de Fetha en zeven

jaar later verhuisd naar De Vliet, waar zij

nog steeds woont met echtgenoot Joost en

de laatste nog thuiswonende dochter

Noor. Yannicke en Marijn zijn inmiddels

het huis uit. Micha is altijd betrokken ge-

weest bij Vreeland. Zo is zij al jaren actief

bij de Historische Kring Loenen en is zij

sinds 2,5 jaar secretaris van de Dorpsraad.

Haar eigen bedrijf, Cluysenaer Historisch

Onderzoek en Communicatie, vergt ech-

ter inmiddels zoveel tijd, dat zij helaas de

secretarisfunctie moet neerleggen. Helaas

ja. Want ze vond het ècht leuk. “De

Dorpsraad is een enthousiaste groep men-

sen die -zonder politieke stellingname- be-

zig is met een gemeenschappelijk doel: de

leefbaarheid en de kwaliteit van leven en

wonen in Vreeland in stand houden en

waar mogelijk verbeteren. Omdat we met

een grote groep zijn, 10 mensen, kunnen

de taken goed verdeeld worden. Iedereen

heeft zijn eigen expertise, zijn eigen in-

breng, we doen het samen, je ondersteunt

elkaar, kortom: het is gewoon leuk”. 

Betrokkenheid

Die betrokkenheid bij het dorp zoekt zij

nu in een opvolger, man of vrouw. De be-

langrijkste taken voor diegene zijn de

voorbereiding van de bestuurs- en leden-

vergaderingen, het notuleren daarvan en

het voeren van correspondentie. Leden-

administratie, zoals adreswijzigingen of

nieuwe leden invoeren, wordt door de

penningmeester uitgevoerd. Eigenlijk

ben je als secretaris ook de contactper-

soon naar buiten en een beetje de spin in

het web. Micha benadrukt dat het invul-

len van de functie heel persoonlijk is.

Iedereen legt zijn eigen accenten en dat

maakt het juist zo leuk. Daarbij spelen er

momenteel weer veel interessante zaken,

zoals het bespreken van plannen voor

nieuwbouw op de locatie van de huidige

CSV, het aquaduct of de uitbreidingsplan-

nen van De Nederlanden. Lijkt het u wat,

een rol te vervullen in het belangrijke

werk van de Dorpsraad, betrokken te zijn

bij het reilen en zeilen in het dorp en uw

steentje daaraan bij te dragen? Neem dan

contact op met Micha voor een verdere

toelichting op de vacante functie: 237002

of micha.cluysenaer@consunet.nl

J.J.

In de laatste week van de schoolvakantie,

om precies te zijn op 19, 20, 21 en 22 au-

gustus 2008, organiseert jeugdclub DE

COCON weer een week hutten bouwen

voor de kinderen van 9 tot 12 jaar; en al-

weer voor de 3e keer bij de familie v.d.

Paauw aan de Kleizuwe. De kinderen van

de CSV die na de grote vakantie naar

groep 6 gaan, de kinderen van groep 7 en

8 én de kinderen die naar de brugklas

gaan, mogen meedoen. Ook kinderen in

die leeftijd die in Vreeland wonen maar el-

ders naar school gaan, zijn welkom. Er is

plaats voor maximaal 50 deelnemers. Het

thema is geworden: Brugwachtershuisje.

We hebben weer behoefte aan divers ma-

teriaal zoals pallets, balken, platen,

hang- en sluitwerk etc. Belangrijk i.v.m.

afvoer is wel dat het ongeverfd hout be-

treft. Heeft u materiaal dat wij kunnen

gebruiken , dan wordt u verzocht con-

tact op te nemen met Reinko Abels tel.

234785  of Casper Zeldenrijk tel. 234808.  

Casper Zeldenrijk, Reinko Abels, Manon

Leffelaar en Evelyn van Vliet.

Huttenbouwen 2008

Huttenbouwen 2007
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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 

Luisterfilms in de auto!!
Hoorspelen als avontuurlijke audiofilm. Met vele
bekende topacteurs als Katja Schuurman,
Georgina Verbaan, Antonie Kamerling en Michiel
Romeijn. Voor de kinderen Erik of het klein insec-
tenboek. Voor de groten Komt een vrouw bij de
dokter, Zaterdag en De ontdekking van de hemel.

De files duren bijna te kort!.
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

De Stichting Cultuurplatform Vecht-

streek bestaat officieel één maand. Vanaf

het begin van dit jaar is er heel wat aan

voorbereidingen gedaan. Nu is het de

beurt aan u: nomineer een initiatief voor

de toekenning van de Vechtcultuurprij-

zen op 31 augustus of ontwerp ons logo.

Publiek en jury kennen prijzen toe

De ‘VechtParel’ en het ‘PublieksJuweel’ zijn

cultuurprijzen die kunst en cultuur in de

Vechtstreek onder de aandacht brengen. U

kunt nominaties voor de publieksprijs - cul-

turele initiatieven die vindingrijk, popu-

lair, wijd verspreid of zeer opmerkelijk zijn

-  via e-mail aan het Cultuurplatform door-

geven. Tijdens ParkPodium Boom en Bosch

in Breukelen op zondag 31 augustus 2008

kiest het aanwezige publiek uit uw inge-

zonden nominaties het PublieksJuweel. De

winnaar verdient een culturele master-

class naar eigen keuze van maar liefst acht

uur. Op dezelfde middag maakt de jury van

het Cultuurplatform de winnaar van de

VechtParel bekend. Deze winnaar ont-

vangt een geldprijs. 

Ontstaan Cultuurplatform Vechtstreek

Het Cultuurplatform is ontstaan vanuit

de behoefte aan meer culturele afstem-

ming binnen de gemeenten Breukelen,

Loenen en Maarssen. Het Cultuurplat-

form geeft handen en voeten aan een aan-

tal van de gezamenlijke speerpunten uit

de Nota Kunst en Cultuur van deze ge-

meenten. Het Cultuurplatform wil de cul-

tuurparticipatie in de Vechtstreek bevor-

deren door extra aandacht te besteden

aan diverse kunst- en cultuurthema’s en

aan meer culturele uitwisseling in de drie

gemeenten. De zestien leden van het

Cultuurplatform zijn vertegenwoordigers

uit het culturele veld of inwoners uit de

Vechtstreek. Zij hebben kennis van of inte-

resse voor cultuur. De leden hebben voor-

al een antennefunctie. Ze vergaren infor-

matie en dragen dit uit naar de vele cultu-

rele spelers die actief zijn in de

Vechtstreek, zowel op professioneel als op

amateurniveau. Nathalie Jonker is aange-

steld als cultuurmakelaar en begeleidt

het Cultuurplatform met raad en daad.

