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Het belangrijkste doel van de Vreelandbode is de betrokkenheid 
van de Vreelanders bij hun dorp te ondersteunen en te vergroten. 
Dat probeert de redactie tot stand te brengen door het beschrijven 
van wat er gebeurd is de afgelopen weken in ons dorp, vooruit te 
kijken naar wat er gaat komen, mede dorpsbewoners te interviewen 
over wat hen bezig houdt en een podium te bieden voor de menin-
gen of vragen van Vreelanders. 
Hierin past perfect de betrokken oproep van Pauline van der 
Hoeden om mee te denken en te werken aan het behoud van de 
middenstand in ons dorp. Maar ook de terugblik op de impone-
rende 4 mei herdenking, op de zeer geslaagde Koningsdag, op de 
spontane afscheidsborrel van de dames van Tierelantijn, een In 
memoriam voor onze markante dorpsgenoot Kees van der Lee, het 
interview met de net gestarte onderneemster Frederique Olland en 
de uitgebreide kennismaking met de nieuwe Dorpsraad. 

In dit nummer leest u de laatste column van dominee en vaste 
columnist Pieter Hoekstra. Veel dank, Pieter voor al je boeiende 
en tot nadenken stemmende verhalen. Ook de activiteiten van 
Vreeland 750 komen onder de aandacht, de Kinderpost natuurlijk, 
de Koninklijke onderscheiding voor Bert de Haan en adverteerder 
Bike Totaal uit Loosdrecht. En vanzelfsprekend leest u over de no-
dige activiteiten die deze maand op stapel staan. 

Veel leesplezier en veel betrokkenheid!

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

“Iedere inwoner van Vreeland zou lid moeten 

zijn van de Dorpsraad”. Dit zegt de kersverse 

voorzitter Aginus Kalis die ondersteuning 

krijgt van nieuw bestuurslid Michiel van Dis; 

“Wij willen met deze Dorpsraad een meer 

transparante werkwijze laten zien op basis 

van het gedegen Dorpsplan dat al door een 

eerder bestuur is opgesteld.” Voor € 8 bent u 

al jaarlid van de Dorpsraad. Maar wat kunt 

u, als inwoner van Vreeland, daarvoor ver-

wachten?

Meer betrokkenheid
Het eerste speerpunt voor deze 

Dorpsraad is dat de leden meer 

betrokken worden en een actie-

vere rol gaan spelen. De eerste stap hiertoe is 

al genomen met de nieuwe website die sinds 

deze week in de lucht is. Een kijkje hierop leert 

al snel dat hier veel ruimte is voor interactie 

tussen de dorpsleden en het bestuur. Maar ook 

het persoonlijke contact moet beter; “Op de 

ledenvergaderingen van de Dorpsraad was de 

opkomst veel te laag. Met 20 tot 30 personen 

is het onmogelijk een helder beeld te krijgen 

van wat de leden echt willen.” zegt Kalis. “De 

ledenvergaderingen moeten aantrekkelijker 

en interactiever worden zodat de opkomst 

hoger wordt. Een voorbeeld is het succesvolle 

verkiezingsdebat dat het vorige bestuur afge-

lopen maart in het bomvolle dorpshuis orga-

niseerde. Op dergelijke wijze zouden de leden 

meer getriggerd moeten worden om letterlijk 

op te staan en zich te verenigen voor het be-

lang van ons dorp.”

Nieuwe website van de Dorpsraad
Aginus Kalis vervolgt: “Een groter 

bereik, meer betrokkenheid, snel-

lere informatie en transparantie is 

wat we voor ogen hebben. Via de 

nieuwe website kunnen de leden di-

rect en op ieder moment informatie 

inbrengen en lezen over de actuele zaken bin-

nen Vreeland. Op de site zullen bijvoorbeeld 

polls uitgezet worden om sneller tot inzichten 

en besluitvorming te komen. Verder moeten 

de leden alle documenten in kunnen zien zo-

als brieven van en naar de Dorpsraad. Om 

dubbele informatiestromen te voorkomen zal 

de Dorpsraad afstemming zoeken met andere 

informatiestromen zoals de Vreelandbode en 

op de site zelf komt een link naar Facebook.”

Lees verder op pagina 5

De vernieuwde Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

De sfeer zat er op de vroege ochtend al goed 

in. Niet in de laatste plaats vanwege de stra-

lende zon, de oproep van de herauten, de 

heerlijke broodjes, koffie, thee, de yoghurt 

amuses van Lokaal Zuid en niet te verge-

ten de oranjebitter die rijkelijk geschonken 

werd. 

“Vandaag is mijn naam Iawata Zwarte 

Sneeuw”, vertrouwt Frederike van 

Houwelingen ons toe. De prachtige Indiaanse 

– zien we al vroeg op het Kerkplein. Nee, een 

broodje hoeft ze niet. Iawata was vanmor-

gen al om zes uur op om de zon te groeten. 

“Daarna nam ik zoals iedere ochtend een 

beveryoghurt met chiazaad, lijnzaad en go-

jibessen. En omdat het vandaag Koningsdag 

is, heb ik een uur lang mantra’s gezongen met 

de tekst ‘Leve de Koning Woe Woe Woe’.”

Vreeland of Wassenaar?
Dan lopen we tegen Paula en Natasja 

Westgeest aan, de moeder en zus van Michael 

Westgeest die als lid van het Oranje Comité 

druk is met het inschenken van koffie. Paula: 

“Gisteren was ik al in Vreeland en we zijn 

eigenlijk onverwachts blijven slapen. Natasja 

en ik gaan straks weer terug naar onze woon-

plaats Wassenaar, om daar Koningsdag te 

vieren. Maar hier is het ook gezellig hoor. 

Omdat ik al vaker op de kinderen van 

Michael heb gepast, zijn er Vreelanders die 

mij kennen. Dat is heel gezellig. Wat me wél 

opviel is dat er om vier uur vanmorgen al op 

de deuren werd gebonsd. Wat een herrie. 

Ik wist niet dat het vandaag ook een soort 

luilak is in Vreeland.” Dan nemen Paula en 

Natasja koffie en een broodje bij Michael. 

We nemen gelijk van de gelegenheid gebruik 

om het Oranje Comité van indianenveren te 

voorzien! Wat is alles weer geweldig georga-

niseerd. En wat zien alle leden van het comité 

er prachtig uit!

Lees verder op pagina 3

Eerste Koningsdag in Vreeland
Indianen, cowboys en hakende belgen
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Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u 
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting 

Vreelandbode (KvK 30238883)

Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode

Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM

Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl

Voorzitter Stichting Vreelandbode: 
Karin van Dis.

Redactie: Sandra Boogert, Pauline van der 

Hoeden, Juliette Jonker, Renée Bink, Connie 

Lohuis, Marie-Anne van Stijgeren, Wietske 

Tammes en Barbara Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Pieter 

Hoekstra.

Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.

Advertenties: Kiki Molewijk: 

info@vreelandbode.nl  

Administratie: Monique Driessen (penn.).  

Website: Wietske Tammes. 

www.vreelandbode.nl

Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 11 juni 2014 inleveren via info@vree-

landbode.nl. De volgende Vreelandbode 

komt uit op 19 juni 2014.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

De redactie behoudt zich het recht voor om 

de aangeleverde teksten in te korten, danwel 

niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

24 mei  Opendag golf Loenen 
26-30 mei Hemelvaartvakantie CSV
31 mei Expeditie Vecht
2 juni Magic Circus, Sperwerveld
5 juni Lezing ‘Zand en binnenvaart  
 op de Vecht’
10-13 juni Avond 4daagse
12 juni  Haringparty Dorpshuis 17.00
12 juni  Uitslag eindexamen 
 middelbare scholieren 
24 juni t/m 7 juli  N201 dicht 
27 juni Brugconcert (ivm WK)

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

Iokai-Shiatsu 
manuele lichaamstherapie
   
praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 

Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Te koop aangeboden: Eigen hand keramiek 
en knipkunst. Verkoop op 24 en 25 mei 
van 10.00 tot 17.00 uur. Kleizuwe 131 of bel 
voor een afspraak 06 209 584 61.
Alles moet weg wegens verhuizing!

Vechtzooitje

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
25 mei Ds. E.A.E. Keuning, Utrecht 

29 mei Ds. P. Hoekstra - Hemelvaartsdag

1 juni Ds. E.J. van Katwijk, Ned den Berg

8 juni Ds. P. Hoekstra - Pinksteren

15 juni Ds. J. Scheele-Goedhart, A’dam

22 juni Ds. P. Hoekstra - 

 Dienst van Schrift en Tafel

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 

Uitvaartcentrum “De Oude Berk”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
www.panachee-wijn.nl        Joop Bremer       0294-232354

24 juni (avond) t/m 7 juli (ochtend): 
N201 afgesloten voor wegverkeer. Fietsers 
en voetgangers  kunnen wel over de brug.
behalve in het weekend van 27-30 juni, 
waarin de brug wordt vervangen.

Afsluiting N201
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De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

VAARSEIZOEN WEER GEOPEND!
Vorig jaar was het een groot succes en we gaan door!