Logowedstrijd

Het Cultuurplatform wil in alle commu-

nicatie goed herkenbaar zijn. Daarom no-

digen wij u uit een logo voor ons te ont-

werpen. We kijken vol spanning uit naar

uw creatie. Het gekozen logo zal veelzijdig

worden gebruikt en de bedenker van het

logo krijgt de keuze tussen een origineel

Vechtstreek cultuurpakket of een geld-

prijs. Stuur uw ontwerp in vóór 15 augus-

tus 2008. Voor meer informatie over het

logo, de VechtParel en het PublieksJuweel

kunt u per e-mail contact opnemen met

Nathalie Jonker, n.jonker@bibliotheek-

avv.nl

Denk mee met Cultuurplatform

Op 26 juni voeren twee dames uit Muiden

in hun bootje over de Vecht. Vlak voor de

Van Leerbrug nam de oudste van de twee

het roer over zodat haar kleindochter het

kruisje naar beneden kon halen.

Vervolgens ontstond een ware slalom.

Oma gaf gas, zwabberde tegen de ijzere

sloopboot van Tanneke van Alphen, stak

dwars over de Vecht om tegen het rem-

mingwerk van de brug te botsen en weder-

om dwars over de Vecht onder de brug

door tegen de houten Kortenhoever van

Marinus Scheepmaker! Deze kwam spon-

taan tot zinken. De Kortenhoever is door

Cor Nab uit het water getakeld, op de aan-

hanger van Henk Griffioen gezet en naar

de scheepswerf gebracht. De schade lijkt

mee te vallen maar dit is nog niet zeker.

De oudere vrouw die aan het roer stond

zei nog: “Ik ben heel handig, maar varen

kan ik kennelijk toch niet!”. B.M.

Zwabberaar doet Kortenhoever zinken

In vorig nummer werd voor ons plaatselij-

ke voetbalelftal een oproep aan fitte

Vreelanders gedaan om deel te nemen

aan de streekderby tegen de rivalen uit

Loenen. Vorig jaar won Vreeland, het werd

een afgetekende overwinning. Die oproep

is eigenlijk een beetje verwonderlijk. Er

zijn immers al 24 mannen geselecteerd.

Er staat veel op het spel (de eer van de

Vechtstreek) maar is die selectie soms te

licht of opeens te oud? Het valt te verwach-

ten dat Loenen terug zal slaan, maar angst

is een slechte raadgever, ook bij voetbal.

Kom het allemaal met eigen ogen zien op

31 augustus om 16.00 uur op veld 4 van

S.V. de Vecht of als je over scorend vermo-

gen beschikt meld je alsnog aan. A.zijn

Vreeland-Loenen

De winnende selectie van vorig jaar.
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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

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseelltt iipp

Heb je al grote vakantie? Joepie! Heel

lang niet naar school! Wat een heerlijk

vooruitzicht! En weet je al wat je gaat

doen? Nou natuurlijk de Vreelandbode

lezen! En verder? 

Schrijf het ons maar wat je allemaal in

de grote vakantie meemaakt. Dan kom

je misschien hier te staan! 

Dit keer hebben we een paar hele specia-

le reporters uit groep 6 gevraagd om in-

terviews te houden. Hier het eerste inter-

view van Jet en Jasmijn. Heel stoer met

de voorzitter van de dorpsraad! En er is

nog meer zoals het spannende vervolg-

verhaal voor iedereen die al 10 is. En dit

keer bovendien een echt gebeurd ver-

haal over de spookboerderij. Lees maar

snel! De toverkikkerknutseltip, de mop-

jes en de extra puzzels zijn cool om in de

vakantie te doen. Dus vergeet de

Kinderpost niet mee te nemen! Tot in au-

gustus en een heeeele fijne vakantie! 

PS Stuur je post naar info@vreelandbo-

de.nl met je naam en je leeftijd erbij.

• Wist je dat de eindmusical, die vorige

week donderdag in het dorpshuis

door groep 8 is opgevoerd, een dave-

rend succes was!

• Wist je dat er in Vreeland een paar we-

ken geleden een reclamespotje is op-

genomen voor DSB Bank? Laat maar

even aan ons weten als je het spotje op

de televisie ziet.

Maak je eigen bootje

Benodigdheden:

2 kleine lege plastic flesjes, 2 postbode

elastieken of breed tape, stokje, stukje

stof, schaar

Werkwijze:

Maak de 2 flesjes aan elkaar met behulp

van de elastieken. Zet de stok er rechtop

tussenin. Knip van de stof een groot zeil,

maak dit aan de stok vast en probeer of

het bootje blijft drijven. Veel succes!

MMoopp
Een baby zij tegen een andere baby

Ik ben om 12 uur ‘s nachts geboren

Zei de andere baby

Mag jij dan zo lang opblijven?

Maaike groep 5

Iedereen uit Vreeland  kent de “spook-

boerderij” wel. Dat oude bouwvalletje

naast het  tunneltje. Ik (Sofie) ging met

mijn vriendin (Berke) ook een keer er-

heen en  we klommen over het hek.

We wisten natuurlijk wel dat het niet

mocht maar  we vonden het zo span-

nend dat we het toch deden. We liepen

heel vrolijk  naar de hooibaal en begon-

nen wat te kletsen. We hadden ook koek-

jes en water  bij ons. We wouden even op

de hooibaal kijken en Berke gaf me een

voetje. Heel gewoontjes klom ik op de

hooibaal en ging ik staan.

Ineens verstijfde ik van angst. Daar, in

een gat tussen het hooi, lag een man!

Ik  wist niet of hij dood of levend was

maar één ding wist ik wel. Wegwezen!

Ik  gooide het water en de koekjes op de

grond en sprong zo boven op Berke.

Zij  snapte er niks van maar toen ik zei

dat ze NU weg moest rennen deed ze het

toch. Een tijdje later gingen we terug en

WWeellkkoomm!

KKiinnddeerrnniieeuuwwss

DDee  SSppooookkbbooeerrddeerrii jj

Hij wordt telkens gebe-

ten door het tijgerbrood

RRaaaaddsseell tt jjee

Waarom moet een 
bakker zo vaak naar 

het ziekenhuis?

Maaike groep 5

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseellttiipp
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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. 

Wij gaan op vakantie van
17 juli t/m 10 augustus

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen 

op: 06-15202026

riepen wat dingen maar hij  reageerde

niet. We zijn toen supersnel naar huis

gefietst en hebben Maaike  gebelt.

Een paar uur later gingen we weer kij-

ken samen met Mark (Maaike’s  vader).

Toen we bij de hooibaal stonden riep

Mark:’’Hallo?’’. Opeens  kwam er zo’n

groot hoofd naar boven en Maaike rende

gillend weg. Mark praatte wat met die

man en het bleek een Poolse zwerver te

zijn. Ik kon  niet alles verstaan. Maar wat

ik wel kon verstaan was toen Mark zei

dat hij  morgen terug kwam en dat als

hij dan niet weg zou zijn, hij de politie

zou  bellen. Ik weet niet hoe het verder is

afgelopen.  Maar ik weet wel dat  ik daar

NOOIT meer naartoe ga. En voor ieder-

een die ook iets spannends wil  ontdek-

ken, DOE HET NIET DAAR!   Sofie Leffelaar

Voor kinderen van 10 jaar en ouder!

Door Rutger Bouma, Cassidy Colliens, Berend

Keeknen en Jelle de Vries

Deel 3: Hoe zou het met Frederick gaan

nu hij in zijn eentje op de vlucht is voor

de ridders?

....Bijna de hele stad is gevangen geno-

men door de ridders van Graaf Willem.

Ondertussen is Frederick in een huis ge-

klommen, hij weet niet dat daar een

struikrover woont. Hij ziet de struikro-

ver en de struikrover trekt zijn mes.

Frederick knielt en smeekt om hulp. De

struikrover komt steeds dichterbij....

WORDT VERVOLGD!

Voorzitter van de Dorpsraad 

Geïnterviewd door Jet en Jasmijn (10 jaar)

1. Hoe vaak per week moet u vergaderen?

1 x per maand met het bestuur en 2 x

per jaar de Algemene Ledenvergadering.

2. Hoeveel leden heeft de dorpsraad? 

De dorpsraad heeft ruim 300 leden. Het

bestuur heeft 10 leden.

3. Heeft u veel contact met de burgenmeester?

en waar praat u dan over?

We praten 2 x per jaar over dingen die

moeten veranderen.

4. Is het leuk om het te doen en waarom?

Ja, het is heel leuk. Hans ging met pensi-

oen, had het wat rustiger. De Dorpsraad

zocht net een nieuwe voorzitter en Hans

zei direct ja, toen ze hem vroegen.

5. Vind u het gezellig om naar de burgemees-

ter te gaan?

Het moet wel, maar het is niet echt gezel-

lig, meer iets dat noodzakelijk is. Maaar

de burgemeester is wel heel aardig.

6. U gaat toch verhuizen naar Frankrijk,

maar wie wordt dan de nieuwe baas van de

dorpsraad van Vreeland?

De nieuwe voorzitter heet Johnny.

7. Is er veel te doen aan Vreeland?

Ja, heel veel.

8. Doet de burgemeester soms iets geks en wat

dan?

Nee, de burgemeester is heel serieus en

verstandig.

9. Gaat u  Vreeland missen als u gaat  verhui-

zen? en waarom?

Ik ga Vreeland heel erg missen omdat

het zo gezellig en knus is.

10. Waar vergadert u?

De bestuursvergaderingen bij de bestuurs-

leden thuis, de ALV in het dorpshuis.

PPuuzzzzeell

SSppaannnneenndd  VVeerrvvoollggvveerrhhaaaall

IInntteerrvviieeww  HHaannss  vvaann  OOvveerrbbeeeekk

Hoofdsteden:
Amsterdam
Tirana
Moskou
Helsinki
Boedapest
Wenen
Rome
Skopje
Kiev
Bern

Landen:
Letland
Kroatie
Eu
Portugal
Italië
Malta
Spanje
Duitsland
Letland
Malta

A Ö V C R F N R C L O X O N Y H R S R

M E H R P C L E T L A N D V R G P V O

S E O X P R U C M R B J X L X K O H M

T I R A N A F P E O J N J M L V R R E

I P L H R P Z Ö C V S O IJ C K G T U A

R C V R H H E L S I N K I E V C U O C

D E Q N P V IJ E U O B R O A C E G A L

A P M A L T A T J M E O C U B U A G W

M R Z E U F C L P U R A A B C C L U X

R IJ G O D I V A O C N T IJ V K G F B R

T Z F E B U X N K IJ F I C Q IJ K O E M

U V L B S C I D S U R E B K V IJ G C A

R R Q R P K O T O D IJ A IJ C R Z I J L

K P G I A W IJ L S F S K O P J E IJ V T

IJ C H O N G E C IJ L W C A K B U C E A

E Q B M J O V N J B A J B B E I Z O I

J F B O E D A P E S T N I T A L I E H

V C U F J F H IJ F N G J D Z IJ D H C J

E M E R E D X C V U C E W Q J Z Q O K

Ingezonden door Joep en Marc, 10 jaar
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• Het onderraam en de onderkant van de

kozijnstijlen aan de westkant vervan-

gen en geschilderd. Waren totaal verrot.

• Tijdens het vervangen van het riet een

oud-kistraam vervangen door een nieuw.

• Schilderen van het ZO-, O- en NO-veld.

• De feestvlaggetjes laten repareren. 

• Schilderen nieuwe riet- en spreeuwen-

planken voor de lijven met nieuw riet.

• Schoortje van het stellinghek vervan-

gen. Was verrot.

• Bovenschijf- wiggen aangeslagen. Schijf

had speling.

• Kruiwerk in de kap schoongemaakt en

opnieuw gesmeerd.

• Kammen bovenwiel gewassen met bij-

enwas. (nieuwe smeerlaag aanbrengen

tussen kammen en staven van in elkaar

grijpende wielen.)

• Zeilen laten repareren. Zaten kleine

slijtgaten in en loslatende stiksels.

• Stelling geteerd en van anti-sliplaag

voorzien.

Financiën

Zoals altijd is het voor de eigenaar van de

molen weer puzzelen. De nieuwe subsi-

dieregeling is ingewikkeld. De werkzaam-

heden zijn ingedeeld in een 6-jarenplan-

ning, maar dat betekent dat onvoorziene

tegenvallers de planning danig in de war

kunnen schoppen. En, voor elke verande-

ring in de meerjarenplanning moet goed-

keuring worden aangevraagd. De subsidie

van de Rijksdienst voor de Monumenten-

zorg is niet toereikend. De provincie

Utrecht heeft laten weten geen subsidie

meer te verstrekken. Zo komen restaura-

tie en groot onderhoud op de schouders

van de eigenaar te rusten. Toch blijft u als

donateur onmisbaar, omdat we met uw

gulle gaven de exploitatie van de molen

en klein onderhoud kunnen bekostigen.