OESTERS TO GO
1/2 mandje oesters 12 stuks 25.00
1/1 mandje oesters 25 stuks 50.00

Inclusief oestermes, theedoek en citroen

WIJN TO GO
Flesje wit 17.50, Flesje rosé 17.50

Flesje mousserend wit 30.00, Fles champagne 50.00
Inclusief unieke coolerbag van de Nederlanden!

Om zeker te zijn van je oesters, bel dan de avond van 
te voren even op om te bestellen: 0294 232326

Met een culinaire groet,
De Nederlanden      

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Deze gehele zomer is Lokaal Zuid hét adres voor 
een van onze verfrissende bieren van de tap, 

een van onze 12 speciaal geselecteerde huiswijnen 
op glas of heerlijk schepijs van Mövenpick. 

Een tipje van onze ijsberg: 
| MAPLE WALNUT | SWISS CHOCOLATE | VANILLA DREAM 

| CARAMELITA | RUM RAISIN | WHITE CHOCOLATE | 
TIRAMISU | YOGHURT | MANGO PASSION | 

Tweede partij 
Als Muziekvereniging De Vecht het 

Wilhelmus inzet, zien we Liesbeth Bedaux 

ijverig blazen op haar klarinet. Later horen 

we dat ze vrijdagnacht is thuisgekomen om 

nog op tijd in het orkest te spelen. “We waren 

tien dagen naar Granada. Ik zeg nu ‘eerst het 

Alhambra zien en dan sterven’. Het was best 

spannend vanmorgen. Ik speelde de tweede 

partij. Wat we de rest van de dag nog gaan 

doen is nog niet duidelijk. Als de kleinkin-

deren naar Vreeland komen, blijven we hier. 

Anders zoeken we hen op in Amsterdam.”

Mirjam van ‘t Veld
In de middag is het bij het Dorpshuis super 

gezellig. De vrijmarkt en feestterrein aan de 

Floraweg zijn opgesierd door prachtige to-

tempalen, gemaakt door de kinderen van 

CSV Ridderhof. 

Zo was er een dierenpaal, een paal met alle 

koningen en koninginnen van de afgelopen 

paar honderd jaar, oranjepalen en nog meer 

originele totempalen. Liesbeth Beukeboom 

rijdt trots tussen de palen door op haar paard, 

de kinderen krioelen door elkaar en doen al-

lerlei spelletjes, de ouders gaan te vroeg aan 

de drank. De competitie op de racefietsen 

wordt gewonnen door Andreas Coers. De 

op één na snelste fietser is Sven van Lokaal 

Zuid, de man uit Loenen. Er zijn overigens 

veel Loenenaren op ‘ons’ feest. Al snel krij-

gen we onze burgemeester Mirjam van ‘t 

Veld in het vizier. “Het is hier altijd gezel-

lig”, vertrouwt ze ons toe. “Weet je dat ik hier 

ook getrouwd ben?” De burgemeester was 

vandaag al in Nieuwer ter Aar, Tienhoven, 

Maarssenbroek en Breukelen en dan nu tot 

slot in Vreeland. “Jullie organiseren altijd 

zoveel. Er zijn veel creatieve Vreelanders. Ik 

vind het ook heel leuk dat we de stenen van 

Slot Vredelant met een boot uit Utrecht gaan 

ophalen.” Dan vraagt Mario Verweijen of de 

burgemeester wellicht een biertje of wijntje 

wil. Mevrouw Van ‘t Veld houdt het wijselijk 

bij frisdrank. 

Hakende Belgen
In de tent loopt de country band ‘Bandana’ 

zich al warm. Aan een lange tafel zitten zes 

vrouwen. Een paar zijn aan het haken. Het 

blijkt dat het de vrouwen van de Belgische 

bandleden zijn. Na het optreden gaan ze weer 

terug naar Turnhout. Als de muziek losbarst 

gaan ze line dancen. Het haakwerk blijft op 

tafel liggen. Ook de line dancers uit Loenen 

doen vrolijk mee. Ze zijn speciaal voor de 

band naar ons Koningsfeest gekomen. Onze 

nieuwe sheriff Johan Beukeboom vertelt dat 

deze band ook op het Country weekend op 

Ponderosa – het eerste weekend in juli – komt 

spelen. Zijn zus Hetty Sneyers knikt. Hetty 

was ’s morgens al naar de rommelmarkt in 

Nederhorst. Haar man Karel was wél bij het 

ontbijt op het Kerkplein. Jarenlang woonden 

Karel en Hetty in Loenen, totdat ze verhuis-

den naar een woning op de Kleizuwe naast 

de boerderij van broer Johan. Hetty: “Ik 

vind het jammer dat deze dag maar één keer 

per jaar is. Het is zó super gezellig. Konden 

we maar elke maand een feest organiseren. 

Weet je Loenen en Breukelen zijn op dit 

tijdstip – zo rond 16.00 uur – uitgestorven 

en hier in Vreeland gaat het feesten lekker 

door. Straks gaan we naar het waterspekta-

kel. En ja, ik vind het geweldig dat ik zo’n 

beroemde broer heb, die vandaag tot sheriff 

is benoemd!”

Kreeft bij De Nederlanden
Als we naar het waterspektakel lopen, bot-

sen we tegen Eva Spraakman aan. “We laten 

ons lekker verwennen bij De Nederlanden. 

En ons afscheid was echt geweldig. Er wa-

ren meer dan zestig mensen.” Eva stapt weer 

door  om met haar moeder en broer kreeft te 

scoren. Dan spotten we Liesbeth en Mario 

Verweijen, die net nog de burgemeester van 

een drankje voorzag. Liesbeth: “Toen de kin-

deren – Jesse en Thomas – nog klein waren, 

gingen we altijd naar Koninginnedag. Ik ben 

nu bezig met het portretten project voor 

750 jaar Vreeland. Misschien kom ik nog 

Vreelanders tegen die interesse hebben. En 

natuurlijk gaan we ook naar het waterspek-

takel kijken.” 

Heimwee
Tijdens het waterspektakel zien we een oud-

Vreelandse, namelijk Annemart Slaghek. 

“Ik dacht, laat ik toch maar even gaan. 

Vandaag was ik in Loosdrecht waar mijn 

familie woont. Maar ik wil het Koningsfeest 

liever bij mijn oude liefde Vreeland vieren. 

Ik woon nu in Kortenhoef, en dat is prima. 

Maar op dagen zoals deze, mis ik mijn dorp.” 

Dan toasten we met Annemart op haar oude 

liefde. Proost! Het was een heerlijke dag! C.L.

Eerste Koningsdag in Vreeland



4 mei 2014 De Vreelandbode

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

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

Houd 
Vreeland 

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

De badeendenrace was dit jaar een extra wa-
terspektakel activiteit en werd een groot suc-
ces. Met sponsoren, zoals Greif, Driessen en 
Social Plaza werd in de basis de eendenrace 
voor KiKa mogelijk gemaakt. 500 badeenden 
baanden zich een weg door de Vecht en het 
werd een nek aan nek race van drie race een-
den. Door een filmpje dat van de finish is ge-
maakt en het toeziend oog van de brandweer 
kikvors was toch overduidelijk dat badeend 
nummer 92 heeft gewonnen.
Er werden meer dan 300 loten verkocht en de 

totale opbrengst voor de NY Marathon Run 
for KiKa actie van Margriet Darwinkel kwam 
daarmee uit op € 1.855. Een waanzinnig be-
drag, waar we als dorp trots op mogen zijn dat 
we dit bij elkaar hebben gebracht.
Alle kinderen kregen na afloop een gele ba-
deend als dank voor deelname. Er zijn helaas 
nog twee race eenden spoorloos verdwenen. 
Dus mocht je weten waar de badeenden met 
rugnummer 278 en 249 uithangen, meld dit 
dan aan de Voorstraat 22. Als beloning krijg je 
een ijsje. 

Extra waterspektakel badeenden

...de muziekvereniging voor de muzikale ope-
ning van de eerste Koningsdag, waar Lokaal 
Zuid voor een heerlijke ‘Oranje onder’ zorg-
de. Anouk Pruim, dank voor het maken van 
een stoer programmaboekje. Greif en CSV 
Ridderhof voor de prachtige totempalen. 
Reinko Abels en de kerk, voor het beschikbaar 
stellen van de Til en hulp tijdens het ontbijt. 
Herauten Anne, Raymond en Lodewijk, be-
dankt voor het wekken van vele Vreelanders. 
Lodewijk, bedankt voor de gastvrijheid en 
het uitdelen van verfrissende drankjes aan 
de vrijwilligers. Dankzij verkeersregelaar Ed 
Nakke konden de deelnemers aan de Stalen 
Ros parade veilig hun rondjes crossen. Dank 
ook aan de juryleden: Ietje, Reina, Bjorn en 
Jacqueline, die op vakkundige wijze de pa-
rade hebben beoordeeld. De prijzen hiervoor 
en voor de Kinderspelen zijn ter beschikking 
gesteld door de Tierelantijn, bedankt Eva en 
Toos voor een mooie laatste gift aan de kin-
deren van Vreeland. De prijswinnaars staan 
elders in deze Vreelandbode vermeld. Jong 
en oud heeft genoten van de wervelende show 
van Vreelands nieuwste inwoners clown Dave 
en zijn hondjes (www.circushondjes.nl)! En 
van de spontane draaiorgel bijdrage van Riks 

Noorman. Liesbeth namens de kinderen, dank 
voor de vele ritjes te paard. Bedankt ook vrij-
willigers tijdens de Kinderspelen, heel fijn dat 
jullie een uurtje hebben geholpen. De middag 
werd ook dit jaar enthousiast opgeluisterd 
door de onvermoeibare trappers van wieler-
vereniging Vreeland. Bedankt Juliette en Peter 
voor wederom een interessante historische 
puzzeltocht. Het waterspektakel had natuur-
lijk niet kunnen plaatsvinden zonder onze 
unieke, ludieke presentatoren: Erik Kuperus 
en Jan Corstjens. Ook onmisbaar: duikers Age 
Hellingwerf en zoon Niels! Heel veel dank ook 
aan Jan Randeraat voor het aanleveren van 
pontons, Simon en Jeroen van der Paauw voor 
het te water laten en Jasper Kroon voor het 
beschikbaar stellen en bedienen van de kraan. 
Last, but not least: dank aan alle sponsors en 
Vreelanders voor de gulle giften en enthousias-
te aanwezigheid. Samen hebben we van 26 april 
2014 een onvergetelijke eerste Koningsdag 
gemaakt! Onze reputatie is niet alleen in de 
regio bekend, nu ook in België dankzij sheriff 
Beukeboom en de band van Lou Bandana, dus 
dat belooft wat volgend jaar. Dan gaan we terug 
in de tijd, ‘back to basics’: Vreeland 750 jaar! 
Maar of we het echt ‘basic’ zullen houden.....?

Het Oranje Comité bedankt....

De vrijmarkt en feestterrein aan de Floraweg 
werden opgesierd door prachtige totem-
palen, gemaakt door de kinderen van CSV 
Ridderhof. Stagiair meester Bjorn, wiens va-
der bij Greif werkt, heeft het project binnen 
de school gecoördineerd. Elke klas heeft de 
2 meter lange binnenrollen (voor papier) op 
zijn eigen manier omgetoverd tot een heuse 
totempaal. Zo was er een dierenpaal, een paal 
met alle koningen en koninginnen van de 
afgelopen paar honderd jaar, oranjepalen en 
nog meer originele totempalen. Steffie (groep 
3): “Het was heel leuk om hem te maken. Het 
was heel leuk om de folie om de ringen te doen 
en de onderkant kon je schilderen.”

Totempalen

Lezers schrijven

Een gezellige dag
Het was weer een hele, gezellige dag rond het 
Dorpshuis. Cor weer gezellig achter de tap, 
en compliment voor Nelly Jillissen en team.
Ook hulde aan het oranje comité voor de 
hele entourage, de goede band dat er mede 
voor zorgde dat het een groot succes was.

Freddy Vervoort
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Lezen is goed, luisteren anders

Heerlijk op de bank of in de tuin 
naar een hoorspel luisteren.

De HoorSpelFabriek, de fabriek 
met zoveel Vreelanders, is 
genomineerd voor de Zilveren 
Reissmicrofoon!!!
(Nipkow voor radio)

Heel veel titels, kijk op de website.
Voor Vreelanders speciale kortingen!
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland, tel: 237304

vervolg van voorpagina 

De Vernieuwde Dorpsraad

Politiek
Waarom is het toch zo belangrijk dat de leden 

(lees Vreelanders) meer betrokken worden en 

de communicatie verbeterd wordt? Aginus 

Kalis benadrukt: “De Dorpsraad is vooral 

géén Gemeenteraad of politieke partij. Maar 

wél zullen de ondubbelzinnige standpunten 

van de leden verder worden uitgewerkt en 

benoemd om tot een helder verhaal te komen 

naar de instanties die uiteindelijk de politieke 

verantwoordelijkheid dragen.” De Dorpsraad 

zal zich dan ook onthouden van een stand-

punt wanneer er bij bepaalde issues grote ver-

deeldheid is onder de leden. In de afgelopen 

jaren is gebleken dat de politiek de Dorpsraad 

als de belangrijkste spreekbuis ziet voor de 

belangen van de Vreelanders. Kalis verdui-

delijkt: “De Dorpsraad moet de wensen van 

de Vreelandse dorpsbewoners verzamelen en 

daar, zonder enig politiek belang, een vertaal-

slag in maken naar de Gemeente. En daarom 

is het zo belangrijk dat ook echt iedereen ac-

tief lid is van de Dorpsraad!”

Oproep aan alle Vreelanders
Het moge duidelijk zijn dat de Dorpsraad 

steeds moet afwegen hoe zij de leden daad-

werkelijk kan ondersteunen met bepaalde 

issues binnen Vreeland zonder verdeeldheid 

te zaaien. Met de oprichting in oktober 2006 

werd al snel duidelijk dat dit geen eenvou-

dige taak is. Sindsdien zijn er al grote stap-

pen ondernomen en in 2010 is het Dorpsplan 

Vreeland in boekwerk verschenen. Het ver-

nieuwde bestuur wil daar graag een volgende 

slag in maken. Samen met alle inwoners van 

Vreeland. Huidige leden worden opgeroe-

pen om nog actiever van zich te laten horen 

en nieuwe leden zijn van harte welkom. Kijk 

voor meer informatie en de mogelijkheden 

tot actieve participatie op www.dorpsraad-

vreeland.nl

 

Het nieuwe bestuur van de Dorpsraad 
Het is natuurlijk belangrijk te laten zien wie 

de gezichten zijn binnen dit vernieuwde be-

stuur. Zodat alle (potentiele) leden weten wie 

de vertaalslag van uw wensen voor ons dorp 

maakt en u wellicht nog meer kan motiveren 

om actief lid te worden.

Op onderstaande foto ziet u v.l.n.r. achterste 

rij: Peter Nagtegaal, Joost de Haan, Aginus 

Kalis, Michiel van Dis. In het midden Niels 

Molewijk en Liesbeth Beukeboom en vooraan 

Hester Horseling en Ester Kolk. 

P.v.d.H.

De vernieuwde Dorpsraad

Ondanks de druilerige dag was de plan-

tenmarkt van de protestantse gemeente 

Vreeland weer een ontmoetingsplaats waar 

ook veel koffie gedronken werd. De bezoe-

kers worden bedankt voor de vele aankopen. 

Wij hopen dat u er de hele zomer plezier van 

mag hebben en dat uw tuin er altijd zonnig 

uitziet. De totale opbrengst is hoger dan vo-

rige jaren en wel € 2500,00. Dit mede door 

een aantal giften en andere acties zoals de 

potgrondactie in april en maart. Dit geeft ons 

een extra stimulans om door te gaan. 

Het volgende spektakel is de bazaar. Kijkt u 

vast rond voor spullen, dan kunt u deze eind 

augustus  bij ons inleveren. De bazaar wordt 

gehouden op zaterdag 12 september a.s. een 

datum om te onthouden. 

Namens de bazaar/plantenmarkt 

commissie Koos van Nes

Plantenmarkt een succes
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

           Dames - Herenkapsalon
  

·      Noteer het vast 
in uw agenda.. 

Gesloten van 
28/7 tot 11/8!

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

15 Jaar geleden nam Co een fietswinkeltje plus 
werkplaats aan de Nootweg in Loosdrecht 
over. Na voor verschillende bazen te hebben 
gewerkt wilde hij eindelijk eens voor zichzelf 
beginnen. Hij stapte op de vorige eigenaar af 
waarvan hij dacht dat hij misschien wel zou 
willen verkopen. “Hij gooide wel erg gemak-
kelijk zijn winkel dicht als het mooi weer 
was.” Co was toen 27 en begon met een piep-
klein fietswinkeltje en dito werkplaats. Nu is 
zijn Bikeshop Loosdrecht vier keer zo groot 
en aangesloten bij Bike Totaal, een winkel-
keten die vorig jaar tot winkelketen van het 
jaar werd uitgeroepen. Co werd met zijn win-
kel 5de en dit jaar gaat hij natuurlijk voor de 
eerste plaats.
Co groeide op in Breukelen. Hij deed daar de 
LTS en daarna de opleiding tot automonteur. 
Maar al vanaf zijn 16de werkte hij in zijn vrije 
tijd bij de fietsenmaker in Breukelen. Gek 
van fietsen is hij altijd geweest. In zijn jonge 
jaren deed hij aan fietscross. Tegenwoordig 
nu hij wat bedaarder is, rijdt hij zomers op 
de racefiets en ’s winters op de mountainbike. 
Dat moet natuurlijk wel tussen zijn drukke 
werkzaamheden en zijn gezin met drie jonge 
kinderen door.
Ja, Co is een ambitieus man en een harde wer-
ker. Bike Totaal biedt promotionele onder-
steuning en ook met de automatisering heb-
ben ze een handje geholpen. In het kantoor 
staan twee grote computerschermen waarop 
alle informatie per fiets en het onderhoud 
daarvan tevoorschijn kan worden getoverd. 
Ook kan Co precies zien welke route zijn bus 
rijdt. Die mobiele fietsenwerkplaats is zeker 
ook voor Vreeland interessant want fietsre-
paraties kunnen aan huis worden gedaan of 
de fiets wordt gratis gehaald en gebracht.
“Elke woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 
uur staan we ook met de bus in Loenen bij 
de C1000 voor kleine reparaties. Voor groter 
onderhoud kunnen we de fiets meenemen en 