Een molen is immers pas een molen wan-

neer hij draait ! De eigenaar zorgt dat de

molen er is, de Stichting Korenmolen de

Ruiter en de vrijwillige molenaars zorgen

ervoor dat hij draait. Daarom kijken we

met smart uit naar uw donatie voor 2008

(er worden geen acceptgiro’s verstuurd,

i.v.m. de kosten). Mocht u de donatie reeds

hebben overgemaakt dan zijn we u hier-

voor erkentelijk. Is het u ontschoten, dan

hopen we de jaarlijkse bijdrage van mini-

maal h 12,50 tegemoet te zien op de reke-

ning van Stichting “Molen de Ruiter”,

Vreeland bankrek.nr. 22.60.40.992 (Van

Lanschot Bankiers). Ook uw hulp blijft

hard nodig om samen met de eigenaar en

de molenaars de dorpskorenmolen in

stand te houden. 

Opleiding molenaars

Momenteel hebben we twee “studenten”

in opleiding voor vrijwillig molenaar,

Henk Rutgers en Karen Walter.  Beide

gaan voortvarend te werk. We verwachten

dat Henk in 2008 examen gaat doen. Hij

gaat de nieuwe molen in Soest bemannen.

Karen zal dit jaar misschien voor het

proef-examen op gaan. Tevens hadden we

een gast-leerling, Annet Brandus, om erva-

ring op te doen op een andere soort molen

dan haar les-molen.

Slot

U weet het, de molen vormt een historisch

onderdeel van het dorp Vreeland. Hij is er

ook voor U. Schroom daarom niet om

langs te komen om met de molenaars een

babbeltje te maken of de molen te komen

bekijken. Laat onze mooie molen ook eens

aan vrienden en kennissen zien. U weet

het, als de blauwe wimpel wappert, dan is

de molenaar “thuis” (op de molen) en

kunt u binnen lopen voor een bezoekje of

om die overheerlijke producten van de

molen te kopen en thuis iets lekkers van

te maken, want ook hiermee steunt u de

exploitatie van de molen. We zijn elke za-

terdag (in principe) van 10:00 uur tot

16:00 uur open. Mochten we er niet zijn,

dan geven we dat duidelijk aan. U bent

van harte welkom.

Door het wegvallen van de subsidie van de

provincie Utrecht hebben we nieuwe do-

nateurs hard nodig. Misschien weet u ie-

mand (kennis, buren, familie of andere)

die de molen een warm hart toedraagt en

donateur wil worden. Draagt u de molen

een warm hart toe, maak dan uw andere

dorpsgenoten donateur van de molen.

Schroom niet om ze bij ons aan te melden

of wijs ze de weg naar de molen. We schrij-

ven ze graag in als nieuwe donateur, of

neem kontakt op met Nico Perdijk, tel.

035 - 5313074. Misschien zit er wel een

leuk welkomst geschenk in.

Wij doen onze uiterste best om “de molen

van het dorp” in een goede konditie te

houden. Met o.a. uw hulp zal dat zeker

lukken. Aan ons zal het niet liggen, we

gaan er weer met volle energie en hopelijk

met veel wind tegenaan.

Namens de vrijwillige molenaars,

Nico Perdijk en Arie Vink

Jaarverslag korenmolen ‘De Ruiter’
Molenvrienden, 2007 was het Jaar van de Molens, waarin we

drie speciale aktiviteiten hebben gehad, t.w.:

• Op Nationale Molen- en Gemalendag een boottocht over de

Vecht van molen “de Hoop” in Loenen a/d Vecht naar koren-

molen “de Ruiter” in Vreeland en v.v. Was een groot succes.

Na bezoek aan de korenmolen konden de passagiers weer

terug varen naar de opstapplaats. Op deze dag was er weer

van alles te proeven op de molen, zoals pannenkoekjes, mo-

lencake en kruidkoek.

• In juni was harmonie “de Vecht” op de molen in het kader

van “Blazen voor de Molen”. Op de stelling van de molen

hebben ze een concert van 45 minuten gegeven. Veel voor-

bijgangers (ook op het water!) bleven even staan en luiste-

ren.

• Tijdens “Open Monumentendag” was er een prachtige ex-

positie van bronzen beelden van Luc van Hellemond, bege-

leid door twee gedichten bundels van Bert Schwitters.

Bezoekers waren in de gelegenheid om het geëxposeerde te

kopen. 

Zoals een ieder wel is opgeval-

len heeft de molen gedeelte-

lijk een nieuw rietdek gekre-

gen. Op het ZW-, Z-, en ZO veld

was het oude riet hard aan ver-

vanging toe. Volgens de riet-

dekker kon dit riet nog wel

eens van 1911 zijn geweest.

Het verwijderen van het oude

riet gaf wel stof en vuil. De bin-

nenkant van de molen was

niet om aan te zien. Het bleek

dat er veel rietlatten vervan-

gen moesten worden, omdat ze verrot waren. Meer dan de

rietdekker had verwacht. Met grote bewondering hebben we

staan kijken hoe deze vakmensen het nieuwe riet op het lijf

aanbrachten. Puur vakmanschap. De molen staat er weer

mooi bij. 

Er zijn door fotograaf Monno Rienks foto’s gemaakt van de

molen (binnen en buiten) voor een nieuwe folder. Het ligt in

de bedoeling om op Nationale molen- en Gemalendag 2008

de nieuwe folder van korenmolen “de Ruiter” te presenteren.

Bezoek van scholen hoort inmiddels tot het vaste patroon.

Dit jaar hadden we twee scholen op bezoek, nl. de Montini-

school uit Baarn en Joost v/d Vondel uit Amstelveen. Geeft al-

tijd veel plezier. Ook de molenaars van de afdeling Noord

Brabant hebben ons op hun jaarlijks uitje met een bezoek

vereerd. Is altijd leuk als collega’s op bezoek komen.   

Molen in bedrijf

Dit jaar was de molen 56 dagen open met 346 draai-uren. Dit

is gemiddeld 1 dag van ruim 6,2 uur in de week. In totaal

heeft de molen 125.900 omwentelingen gemaakt en dat is ge-

middeld 2248 per dag. Op deze dagen hebben we ongeveer

1260 bezoekers gehad. Kijken we naar het weer van het afge-

lopen jaar, dan is de wind het meest uit zuidwest tot westen

komen waaien en had hij een sterk karakter (3/5 beaufort), ge-

volgd door noord tot noordoost richting met een zwak karak-

ter (2/3 beaufort). De hoogste temperatuur was 25ºC in juli. 

Onderhoud

De lange schoor moest dit jaar vervangen worden. Dit is ook

gebeurd en heeft ervoor gezorgd dat andere zaken doorge-

schoven zijn naar volgend jaar. Door het vervangen van de

lange schoor is er een andere tegenvaller naar bovengeko-

men. Het blijkt dat de lange spruit bij het bevestigingspunt

van de lange schoor ook zijn beste jaren heeft gehad.