leveren hem daarna weer thuis af.”
Co heeft in Loosdrecht drie gekwalificeerde 
monteurs in dienst waarvan er meestal één 
op de bus rijdt. Ook zijn vrouw Yvonne 
werkt mee in de zaak. Ze doet de winkel, de 
boekhouding en de administratie, alleen nu 
even niet omdat het derde Verhoefje pas een 
paar weken oud is. Co zelf is vliegende kiep. 
Meestal houdt hij zich bezig met de verkoop 
maar soms rijdt hij ook op de bus. “Ze zeg-
gen dat ik met mijn winkel getrouwd ben en 
dan is het juist wel goed om af en toe wat 
anders te doen.” Zo knijpt hij er heel af en toe 
tussenuit om met zijn bootje te varen op de 
Loosdrechtse plassen. Altijd mobiel bereik-
baar, dat natuurlijk wel. 
Op zijn verzoek wordt de foto gemaakt voor 
de bodyscan. “Lichaamslengte, schouder-
hoogte en breedte in combinatie met bek-
kenhoogte en vuisthoogte bepalen voor ie-
dereen persoonlijk de ideale fiets.” Co gaat 
met zijn tijd mee en als hij de kans krijgt wil 
hij ook nog verder uitbreiden. In zijn winkel 
met werkplaats en showroom voor nieuwe 
en tweedehands fietsen komt hij nu al weer 
ruimte te kort.                            R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland:
Co Verhoef van Bikeshop Loosdrecht

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

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

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

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

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

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

Mazda MX 5   cabrio Zwart 2000 5900

Opel Tigra cabrio                   Blauw 2007 8450

Ford Ka                                    Geel 2011 6840

Ford Focus                              Rood 2007 7500

Mercedes Vito                       Zwart 2012 25.250 ex btw

Opel Astra  1.8 Automaat    Grijs 2007 7450

Renault Twingo                       Wit 2013 8450

Renault Twingo                      Blauw  2003 2350

Skoda Fabia Station                Grijs 2003 2350

VW Polo 1.2                             Grijs 2003 4450

Waarom zijn de schotelantennes in Vreeland 
allemaal naar het zuiden gericht ?

De aarde draait, en daarom lijkt alles aan 
de hemel te bewegen. De zon komt op in 
het oosten en gaat onder in het westen. 
Hetzelfde geldt voor de maan, planeten en 
sterren. Maar wanneer je heel precies kijkt 
– je moet dan wel laag aan de hemel zoeken – 
dan zal je zien dat er een paar puntjes zijn die 
stil lijken te staan; dit zijn geostationaire sa-
tellieten. Deze bevinden zich precies op een 
afstand van de aarde waar de zwaartekracht 
(die de satelliet naar de aarde toe wil trekken) 
en de centrifugale kracht (die de satelliet de 
ruimte in wil slingeren) gelijk aan elkaar zijn,
waardoor de positie van deze satellieten niet 
verandert. Erg handig voor weer- en com-
municatie satellieten. De truc lukt alleen 
recht boven de evenaar en voor een hoogte 
van 35.786 kilometer boven zeeniveau. Dat 
is behoorlijk ver weg van de aarde. De ISS 
draait zijn rondjes net op een paar honderd 
kilometer boven het aardoppervlak. Dat 
is zelfs zover weg, dat het licht er bijna een 
kwart seconde voor nodig heeft om op en 

neer te gaan; bel je via een geostationaire sa-
telliet dan is er een hoorbare vertraging. In 
een geostationaire baan draait een satelliet 
in precies 23 uur en 56 minuten een rondje 
om de aarde en dat is exact de tijd, die de 
aarde nodig heeft om een rondje om zijn as 
te draaien. Je mag dus niet als satellietmaker 
de fout maken en denken dat een omdraai-
ing van de aarde 24 uur duurt; dat klopt wel, 
maar alleen t.o.v. de zon (de aarde draait im-
mers ook nog eens om de zon), maar voor 
een satelliet die op dezelfde plek boven de 
aarde moet blijven is dat niet belangrijk. 

Omdat geostationaire satellieten precies bo-
ven de evenaar hun rondje draaien, zijn ze 
vanuit Vreeland alleen laag aan de horizon te 
zien. En bovendien alleen in het zuiden; op 
het noordelijk halfrond bevindt de evenaar 
zich altijd in het zuiden. Ze zijn met het blote 
oog nauwelijks te zien, maar met een goede 
verrekijker wel. Vind je er een, zet de kijker 
dan vast, en je zult zien dat de satelliet niet 
beweegt en dat de sterren er met grote snel-
heid links en rechts langs lijken te bewegen.

H.L.

Hemel boven Vreeland
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

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

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl

Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Ter inspiratie voor uw middeleeuwse kos-
tuumkeuze leest u deze maand over de kle-
ding van de boeren. Typerend voor mid-
deleeuwse kleding is dat deze niet alleen iets 
zegt over de rijkdom en macht van de drager, 
maar ook over zijn werk. Aan de habijt her-
ken je de monnik, aan zijn leren, vuurvasten 
hemd herken je de smid en aan de functio-
nele landbouwkleding herken je de boer. 
De meeste boeren waren afhankelijk van 
een landheer op wiens land zij werkten. De 
heer kreeg de opbrengst en in ruil daarvoor 
kregen de boeren berscherming. De mannen 
en vrouwen die op het land werkten hadden 
een zwaar leven. Zij droegen wijdere kleding 
met bewegingsvrijheid om goed in te kun-
nen werken. Boeren droegen wijdere cottes, 
een soort tuniek, eventueel met een soort 
legging, beenlingen, eronder. Vaak zat er een 
capuchon aan de cotte vast. Boeren bonden 
hun cotte op, omhoog in de taille zodat er 

een soort broek ontstond en de lengte van 
het overkleed niet in de weg zat bij het werk. 
Ter bescherming tegen de felle zon droegen 
de boeren een muts of hoofddoek. 
Hopelijk biedt bijgaande foto u wat ideeën 
voor uw outfit voor het feestjaar!             J.J.

Kleding in de 
Middeleeuwen
Boeren en landarbeiders

Lezers schrijven

Het Naaicafé Een geweldige middag en avond
De kledingcommissie 750 Jaar Vreeland 
heeft onlangs 6 weken achter elkaar elke 
week een naai atelier gehouden voor 
Vreelanders die het leuk vonden om een 
kledingstuk te maken voor het grote feest 
volgend jaar. Ik, Marianne Chamalaun, 
heb mij ingeschreven en alle middagen 
gevolgd. Waarom? Omdat ik enthousiast 
was geworden door de modeshow bij de 
Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in 
januari van dit jaar. Daar nam ik een bro-
chure over het naaiatelier mee.
Het leek mij een pracht initiatief. Ik had in 
geen 15 jaar een geslaagde jurk genaaid, dus 
wat hulp kon ik wel gebruiken. De patro-
nen kon je kopen of zelf maken en ik koos 
een bestaand   patroon voor een jurk van de 
lage adel. Tilly Verhoef, een van de leden 
van de organisatie, had een dergelijke outfit 
al eerder gemaakt, dus het patroon was snel 
en goedkoop voorhanden.
Wij waren met vier ‘leerlingen’. Het was 
pure luxe dat er op deze woensdagmid-
dagen één op één gewerkt kon worden. 
Wij hadden allemaal onze ‘privé’ lerares! 
Staakte ergens de kennis van de anderen, 
dan bleek Tilly all-around te zijn. De be-

geleiding bij het naaien van onze kleding 
was professioneel en de werkgroep maakt 
zelf een evaluatie na afloop van deze reeks 
naaicafé’s. Ook dat vind ik professioneel!
Met een kledingstuk is het vaak zo dat je 
iets twee keer moet doen: twee armen, 
twee benen, voor, achterzijde. Dus de ene 
kant werd voorgedaan en de andere kant 
moest zelf worden gedaan. Het was Tilly 
die mij leerde om de spoel correct te span-
nen, Greet gaf een tip om rechte naden te 
maken. Overleg over knopen, afwerking, 
hele of halve schorten, lengte van de jurk, 
zomen afspelden: het verliep allemaal in 
harmonie. We adviseerden elkaar, we had-
den het gezellig met elkaar. Voor zover ik 
weet, heeft ieder van ons haar jurk klaar. 
Geweldig om het zo te leren!
Ook uit naam van al de cursisten willen 
wij Greet, Corrie, Hanneke, Ellen, Joke, 
Barbara hartelijk danken voor jullie flexi-
bele, stimulerende en vakbekwame inzet. 
Ik zou zeggen: ‘Schrijf je in, de lessen zijn 
de kosten waard! Dan is het binnen hand-
bereik dat heel Vreeland in 2015 in mid-
deleeuwse kleding rondloopt.

Marianne Chamalaun

Foto: Maxim Scholten

In zijn jeugd was de geboren Loenenaar Ko 
Blok (1949) vaak te vinden op de loswal aan 
de Vreelandse weg in Loenen. Hij ontwikkel-
de een liefde voor vrachtschepen maar raakte 
vooral gefascineerd door zandschepen met 
een zelflosinstallatie. Als 14-jarige jongen 
wilde hij schippersknecht worden maar zijn 
ouders raadden hem aan om eerste de HBS af 
te maken. Daarna studeerde hij bouwkunde 
en bedrijfskunde en raakte werkzaam in de 
bouw. Maar de fascinatie voor zandschepen 
met zelflosinstallatie bleef! In 2000 kocht 

hij de zwaar verwaarloosde zandaak ‘Door 
Gunst Verkregen’, gebouwd in 1910. In vijf 
jaar werd het schip gerestaureerd. Inmiddels 
zijn er zo’n 50 zandlosdemonstraties mee ge-
geven waaronder één vorig jaar in Vreeswijk 
voor het Koningspaar. Ko Blok vertelt op 5 
juni a.s. een boeiend verhaal over de zand-
vaart op de Vecht in zijn jeugd én over de ge-
schiedenis en restauratie van de ‘Door Gunst 
Verkregen’. Plaats: ‘t Web, Spinnerie Loenen
Tijd: 20.00 uur
Entree: leden HKGL gratis, niet leden  €3,50.

Lezing Zand en Binnenvaart Vecht
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Welkom!
”KRAK HUHHH? KNERSP POINNNG!“… de 
hersencellen van de Razende Reporters kraak-
ten ervan. Wat waren ze druk! Op hun vrije 
woensdagmiddag speciale gasten interviewen 
en daarna ook nog beeldverhalen tekenen. Die 
gasten hadden ze eerst zelf uitgenodigd. Ze 
moesten allemaal 50 jaar ouder zijn dan de 
Reporters. Ze vroegen hun: ”Waar ging uw hart 
vroeger sneller van kloppen?” 
Zeg, kraken jouw hersenen ook weleens? 
Ontspan dan nu maar even met de eerste helft 
van de spannende en leuke verhalen van vroe-
ger. Met dank aan alle gasten van de Razende 
Reporters. Veel plezier!

Wie waren de gasten?
Opa Frans van Julia, oma Gon van Joris en 
oma Tecla van Jelmer, buurvrouw Hanneke 
van Joshua en buurvrouw Ellen van Jimi, va-
der Hennie van Nadieh, maar die ging weer 
praten met Ids…, en oma Ina van Tobias en 
opa Gert van Evie, de beroemde zeiljournalist 
Henk Bezemer van Nadieh, oma Hilda van Puk, 
de om-de-hoek-buurvrouw Ankie van Matthijs 
en tenslotte de buurvrouw en moedervriendin 
Anne-Marie van Renee. Pink en Mijke deden het 
(foto-)verslag.

Nieuws
Heb jij weleens gehoord van Kawasaki? Nee, 
we bedoelen de motor niet! Lees hieronder bij 
INZAMELING maar gauw waarvoor Reporter 
Pink een actie voor – of beter gezegd: tegen - 
Kawasaki is begonnen ! 

Inzameling 
Ik ben een actie begonnen. Ik ga geld inzame-
len voor een onderzoek naar het syndroom van 
Kawasaki. Wat Kawasaki is? Kawasaki is een 
ziekte die 400 mensen/kinderen per jaar krij-
gen. Ik heb het zelf ook gehad. Vroeger ging je 
aan deze ziekte dood maar tegenwoordig kun 
je er van genezen. Maar wat niemand weet is 
hoe je Kawasaki krijgt. Ze zijn al jaren bezig met 
het onderzoek. Maar hebben tot nu toe nog 
geen antwoord. Ik heb me ook opgegeven voor 
een onderzoek. In de hoop dat de dokters dan 
antwoorden kunnen vinden. Ik kom langs met 
de collectebus en u kunt een armbandje be-
stellen. Een armbandje kost 50ct. Als u buiten 
Vreeland woont kunt u een kaart sturen naar 
Otto van Schonauwenstr 5 3633 CP. Daarin 

mag uw bestelling en/of geld zitten. Als u niets 
wilt doneren is dat niet erg. Het bedrag dat ik 
na 30 juni heb opgehaald stuur ik op naar het 
AMC. Alvast bedankt!

Pink van Dijk 

Drukte! 
Bij de razende reporters is het druk want er 
zijn veel gasten. Iedereen heeft wel iemand 
mee, oma, opa, buurvrouw en buurman. En het 
is natuurlijk druk door de razende reporters 
zelf. En die interviewen iedereen. Door Mijke.

Mijn Oma
Mijn oma was 14 jaar toen haar tante vroeg 
of ze bruidmeisje wilde zijn. Want haar tante 
ging trouwen. Ze kreeg een mooie blauwe jurk. 
En een heel mooi boeket van rozen en anjers. 
De ouders en de familie waren er bij en dat was 
55 jaar geleden. Door Jelmer en oma Thecla

Waar de buurvrouw haar hart sneller van 
klopt 
Vlak na de 2de Wereldoorlog kreeg ze als eerst 
nieuwe schoenen. Ze hield de schoenen ook aan 
als ze naar bed ging omdat ze ze mooi vond. En 
ze is dol op zeilen en had een eigen zeilboot in 
Loosdrecht. In de zomer huurde haar ouders 
een zomerhuis in Loosdrecht. En mooie boeken, 
daar ging haar hart ook sneller van kloppen en 
ook van Engelse boeken. In de 2de Wereldoorlog 
van 1940 tot 1942 woonde ze in Amsterdam. 
Toen ze het zeilbootje kreeg was ze 12 jaar. Ze 
heeft een oude zus en jongere broer. Ze was 
goed in zeilen en als haar broer en zus stom 
deden gooide ze hun over boord. Ze was ook 
een keer omgeslagen. Ze heeft 3 kids en klein-
kids en daar gaat haar hart ook sneller van 
kloppen. Ze is geboren op 28-08-1942 en is 
71 jaar. Interview van Joshua van Houwelingen 
met buurvrouw Hanneke Bos

De bevrijding op 5 mei die we ieder jaar nog 
herdenken.
Een meisje dat in Noord- Brabant woonde ge-
naamd Ina Hoegee. Ze was drie toe de oorlog 
kwam in 1940. En haar broer werd geboren in 
de oorlog, dat was ook heel spannend. Toen de 
oorlog uitbrak woonde ze op een schip. Waar 
ze in 1943 afmoesten omdat ze anders ge-
bombardeerd werden. Ze gingen toen op een 
steenfabriek wonen waar allerlei gebouwen 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883

Breukelen - Bussum - Vreeland

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

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

stonden. Op een moment woonde ze met 
100 schippers mensen. Er zijn in die tijd 
wel 5 baby’s geboren. Waaronder ook haar 
broertje Leen. Op 5 mei 1945 was de oor-
log voorbij. Op die dag kwamen er Zweedse 
vliegtuigen over vliegen die eten dropten. 
Iedereen ging feesten en was blij. En na 
een tijdje mochten alle kinderen weer naar 
school. Haar hart ging sneller kloppen van 
blijheid. Door Tobias geschreven en verteld 
door oma Ina.

De eerste keer dat ik haar zag…
Een jongen die heette Gert Duijzer. Hij 
moest in de oorlog naar school en dat 
vond hij niet leuk. Hij moest 7 km lopen 
naar school. Want er waren geen fietsen. 
Tussen de middag moest hij op school 
overblijven. Toen de oorlog voorbij was 
kwam er een meisje op school. Met lang 
haar en pijpen krullen. Daar ging zijn hart 
sneller van kloppen. Dat was in 1945. Na 
de middelbare school kregen ze verkering. 
Daarna zijn getrouwd en kregen ze drie kin-
deren, een jongen en 2 meisjes. Gert en Ina 
zijn nu mijn opa en oma. 
Door Evie en opa Gert

Vroeger was het ook heel leuk.
Ze is geboren in 1946 en nu is ze 67 jaar 
oud. Vroeger was ze bang om van de duik-
plank te springen met zwemles, toen was 
ze 11 jaar. Als het fout ging haalde de bad-
meester haar uit het water. En als ze in de 
zomer bij haar oma op de boerderij logeer-
de, ging ze ook wel eens mee op de trekker. 
En ze ging ook met haar oma pannenkoe-
ken bakken en natuurlijk onder de boom op-
eten. Hmmm lekker!!! Einde. Interview door 
Puk met oma Hilda