Vervanging op korte termijn is noodzakelijk. In 2008 zal dit

zijn beslag krijgen. Het gevolg is dat geplande zaken voor

2008 doorschuiven naar 2009.

Zelf hebben we ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit-

gevoerd, zoals:
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Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Loenen

maken bekend dat de gemeenteraad in de

openbare vergadering van 24 juni 2008

heeft besloten dat een bestemmingsplan

wordt voorbereid voor:

- Het perceel Bergseweg 2/4 te Vreeland, ka-

dastraal bekend, Vreeland, sectie A num-

mer 986;

Zoals aangegeven op de bij dit besluit als zo-

danig gewaarmerkte tekeningen.

Bouwaanvragen

- Vossenlaan t.h.v. nrs. 22 t/m 42 te Vreeland

het plaatsen van een bovengrondse vuil-

container.

Ontwerp Besluiten

Onderstaand worden de door het college

genomen ontwerp besluiten bekendge-

maakt. De besluiten liggen met ingang van

heden ter inzage op het gemeentehuis. Een

ieder kan, binnen zes weken na publicatie,

tegen dit ontwerp besluit bij het bestuurs-

orgaan naar keuze schriftelijk of monde-

ling hun zienswijze over het ontwerp naar

voren brengen. Postbus 99, 3632 ZS Loenen

a/d Vecht.

Afwijkende procedures zijn apart vermeld.

Ontwerp monumentenvergunning zoals

bedoeld in artikel 14a van de

Monumentenwet 1988

- Nigtevechtseweg 1 te Vreeland / verwijde-

ren kerkorgel

- Kerkplein 1 te Vreeland / plaatsen kerkor-

gel

- Nigtevechtseweg 1 te Vreeland / restaura-

tie + verbouw kerkgebouw

- Duinkerken 9 te Vreeland / veranderen wo-

ning

- Ontwerp bouwvergunning ex. Artikel 19

lid 2

- Bergseweg 6 te Vreeland / het plaatsen van

een afgasreinigingsinstallatie;

- Ontwerp bouwvergunning ex. Artikel 19

lid 3

- Loenenseweg 1 te Vreeland / het vergroten

van een doorloop tussen de woning en het

bijgebouw;

- Duinkerken 9 te Vreeland / het oprichten

van een uitbouw en dakkapel aan de ach-

terzijde;

- De Vliet 15 te Vreeland / het vergroten van

een woning;

Verleende bouwvergunningen

- Kleizuwe 121 te Vreeland/ vergroten wo-

ning 2e fase;

- Verleende parkeer ontheffing

- Stichting Vreelandse Gemeenschap is een

algemene invalidenparkeerplaats ver-

leend ter hoogte van de ingang van het

dorpshuis te Vreeland.

Verleende ontheffing als bedoeld in

Reglement Verkeersre-gels en Verkeerste-

kens 1990

- CSO is ontheffing verleend voor het berij-

den van de Bergseweg (t.h.v. huisnummer

6) en de Nigtevechtseweg (t.h.v. huisnum-

mer 10-12) te Vreeland op 4 augustus 2008

tot en met 8 augustus 2008 t.b.v. boor-

werkzaamheden.

Verleende vergunning brandbeveiligings-

verordening

- Vergunning is verleend voor het plaatsen

van een tent op 19 t/m 21 september op het

terrein Bergseweg 28 in Vreeland.

Besluit inrichting en gebruik niet aangewe-

zen luchtvaartterreinen

- Verklaring van geen bezwaar is afgegeven

voor het oplaten van hete luchtballonnen

vanaf het Sperwerveld in Vreeland in

2008.

Verleende vergunning op basis van de A.P.V.

- Vergunning is verleend voor het plaatsen

van sandwichborden van 22 t/m 31 augus-

tus.

- Vergunning is verleend voor het houden

van een vlooienmarkt op het sperwerveld

in Vreeland op 31 augustus.

- Ontheffing is verleend voor het uitvoeren

van heiwerkzaamheden in verband met

de bouw van 2 viaducten bij de A2. De ont-

heffing is geldig op 25 tot en met 29 augus-

tus, 1 tot en met 5 september, 3 tot en met

11 december en 2 tot en met 17 november

2009. De tijd waarbinnen dit is toegestaan

is tussen 07.00 en 19.00 uur.

- Ontheffing is verleend aan het bedrijf CSO

om op 4 tot en met 8 augustus 2008 de

Bergseweg (t.h.v. huisnummer 6) en de

Nigtevechtseweg (t.h.v. huisnummer 10-

12) te Vreeland af te sluiten voor door-

gaand verkeer, gedurende de gehele dag.

- Vergunning is verleend voor het plaatsen

van sandwichborden van 24 juli tot en

met 2 augustus en van 14 tot en met 23 au-

gustus in verband met de antiek/curiosa-

markten van Organisatieburo Don.

- Vergunning is verleend voor het houden

van polowedstrijden op 19 tot en met 21

september op het terrein Bergseweg 28 in

Vreeland en voor het gebruiken van een

omroepinstallatie op de genoemde dagen.

- Vergunning is verleend voor het houden

van een piratentocht op de Heul op 26 sep-

tember van 15.00 tot 02.00 uur.

Vergunning is verleend voor het innemen

van een standplaats op 29 juli en 30 sep-

tember op de Hoefijzerweg door organisa-

tie MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Verleende ontheffing Zondagswet

- Ontheffing is verleend voor het organise-

ren van een openbare vermakelijkheid

zondag 31 augustus vóór 13.00 uur op het

Sperwerveld in Vreeland en op 29 juni op

de Vecht tussen de Mijndense sluis en ‘t

Hemeltje.

Gemeente Loenen Officiële mededelingen

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

Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 

12 augustus 2008 inleveren via info@vreelandbode.nl

De volgende Vreelandbode komt uit op 21 augustus

2008.

Aan alle dorpsbewoners 
dit verzoek van de organisatie van het

Huttenbouwen 2008: 
Er is weer behoefte aan divers materiaal zoals pallets,

balken, platen (graag ongeverfd 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!

Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23

Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 1.250,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-6646436 
of mail naar info@hoen.nl
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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

In de schijnwerper!
Interview met Toos en Eva van Tierelantijn

Niet weg te denken uit ons dorp is het win-

keltje bij de Van Leerbrug, Tierelantijn.

Het wordt gerund door Toos Soede en Eva

Spraakman, twee op het oog altijd vrolijke

Vreelandse dames die het zeker verdienen

in de schijnwerper te staan.  Toos en Eva

kennen elkaar al 22 jaar. Hun kinderen za-

ten bij elkaar in de klas en zo is een jaren-

lange vriendschap ontstaan. Allebei werk-

ten ze af en toe bij Alie van Halewijn die

Tierelantijn 26 jaar runde, de oorspronke-

lijke formule bedacht en in 2002 de winkel

aan hen overdroeg. Het leuke is dat Alie

nog steeds meestal op de woensdagoch-

tend in Tierelantijn Toos en Eva vervangt. 