Leuke dingen doen met de boot
In 1975 woonde Anne- Marie net in de Keet. Ze 
houdt van varen . Wendela is mijn moeder en 
ze woonde in Son. Samen gingen ze naar een 
muziekkamp. Voor de reünie kwamen alle 30 
kinderen muziek maken en zingen en logeren. Ze 
mochten alles zelf regelen. Met de boot gingen 
ze naar Vreeland om boodschappen doen voor 
al die 30 kinderen. Er waren in die tijd veel meer 
winkels waar je zomaar mocht aanleggen met 
de boot. Zoals de slager, bakker, snackbar, 
melkboer en van Zalingen. Ze kochten wel 30 
broden. In 1989 zijn  Maarten en Anne- Marie 
getrouwd, Maarten kwam met een bootje naar 
de Keet. Maarten die dee voor de grap dat hij 
in het water viel en alle mensen zeiden ooh ooh 
en opa Bob moest zijn pak aan Maarten geven. 
Maar hij had zijn nette pak niet aan. Hierna 
gingen ze met de boot naar het gemeentehuis 
in Loenen en ligt de boot aan het Wijde Blik. 
Door Renee en Anne- Marie

KRAK HUHHH? KNERSP POINNNG!
Laat jij na het lezen van de Kinderpost zelf je 
hersens liever kraken? Pak dan nu een pen. Kun 
jij, zonder je pen van het papier te halen, alle 9 
stippen met elkaar verbinden door middel van 
4 rechte lijnen? 

 � � �

 � � �

 � � �

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

Kinderspelen Kinderen tot 5 jaar
1. Daan Hoppenbrouwers 2. Xavie Morel
3. Gijs Driessen 
Kinderen 6 tot 7 jaar
1. Tycho 2. Mieke Driessen  3. Laszlo
Kinderen 7-11 jaar
1. Titus  2. Lotte 3. Dilawan 
Kinderen ouder dan 11 jaar
1. Jimi 2. Ricky 3. Bart Zeldenrijk     
Dinsdagochtend 3 juni en woensdagochtend 4 
juni zal er om 8.35 uur een prijzenmand op school 
zijn, waaruit een prijs gekozen kan worden.

De 15 winnaars van de badeenden-race zijn:
1e: 092 Weekend weg naar Bergen op Zoom 
2e: 392 Bijenspaarpot t.w.v. € 33 
3e: 170 sporttas met boodschappen van C1000
4e: 168 sporttas met boodschappen van C1000
5e: 176 sporttas met boodschappen van C1000

6e: 192 twee hamburgers Lokaal Zuid
7e: 056 Zwemeend spaarpot
8e: 169 boekenbon Vreeland 750
9e: 229 boekenbon Vreeland 750
10e: 214 kookwekker eend
11e: 253 eenden bubbelzeep
12e: 499 waterspuitende badeend
13e: 282 glazen bol
14e: 500 eenden chocolade
15e: 14 eenden glittertas
De prijzen zijn op te halen op Voorstraat 22.

Uitslag puzzelwedstrijd HKGL
1. Bea Hofsomme uit Putten
2. Mariëlle van Maren/Berry Stapper
3. gedeelde plek: Linda Eldering/Jacob en Anja 
Stapper.
Het Oranje Comité zal de prijswinnaars een 
waardebon van de Dagwinkel opsturen. 

Prijswinnaars Koningsdag
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Ik had het genoegen zo’n drie seizoenen lang 
deze rubriek voor De Vreelandbode te mogen 
vullen. De opdracht die ik indertijd kreeg was 
helder en tegelijk een raadsel: Wil je een co-
lumn schrijven? Het mag geen preek worden, 
maar moet wel inhoud hebben. Maar wat is 
een column eigenlijk?! In plaats van er mee te 
beginnen wil ik deze vraag in mijn slotcolumn 
hier verantwoorden.
Hét grote voorbeeld voor de columnist is toch 
nog altijd Simon Carmiggelt. Deze schreef 
van 1946 tot 1987 ruim 10.000 ‘Kronkels’ in 
Het Parool. Voor jonge mensen zal het on-
voorstelbaar zijn dat hij met zijn doorploegde, 
wat moeizame ponem de eigen schrijfsels met 
die kenmerkende droge toon op TV voorlas. 
De eerste die mij nog te binnen schiet is zijn 
Kronkel over een Amsterdamse etalage van 
na de oorlog, waarin een handtas hangt met 
een opschrift ‘echt plastic’. Triviale zaken die 
je desondanks in het geheugen blijven han-
gen.Voor mij is het zeker dat Carmiggelt de 
schrijver is die de toon heeft gezet voor wat wij 
later de column zijn gaan noemen. 
Maar wat typeert een column? Ik heb een paar 
definities bij elkaar gezocht.
‘Col–umn [`koll`m] (Engels) de-woord 
(mannelijk): geregeld verschijnende, gesig-
neerde bijdrage in een dagblad of tijdschrift, 
waarvan de schrijver een grote vrijheid heeft 
in keuze en behandeling van zijn onder-
werpen.’ (woorden-boek.nl) Of deze: ‘Een 
column wordt vaak door een gastschrijver 
geschreven; op een heel persoonlijke, speel-
se manier. Sommige columnisten zijn heel 
scherp. Ze willen via de krant een discussie 
uitlokken.’ (Erdee Media Groep)
Rond 1970 verschijnt de term ‘column’ in de 

Nederlandse taal, toen nog als synoniem voor 
‘cursiefje’. Vanaf 1984 wordt het opgenomen 
in Van Dale’s Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal. Nicolaas Matsier meent 
in ‘Het literair klimaat’ dat er nauwelijks be-
perkingen zijn voor wat betreft het onder-
werp van een column; het spectrum reikt van 
huiselijke voorvallen tot de wereldpolitiek. 
Volgens hem zijn er maar een paar criteria te 
noemen en uit eigen ervaring zeg ik dat dit 
altijd de lastigste opgaven voor de columnist 
zijn. Matsier wijst namelijk op 1) een deadline 
en 2) een vooraf gegeven omvang. Een derde 
eis is deze: een column is een vaste rubriek. 
Eenmalige publicaties zijn dus geen columns.
J.A. Dautzenberg bakent in zijn lesboek de 
column af van het essay enerzijds en het cur-
siefje anderzijds. Het verschil met het essay is 
dat een column, afgezien van de kleinere om-
vang, ‘wat luchtiger, minder serieus, speelser 
en nog persoonlijker is.’ Het cursiefje is veel 
eenvoudiger: ‘een soort column (vaak cur-
sief gezet) waarin de schrijver een anekdote 
vertelt, een herinnering ophaalt, een gesprek 
weergeeft dat hij ergens heeft opgevangen (of 
verzonnen), een kleine gebeurtenis beschrijft.’ 
Kortom: “Wat de column is in de didactische 
literatuur, is het cursiefje in de epische.” (J.A. 
Dautzenberg). Dus is de column eerder de ui-
tingswijze van de docent dan van de dichter. 
Ja, bij mij past dat stel ik vast. Dus geen pre-
ken, maar er moet wel een boodschap worden 
overgebracht.
Neem deze zomer eens een gekafte serie 
‘Kronkels’ mee en denkend aan Holland en 
Sonnevelds achtergelaten Dorp baart de zo-
merzon dan misschien een nieuwe columnist 
voor de Vreelandbode. Een goede vakantie.

Afscheid van een column

  Pieter Hoekstra

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

smederijniessen@unet.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

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

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Groep 8 van CSV Ridderhof heeft 12 mei het 
FabLab ProtoSpace in Utrecht bezocht. Dit is 
een werkplaats waar een ieder, die daarin is 
geïnteresseerd, kan kennismaken met digitaal 
aangestuurde machines die ideeën kunnen 
omzetten naar concrete producten. De meest 
bekende daarvan is de 3D-printer. Maar ook 
een lasersnijder.
In 2015 viert Vreeland haar 750-jarig bestaan. 
In samenwerking met de Historische Kring 
Loenen aan de Vecht en Wouter Pijzel, direc-
teur van FabLab ProtoSpace is gekozen om ge-
schiedenis en techniek met elkaar te verbinden. 
Door middel van twee lesbrieven, geschreven 
door Juliette Jonker van de Historische Kring, 

hebben de leerlingen informatie gekregen 
over de geschiedenis van Vreeland en de wer-
king van een 3D-printer. De leerlingen werden 
uitgedaagd om een tekening van het kasteel te 
maken. In het FabLab is daar een werktekening 
voor een 3D-print van gemaakt.
Behalve dat de leerlingen daadwerkelijk het 
kasteel ‘Vredelant’ in de 3D-printer hebben 
zien ontstaan, hebben zij kennisgemaakt met 
een zestal andere activiteiten. Zoals een span-
nende tekst in een appel laseren of je eigen 
potlood van een tekst voorzien. Maar ook het 
werken met een vacumeermachine werd ge-
demonstreerd. Een heel leerzame excursie die 
we zeker nog wel een keer zouden willen doen.