Tierelantijn is gehuisvest in de oude brug-

wachterswoning en die functie vervult dit

monumentale pandje nog steeds. Voor het

zomerseizoen ruimen Toos en Eva de

brugkamer leeg voor de brugwachter. In

de winter mogen zij deze ruimte betrek-

ken bij hun winkeltje. Ruimte die hard no-

dig is want hun assortiment is groot.

Officieel verkopen ze damesmode en ca-

deauartikelen. Maar dat is wel een heel ka-

rige omschrijving van dit winkeltje van

Sinkel waar bijv. ook sieraden, meubeltjes,

boeken uitgegeven door Vreelanders en

hockeykleding van de Loenense hockey-

club te verkrijgen zijn. Het grootste com-

pliment dat Toos en Eva kunnen krijgen

van mensen is dat ze er altijd slagen.

Zelf heb ik die hele prettige ervaring ook:

op een druilerige dag even binnen lopen

en een leuk jurkje scoren bij Tierelantijn.

Ik heb al zo vaak de verleiding niet kunnen

weerstaan. Of één van mijn kinderen dat

zelf een cadeautje mag kopen voor een

vriendje of vriendinnetje: Toos en Eva ad-

viseren niet alleen maar kennen ook het

desbetreffende kind en weten welke ca-

deautjes er al gekocht zijn. Heerlijk vind ik

dat, zegt Eva, zo’n kind wat hier eindeloos

staat uit te zoeken, uiteindelijk een keuze

maakt en je dan dat warme muntstuk in je

hand drukt. Soms, zegt Toos, komt het

voor dat een kind wel heel veel geld bij zich

heeft en dan zeggen we wel dat ze dat

thuis even moet gaan wisselen. Met ande-

re woorden: sociale controle is er ook. Op

het kruispunt van het dorp waar alles

langskomt kennen ze hun pappenhei-

mers en genieten ze ervan.

Tierelantijn is het hele jaar door open

maar zomer en winterseizoen verschillen

sterk. In de zomer stappen er veel toeristen

van hun fiets of van hun bootje en laten

zich verleiden door de uitnodigende waar

die op de stoep staat uitgestald om even

naar binnen en vooral ook naar boven te

gaan. In de winter is het, volgens Toos, veel

knusser en ruimer. Want dan is ook de

brugkamer in de typische Toos en Eva stijl

ingericht met verrassende accessoires.   

Voor Toos en Eva is het allerbelangrijkste

dat ze het runnen van Tierelantijn heel erg

leuk vinden. En wat hen betreft gaan ze

daar nog heel lang mee door! R.B.

Vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni hebben

de streetdance groepen van gymnastiek en

sportvereniging DOS Vreeland een eind-

show in het dorpshuis van Vreeland gege-

ven. Alle geleerde dansen werden in een af-

wisselend programma aan het publiek ge-

showd. De kinderen waren mooi opge-

maakt en moesten steeds van kleding wis-

selen tussen de dansen door. De leeftijd van

de dansers ligt tussen de 5 en 20 jaar. Vooral

bij de oudste groep zagen de dansen er pro-

fessioneel uit. Tussen de dansen door was

er nog een ademloze show acrogym van

Frederike en Mare. Het publiek kon dit zeer

waarderen. Aan het eind van de show gaf

de leidster Ingeborg nog een verrassende

toegift samen met haar broer Menno. Het

seizoen zit er nu weer op. De maanden juli

en augustus zijn er geen lessen. Wilt u in-

formatie over de lessen van DOS of foto’s be-

kijken van de laatste activiteiten dan is een

bezoek aan onze website zeker een aanra-

der: www.dosvreeland.nl

Streetdance DOS gaf mooie eindshow
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Deze twee foto’s zijn vanaf dezelfde plek

gemaakt; de een rond 1900, de ander in

mei 2008. Toch zijn er twee verschillen-

de gebouwen op te zien! U herkent op de

nieuwe foto natuurlijk meteen het gere-

formeerde kerkje aan de Nigtevechtse-

weg. Maar wist u dat dit kerkje gebouwd

is op de fundamenten van een voorgan-

ger, gelegen aan het voormalige

Molenvliet? Deze is te zien op de eerste

foto. Hier zien we de ‘Doleantiekerk’ uit

1891, gebouwd in de toen erg populaire

Neorenaissance-stijl. Op 26 november

1905 brandde deze kerk geheel af. De

raad van de Gereformeerde kerk gaf op-

dracht tot het ontwerpen van een nieu-

we kerk aan Carel Adolph Lion Cachet

(1864-1965). Deze kunstenaar en (bin-

nenhuis)architect woonde op huize

Schoonoord aan Duinkerken en was in-

ternationaal beroemd vanwege zijn ont-

werpen voor meubels, scheepsinteri-

eurs, boekbanden, postzegels, tegelta-

bleaus, tapijten etc. Lion Cachet ont-

wierp met een beperkt budget een sobe-

re, maar stijlvolle bakstenen zaalkerk op

de fundamenten van de afgebrande

voorganger. De bouwtekeningen werden

gemaakt door bouwkundig tekenaar H.

van Emmerik. De consistorie, die de

brand overleefd had, werd in het nieuwe

ontwerp opgenomen. Naast de ingang

van dit oude gedeelte (aan de achterzij-

de) is nog de eerste steen uit 1891 te zien,

gelegd door Anthonia

Johanna Doets, 8 jaar

oud. 

Tijdens de bouw mocht

men kerkdiensten hou-

den in het atelier van

Lion Cachet. Op 20 de-

cember 1906 werd de

kerk voor het eerst in

gebruik genomen. De

buitenkant van de kerk

is in een sobere

Berlagestijl ontworpen,

het interieur bevat

fraaie, geometrische

elementen in Art

Nouveau-stijl. Dit komt

onder meer tot uiting

bij de glas-in-loodramen. Heel bijzonder

is het 18de eeuwse rococo-pijporgeltje

met houten engelenbeelden aan de gale-

rij boven het entreeportaal. Onlangs is

een vergunning aangevraagd dit -vol-

gens experts- ‘pareltje van de

Nederlandse orgelkunst’ te mogen ver-

wijderen en verplaatsen. Een vloermo-

zaïek bij de ingang van de kerk geeft het

jaartal van de herbouw en de gestileerde

initialen van C.A. Lion Cachet en H. van

Emmerik aan. 

Toen in 2004 de fusie tussen de Samen-

op-weg kerken, de protestantse en de

hervormde kerken tot de Protestantse

Kerk Nederland (PKN) een feit werd,

werd het kerkje overbodig. Het werd dan

ook een jaar later verkocht. Een aange-

vraagde woonbestemming voor het

pand werd niet verkregen vanwege de

monumentale status. Nu staat de kerk

als ‘representatieve kantoorruimte voor

een creatief representatief bedrijf’ te

huur voor h 3500,- per maand. Op de site

van de makelaar wordt aangekondigd

dat de kerk ‘wordt getransformeerd naar

een prachtige kantoor- of bedrijfslocatie’

en dat het mogelijk is om ‘de kerk op

maat te laten aanpassen’. De tijd zal le-

ren hoe dit bijzondere monument met

haar fraaie interieur in de toekomst be-

waard zal blijven in combinatie met een

passende, nieuwe functie. J.J.

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

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

Het Gereformeerde kerkje aan de Nigtevechtseweg

Wij zoeken schoonmakers (M/V)
Meer info: Caroline Berends, mobiel 06-52347006
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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

G
e
w
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o
n
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e

• 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

De oer-Vreelander

Op mijn bakfiets ga ik naar de boerderij op

de Kleizuwe, waar Henk van Beusekom

mij tegemoet loopt. Zijn vader Jan wordt

22 juli 90 jaar en Henk wil hem daarom

graag in het zonnetje zetten. Daar werken

wij natuurlijk graag aan mee. Zijn vader

zit binnen op mij te wachten. 

Jan is hardhorend, altijd al geweest. Verder

mankeert hem niets en is hij kerngezond.

Ook zijn vrouw Jo, die iets later vanuit de

tuin aanschuift is helder en fit. Ook zij is

op leeftijd, ze wordt in juli 87. Ze waar-

schuwt me met een warme glimlach: “hij

kan beter praten dan luisteren” en dat is

waar. Ik hoef Jan geen vraag te stellen, de

prachtige verhalen komen vanzelf. 

Hij vertelt hoe ze op deze boerderij terecht

zijn gekomen. Zijn grootvader was make-

laar. Hij raakte de boerderij niet kwijt en

ging er daarom zelf maar wonen. Toen zat

er meer grond bij. Tot aan de Vecht. Het

Papiere Huisje aan de Bergseweg is nog

door zijn grootvader gebouwd en hoorde

er ook bij. Deze dankt zijn naam aan de op-

merking van de familie Groen “dat huisje

lijkt wel van papier”. Een schoolmeester

merkte vervolgens op dat het Papieren

Huisje moest zijn, maar er paste geen N

meer tussen. Deze is er dus onder gehan-

gen, en hangt er nog steeds. 

Zijn vader zette de boerderij voort. In het

gezin met 7 kinderen is Jan de oudste. Hij

gaat samen met zijn 2 jaar jongere broer-

tje Henkie naar de lagere school in

Loenersloot. Daar lopen ze naartoe, 1 uur

lopen op klompen! Ze vertrokken om 7.00

uur in de ochtend. Er moest uiteraard

eerst een bezoek gebracht worden aan de

kerk. Jan is op zijn twaalfde van school ge-

haald, om zijn vader op de boerderij te hel-

pen. Zwaar werk voor een jonge vent. 

In de oorlog ging het bijna mis. Op de fiets

richting Vinkeveen hield een vrouw hem

staande bij de brug over het Amsterdam-

Rijn kanaal. Zij vroeg of hij vliegtuigen

hoorde. Net als hij zegt: “Ik hoor een beet-

je slecht”, komen twee Spitfires laag over-

gevlogen. Ze sprongen in een mangat

langs de weg. Vlak daarop vlogen de kogels

hen om de oren. De jachtvliegtuigen had-

den het gemunt op twee vrachtwagens die

vanuit Vreeland naar Loenen afsloegen.

Het is een wonder dat ze het er beiden le-

vend vanaf hebben gebracht. 

Jan en Jo reizen graag. Naar Frankrijk of

naar Zwitserland op bezoek bij de vroege-

re overbuurvrouw. Of naar een van de kin-

deren in het buitenland. Zoon Gerard

woont in Ethiopie en dochter Mirjam is

hostess bij het taleninstituut in Belgie en

runt daarnaast met haar man een bed &

breakfast in Spa. Hier rijdt Jan nog zelf met

de auto heen. 

Een zwarte bladzijde in hun leven, is het

overlijden van hun jongste zoon Paul. Hij

is met zijn vliegtuig verongelukt bij een

manoeuvre tijdens het reclamevliegen. Hij

is 31 jaar geworden. Hij heeft de hooiberg

achter de boerderij nog eigenhandig ver-

bouwd tot een garage met erboven een ate-

lier. Het verdriet om het verlies van Paul is

zichtbaar aan de gezichten van Jan en Jo.

De technische inslag hebben de kinderen

van Jan. In de oorlog heeft hij eigenhandig

een radio met kristalontvanger gebouwd.

Eerder had hij al een vraagprijs gewonnen,

hoe je zonder banden-die toen schaars wa-

ren- een fietswiel kon maken. Het werd

een ingenieus model met twee velgen aan

elkaar vast met daartussen zadelveren

voor de vering. En hij heeft vanaf foto’s - te-

keningen waren er toen niet - modelvlieg-

tuigen gemaakt van de Uiver die meedeed

aan de Melbourne race. Hij repareert nog

steeds alles zelf. Altijd op zijn gemak en al-

les behalve elektriciteit. Zoals zoon Henk

zegt “mijn vader kan niet onder spanning

werken”, letterlijk en figuurlijk dus. En hij

bewaart alles. Als Henk vraagt of hij zich

herinnert dat hij ooit oude kapotte radio-

lampen bewaarde, antwoord Jan “ja, die

liggen in de schuur”. 

Voor ik vertrek krijg ik een rondleiding en

zie prachtige foto’s van Jan als kleine jon-

gen op een paard. En een ingekleurde foto

van zijn grootvader, deze foto is meer dan

een eeuw oud. De schuren bevatten zoals

ik al hoorde alle dingen die dierbaar zijn of

er gewoon nog niet toe waren om wegge-

gooid te worden. Met een afgezaagd stuk

perenboom met eraan gemonteerde hand-

vaten, stampt Jan zelf de keien in de grond

boven de nieuwe riolering aan. Een schep

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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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

met een steel van pvc-buizen bewijst de be-

waardrift. Er staan ook fietsen, een motor

en auto’s. Aan een prachtige Ford Zephyr

wordt nog door Jan zelf gesleuteld. De tuin

ligt er netjes bij. De moestuin met aardap-

pelen, uien en andere groenten houden ze

nog zelf bij. Net als de bloemen.