Excursie groep 8 naar 3D-printer
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Dankzij de opbrengst van de oliebollenver-
koop van verleden jaar zijn wij weer in staat 
een uitstapje voor de senioren te organise-
ren. Dit jaar zal het uitstapje plaatsvinden op 
donderdag, 4 september en is de keus geval-
len op het eiland Texel. Een uitgebreide toer 
rond het eiland voert u langs alle bekende 
plaatsen, zoals Oudeschild (havenplaats), De 
Koog (badplaats) en Den Burg. Op deze toer 
worden we vergezeld door een bewoner van 
het eiland. Over het eiland is heel wat te ver-
tellen en deze wetenswaardigheden zal hij of 
zij u zeker niet onthouden. Vanzelfsprekend 
zal tijdens de rondrit een aantal stops worden 
gemaakt, zodat u deze bezienswaardigheden 
van dichtbij kunt bekijken. Ook de oversteek 

naar Texel is vermeldenswaard. Onderweg 
wordt gestopt in Akersloot voor de koffie 
met gebak en het diner zullen we genieten in 
restaurant de Pelikaan in De Koog. We ver-
trekken om 08.30 uur vanaf het Dorpshuis en 
zullen omstreeks 18.00 uur weer terug zijn bij 
het Dorpshuis. Hier wordt de dag afgesloten 
met een broodmaaltijd. Ook dit jaar bedraagt 
de eigen bijdrage € 20.
Degene die al eerder mee zijn geweest zullen 
in juni  door een van de comitéleden worden 
bezocht. Als u nog nooit eerder mee bent ge-
weest kunt u zich aanmelden bij één van de 
comitéleden, Hil Severrien tel. 233034, Anja 
Stapper tel. 233860, Ties Huisinga tel. 232357 
of Henk Griffioen tel. 231846.

Seniorenuitstapje 2014 naar Texel

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Heeft u een probleem met uw computer of internetverbinding?

Ik help u graag met al uw Windows PC gerelateerde problemen.

-hulp met nieuwe PC/Laptop aanschaff en en installeren

-aanleggen/herstellen van (draadloze)netwerken

-verwijderen van virussen/spyware & schoonmaken pc

Beschikbaar van ma t/m zo 09:00 tot 22:00 Vreeland en omstreken

Contact: Fraser 0610273789, email: fraser.pchulp@gmail.com 

Bijzonder. Emotioneel. Respectvol. Zomaar 
wat typeringen voor de Dodenherdenking 
2014 in ons dorp. Ieder jaar weer slaagt het 4 
mei comité er in om een waardevolle en unieke 
bijeenkomst te organiseren die het ‘zomaar ge-
denken’ ontstijgt. 

Dit jaar was het thema ‘tastbare herinnerin-
gen’. Voor in de kerk was een tentoonstel-
linkje ingericht met herinneringen aan de 
oorlog, variërend van voedselbonnen tot een 
graanmolentje en van de krant van 10 mei 
1940 waarin koningin Wilhelmina de oorlog 
afkondigt tot een fotoboekje van een concen-
tratiekamp. In herinnering werd gebracht 
dat Vreeland in de 18de eeuw een synagoge 
bezat. Marja Wijnschenk, de zus van onze 
dorpsgenoot Richard, droeg een gedicht van 
haar hand voor dat een prijs had gewonnen 
in een Amsterdamse gedichtenwedstrijd over 
haar herinneringen aan de gruwelen van de 
oorlog aan de Nieuwe Prinsengracht, waar 
ondanks alles toch weer de jonge loten aan de 
bomen ontsproten. Esther Floor betoverde 
de bomvolle kerk met haar muziekspel, stem 
en Jiddische lied ‘Wos geween is geween’ 
(wat geweest is, is geweest). Kees Hellingwerf 
vertelde de herinneringen van mevrouw 
Schuurman aan de oorlogsjaren op de mo-
len. Raadslid van Stichtse Vecht Gera Helling 
sprak mooie woorden en tot slot droeg de 
11-jarige Giso Boele uit Loenersloot een ei-

gen gedicht voor. Hij woont op de boerderij 
naast het kasteel, waar in 1944 de Vreelanders 
De Ronde en Mijwaart gefusilleerd zijn. Als 
ieder jaar luisterde Jan Bogaard de samen-
komst op met prachtige pianomuziek. Na de 
bijeenkomst vertrok de stoet naar het monu-
mentje aan het Boerenlaantje, waar de blazers 
van Muziekvereniging De Vecht speelden. De 
dochter van E.C de Bruine, een van de drie na-
men op het oorlogsmonument, vertelde over 
haar vader. Haar kleinzoon droeg een gedicht 
voor, geïnspireerd op een tekst van Nelson 
Mandela, die predikte dat men pas vrij kan 
zijn als men zijn vijand kan vergeven. 
Tot slot werden kransen neergelegd door 
familieleden van de gesneuvelden, namens 
de veteranen, de dorpsraad en de gemeente 
en legden alle aanwezigen een witte bloem 
neer. Veel dank weer aan het 4 mei comité: 
Willemijn Jonkers, Kees Hulsman, Kees 
Hellingwerf en Micha Cluysenaer.                J.J.

Dodenherdenking 2014
‘Tastbare herinneringen’

Op zaterdag 24 mei organiseert de Golfclub 
Old Course Loenen (OCL) een Open Dag voor 
belangstellenden. Beginnende en gevorderde 
golfers zijn welkom. Met een ludiek en op ie-
ders golfervaring afgestemd programma kan 
‘spelenderwijs’ kennis worden gemaakt met de 
9 holes baan, de driving range en het clubhuis. 
Een golfdemonstratie op top niveau, een clinic 
en een wedstrijd voor de wat ervarener spelers 
behoren eveneens tot het programma.

Aanmelden voor de open dag via www.old-
courseloenen.nl (kosten €5 per deelnemer.)
De OCL viert dit jaar haar 5-jarig bestaan en er 
worden plannen uitgewerkt om uit te breiden 
van 9 naar 18 holes. Hierdoor is er nu ruimte 
voor nieuwe leden. Lid worden gedurende het 
jaar kan tegen gereduceerde tarieven. Info via 
de site of het secretariaat, tel. 0294 237600.
U bent van harte welkom!

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

‛s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado‛s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Het is weer tijd om vooruit te kijken naar 
het jaarlijkse Vreelandse huttenbouwen dat 
van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 augus-
tus 2013 op het weiland van de familie Van 
der Paauw aan de Kleizuwe plaats zal vinden. 
Dus noteer deze data alvast in jullie agenda’s. 
Het thema dit jaar: Het Wilde Westen
Daarmee sluiten we - qua thema - een 
beetje aan bij het Wilde Westen thema van 
Koningsdag van afgelopen 25 april. We wil-
len dan ook graag dat jullie je eigen Saloon 
Western Winkel of iets dergelijks gaan bou-
wen. Gebruik je fantasie en bouw iets moois 
voor Cowboys en Cowgirls. Alle Vreelanders 
mogen deze bouwwerken komen bekijken 
op de bonte avond op donderdag 22 augus-
tus en alle deelnemende kinderen mogen 
diezelfde nacht blijven slapen in hun zelfge-
bouwde saloon, tipi of ander Wilde Westen 
bouwwerk. 
Wie mag er meedoen?
Net als afgelopen jaren zijn alle in Vreeland 
wonende kinderen welkom die in september 
2014 naar groep 6 gaan tot en met de kinde-
ren die in september 2014 naar de middel-
bare school gaan. Leeftijd speelt daarbij geen 
rol. Ook kinderen van buiten Vreeland – die 
op CSV zitten en aan bovenstaande eisen 
voldoen – zijn welkom. 

Voor de mei vakantie (vanaf 21 mei as.) wor-
den de inschrijfformulieren op CSV uitge-
deeld in de groepen 6, 7 en 8. Kinderen die 
niet op CSV in Vreeland zitten, kunnen van-
af die datum de inschrijfformulieren voor 
het huttenbouwkamp afhalen bij de familie 
Zeldenrijk, Spoorlaan nr. 6 te Vreeland. In 
verband met de organisatie en indeling van 
(hulp) ouders is het van belang om tijdig in 
te schrijven (voor vrijdag 20 juni as.).
Bouwmaterialen gezocht!
Hierbij willen we ook graag een oproep 
doen om bouwmateriaal voor de saloons en 
andere bouwwerken voor ons te bewaren en 
te verzamelen (zoals balken, plaathout en 
pallets, wel schoon en niet geverfd of geplas-
tificeerd). Zonder bouwmateriaal geen hut-
tenkamp! Aub even van tevoren contact op-
nemen met Reinko Abels, tel. 06 578 44 327, 
Wim Duijzer, tel. 06 46108970 of Casper 
Zeldenrijk, tel. 06 12362761. Alvast bedankt.  
Wij hebben er weer reuze zin in en hopen 
jullie de laatste week van de vakantie weer 
allemaal te zien. 
Groeten van Wim Duijzer, Reinko Abels, 
Casper Zeldenrijk, Nelly Jillesen, Janine 
Griffioen, Kees van der Donk en Anne 
Tusveld van de organisatie.

Wij gaan weer huttenbouwen!