Overbuurvrouw Wil Fokker, de oer-Vree-

lander van vorige maand, is vandaag jarig

dus gaat Jo zo even een bosje maken. Jan is

zijn hele leven al bevriend met hen en met

andere oud-Zuwe bewoners. Jaren geleden

gingen ze samen schaatsen en had ieder-

een nog bijnamen. 

Verder hebben ze niet zoveel contacten. Ze

zijn volgens Jan onbewust bekend. Er is zo-

veel import die zij niet kennen, maar

Iedereen lijkt hen te kennen. En nu ook

nog in de Vreelandbode! 

We komen bij mijn bakfiets en ik zie gelijk

de berekeningen in zijn hoofd rondgaan.

Hoe zit dit model in elkaar, hoe is het ge-

bouwd? Nieuwsgierig loopt hij rond mijn

fiets en stelt vragen. Deze man wordt wel

honderd. Wij van de Vreelandbode wen-

sen Jan een hele fijne 90e verjaardag. En Jo

een mooie 87e. Dat u dat in alle gezond-

heid en geluk in het bijzijn van vrienden

en kinderen mag vieren.

De import-Vreelander

Anderhalve maand geleden is tegenover

mijn huis een gezin komen wonen met

een grote hond en een klein blond meisje.

Die vallen natuurlijk wel op. Meer weet ik

niet, dus ga ik langs om te vragen of Carlijn

van Leeuwen het leuk vindt om in de

Vreelandbode iets over zichzelf te vertel-

len. We spreken af om een wandeling met

hond Vega en dochter Nova van 2,5 jaar

oud te maken en kiezen om Nova’s kleine

beentjes te ontzien voor een iets aangepas-

te route. 

Nova huppelt voor ons uit en laat ons on-

gestoord kletsen. Carlijn had tot een paar

maanden geleden nog nooit van Vreeland

gehoord. Toch komt ze oorspronkelijk re-

delijk uit de buurt. Ze is opgegroeid in

Maarssen en heeft daar tot haar 15e ge-

woond en heeft in Breukelen op school ge-

zeten. Na haar 15e heeft ze op verschillen-

de plaatsen in Nederland gewoond. Als ze

op haar twintigste terugkomt van een reis

van zes maanden naar India gaat ze naar

Amsterdam. 

Daar wordt ze gevraagd om bij Mazzo ach-

ter de bar te komen werken. In Mazzo ont-

staat haar passie voor muziek en het wer-

ken als DJ. Eerst door in te vallen als een

‘echte’ DJ even een plaspauze wilde, maar

al snel zelf en met eigen platen. In de tech-

no-house scene is zij bekend geworden on-

der haar eigen naam: DJ Carlijn. Gouden

tijden met zo’n 200 optredens per jaar. Ze

was de vaste DJ van Mazzo maar draaide

ook in Paradiso en andere gelegenheden,

en heeft daarnaast op meerdere evene-

menten gedraaid, waaronder de allereer-

ste Dance Valley en op Lowlands.

Tijdens een van die optredens in Frankrijk

leert ze Bertrand kennen. Daar is ze nu 9

jaar mee samen. Na een paar jaar samen is

Carlijn het feesten en het nachtleven

steeds meer beu. De met haar meereizen-

de vrienden en fans kozen steeds meer

voor een gesettled leven en dat maakte het

nachtwerken zwaarder. In je eentje een

heel eind rijden, draaien, en dan weer mid-

den in de nacht terug.  

Dan krijgt Bertrand de kans om in Parijs

aan de slag te gaan, wat ze met beide han-

den aangrijpen. De rust en de ruimte kwa-

men als geroepen na de jaren van feesten

en Nova wordt geboren. Ondanks heel erg

te hebben genoten van de stilte op het vrij

afgelegen gebied in Frankrijk begon toch

de wens te groeien om terug naar

Nederland te gaan. Bertrand vond een

baan in Amsterdam als strategisch consul-

tant bij een Amerikaans bedrijf. Daarmee

ontstond de zoektocht naar een leuke,

kindvriendelijke woning in de buurt van

Amsterdam. Op Funda zagen zij dit huis te

huur en zo leerden zij Vreeland kennen.

Het enige dat volgens Carlijn aan het huis

mankeert, is dat het alleen te huur was en

niet te koop. Ze vindt het een heerlijke wo-

ning. De ruime tuin, de extra ruimte door-

dat de schuur is omgebouwd naar een aan-

vullende woonruimte en de plek zo aan

het plein. Vreeland vindt ze erg mooi en de

mensen die ze in het dorp

leert kennen heel aardig.

Ondanks dat ze Vreeland

dus niet kende, herkent

ze toch steeds meer din-

gen van vroeger. De Vecht,

de weilanden en is ze zelfs

een oude bekende van

haar school in Breukelen

hier in het dorp tegenge-

komen.

Nova gaat inmiddels naar

de Peuterspeelzaal en

vindt het daar heel leuk.

Carlijn zelf is aan het on-

derzoeken wat haar ko-

mende bezigheden gaan

zijn, nu Nova op een leef-

tijd komt dat er weer

ruimte is voor eigen acti-

viteiten. Met de muziek is

ze klaar, dat hoofdstuk is

in professionele zin afgesloten. Alleen als hobby wil ze zich

nog wel eens laten gaan. Welzijn en gezondheid spreken haar

erg aan, maar over wat ze hier precies in wil gaan doen gaat

ze nog even rustig nadenken. Eerst even settelen hier en alles

op orde krijgen. Zoals de telefoonaansluiting die nog steeds

hapert. En dan ziet ze het vanzelf wel. Een relaxed persoon

met een wel heel boeiende achtergrond, dat komt wel goed.
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3:45, 6-7-8, de dag waaroponze “Rondje

Zuwe”- reporter Grace Inklaar trouwde met

haar Erik. Gefeliciteerd, Grace en Erik!

Op vrijdag 4 juli jl. stapten ook Manon van

Zwieten en Wim Duyzer in het huwelijksboot-

je, op weg naar Aruba! 

Vrijdag 27 juni zijn boer Patrick Kolk en boe-

rin Esther Bosman uit Vreeland in het huwe-

lijk getreden. Op deze stralende dag zijn ze

samen in een open karos -getrokken door

twee paarden van de boerderij-  naar het

Gemeente huis in Loenen gereden. Hier heb-

ben beiden elkaar het ja-woord gegeven.

Esther & Patrick waren al enige jaren samen

“opgehokt”. Sinds deze feestelijke dag zijn ze

“officieel” een koppel en nu maar wachten

op talrijke kuikentjes!

Iedere inwoner van Vreeland kan iemand

nomineren voor de ‘Taart van de Maand’.

U vindt de nominatiekaarten in de

Dagmarkt.

Op naar Aruba...

Boer vindt vrouw!

Taart van de Maand