Vreeland  treurt om het sluiten van Tierelantijn. 
Het leukste winkeltje van Vreeland en omstre-
ken bestaat gewoon niet meer. 
Noem het naïef, maar ik dacht echt dat ‘In 
en Oud’ een impuls (of een speldenprikje 
daarvan) kon geven aan de bestaande, in-
middels helaas beperkte, bedrijvigheid van 
ons geliefde dorpje. Gewoon om de bewo-
ners en de passanten te behagen en prikke-
len met een breder aanbod van ouderwets 
winkelgenot en de gezelligheid die dat met 
zich meebrengt. 
De dames van Tierelantijn hebben denk ik 
genoeg “oh, wat ontzettend jammers” ge-
hoord, en ik deed daar afgelopen weken even 
hard aan mee. Maar bovenal wil ik Toos en 
Eva, en ook oorspronkelijk oprichtster van 
Tierelantijn Alie van Halewijn, heel veel dank 
zeggen voor de mooie tijd met het markante 
brugwinkeltje vol tierelantijnen. Blijkbaar 
was de koek al langer op. De gouden tijd is 
voorbij voor de kleine middenstand; het in-
ternet shoppen en de goedkopere gemaks-
winkels hebben het overgenomen en we wil-
len gewoon meer voor minder tijd en geld... 
Of niet soms (of soms niet) ...?
Inmiddels begrijp ik als ‘jonge’ kleine zelf-
standig ondernemer in Vreeland hoe moei-
lijk het is om het hoofd boven het Vechtwater 
te houden. Ja, impulsief was het zeker om in 
het hoekje bij kapsalon Belleza een winkel-
tje te beginnen. Uiteraard in overleg met 
Tierelantijn en Saskia’s Brocante; we moes-
ten een aanvulling op elkaar zijn en geen 
concurrentie. Op sommige dagen is het heel 
rustig, op andere dagen houden dorpsge-
noten en passanten me voorlopig vol goede 
moed. Het is alleen al zo gezellig als iemand 
een koffietje komt doen en helemaal leuk 
als hij/zij nog een kadootje meeneemt voor 

zichzelf of een ander! 
Een paar jaar geleden deed ik in de 
Vreelandbode al een oproepje om vooral 
meer te kopen bij de Dagwinkel van Aloys, 
en niet alleen de ‘vergeten’ boodschapjes. 
We moeten er toch niet aan denken dat de 
Dagwinkel er niet meer zou zijn! Daarmee 
is nl ook het PTT Post punt, de enige pin 
mogelijkheid in het dorp en het verse brood 
weg! Ook de Vreelandse horeca heeft er be-
lang bij dat ons dorp een fijne stek is om te 
vertoeven. Hulde aan De Nederlanden en 
het Pannenkoekenrestaurant die op de slui-
tingsdag van Tierelantijn gratis drankjes en 
hapjes ronddeelden; dat is nog eens een hart 
onder de riem steken! Zij begrijpen echt hoe 
je een dorp levend en betrokken houdt, zon-
der een directe tegenprestatie te vragen. Ik 
heb oprecht hele grote bewondering voor al 
deze Vreelanders!
Toch vraag ook ik mij ook soms af of al deze 
energie verspild is? Zijn de moderne krach-
ten niet groter dan de wens om het oude ver-
trouwde met bijbehorende gezelligheid te 
koesteren? Ik weiger daar voorlopig aan toe 
te geven. Met mijn winkeltje wil ik bijdra-
gen aan de bedrijvigheid en gezelligheid in 
Vreeland, samen met de Dagwinkel, de kap-
salons, Saskia’s Brocante en het mooie trio in 
de horeca. Noem mij maar idealistisch. 
Graag nodig ik iedereen uit om mee te den-
ken: wat wilt ú in de toekomst voor het dorp 
Vreeland en haar middenstand?
 Pauline van der Hoeden-Witteveen

Noot van de redactie: heeft u naar aanleiding 
van dit bericht ideeën over de bestemming van 
het Brugwachtershuisje en/of Vreelandse mid-
denstand in het algemeen laat het ons weten op 
info@vreelandbode.nl.

Lezers schrijven  

Vreeland treurt  

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Kijk ook op de vernieuwde site van de Vreelandbode!

www.vreelandbode.nl
Met de laatste editie, alle foto’s, het laatste nieuws en nog veel meer!
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J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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

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

Voor slootwerk en klepelen.

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

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

 12 juni Haring party met Cor 
vanaf 17.00 uur

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Vreeland is uniek gelegen in het hartje van mo-
numentaal Nederland. Wilt u meer te weten 
komen over het Nederlands erfgoed, bent u zelf 
de trotse bezitter van een (Rijks)monument, of 
heeft u specifieke (bouwkundige) vragen op 
restauratiegebied? Bezoek dan de ‘Erfgoedfair’ 
op zaterdag 21 juni 2014, in de tuinen van 
Huize Hoevelaken, en breng ook een bezoek 
aan de stand van het Vreelandse ‘Monument in’. 

Op deze dag zullen Gerard en Renate namens 
hun bouwkundig adviesbureau ‘Monument in’ 
de bezoekers van de fair te woord staan en hun 
kennis en enthousiasme over het monumen-
tale erfgoed overbrengen. Speciaal voor de le-
zers van de Vreelandbode deelt ‘Monument in’ 
gratis toegangskaarten uit voor de Erfgoedfair 
(t.w.v. € 20,00)! Maak kans en mail naar info@
monumentin.nl.

Lezersaanbieding Erfgoedfair

Wegens grote belangstelling zijn er extra vaar-
ten ingelast voor de Expeditie Vecht: een tocht 
over de Loosdrechtse plassen en de Vecht met 
extra aandacht voor het thema water, verteld 
door gids en Vechtstreekexpert Juliette Jonker. 
De tocht is een samenwerking tussen het wa-
terschap AGV en rederij Wolfrat. Voor €17,75 
kunt u individueel een kaartje kopen via www.

rederijwolfrat.nl. De extra data zijn: zaterdag 
31 mei en zaterdag 12 juli. 

Expeditie Vecht

Volgend schooljaar wil Sophie Cleton (14) op 

zee haar lessen volgen, en wel met School at 

Sea. “School at Sea organiseert zeiltochten van 

een half jaar lang waarbij we naar de Cariben 

en terug zeilen. We zeilen, doen schoolwerk en 

gaan op verschillende plekken aan land voor 

expedities. Hiermee wil School at Sea de ta-

lenten van leerlingen helpen ontwikkelen en 

leiderschap creëren. Ik zelf wil leren hoe ik in 

elkaar zit, het avontuur aangaan en daar heel 

veel van leren. Om deze reis werkelijkheid te 

laten worden, heb ik sponsors nodig.”

Sophie hoopt komend najaar met 30 andere 

VWO-4 leerlingen en 10 bemanningsleden 

aan boord van een klipper te stappen. Ze wil 

veel over de natuur leren, en verschillende 

mensen en landen zien. “Ik wil ook meemaken 

hoe het is om een paar weken aaneengesloten 

op zee te zijn en geen land te zien. Verder lijkt 

het me heel mooi om dit samen met een groep 

leeftijdgenoten te doen. Ik ga mezelf heel erg 

tegenkomen en veel leren over hoe ik in elkaar 

zit. Doordat wij op de boot alles zelf moeten 

doen, word ik zelfstandiger en minder afhan-

kelijk van anderen. En vooral hoop ik te ont-

dekken hoe ik voor mijzelf leren, dus school-

werk, leuk kan maken.”

Sponsoren gezocht
Sophie wil vragen of mensen haar willen hel-

pen de droom die ze heeft werkelijkheid te laten 

worden. “Door mij te sponsoren of mij als be-

drijf te sponsoren. Van een aantal Vreelanders 

weet ik – soms via mijn ouders – dat zij een be-

drijf hebben. Aan hen en aan andere bekenden 

uit het dorp zal ik een mail sturen met mijn 

verhaal en verzoek om sponsoring. Ik zou het 

heel leuk vinden als mensen dat verzoek seri-

eus willen overdenken. Veel bedrijven zijn erg 

aan het bezuinigen en sponsoring is dan het 

eerste dat verdwijnt. Maar bij mij hoeft het niet 

om hele grote bedragen te gaan. Ook met een 

klein bedrag ben ik al heel blij!”

Voor wat hoort wat
“Voor bedrijfssponsoring bestaan verschillen-

de manieren van reclame, op mijn eigen web-

site maar ook via de organisatie School at Sea”, 

zegt Sophie. “En ik vind het ook leuk om een 

andersoortige tegenprestatie te doen, zoals het 

geven van een presentatie na mijn terugkeer, 

of het bijhouden van een blog. Dat kunnen we 

overleggen. Verder kan voor bepaalde bedrij-

ven sponsoring in natura interessant zijn. Wij 

hebben voor zo’n reis natuurlijk van alles no-

dig, zoals bijvoorbeeld: voedsel, (zeil)kleding, 

ICT, medicijnen, materialen voor het schip zo-

als zeilen, schoten, motoronderdelen, etcetera.”

Wensballon
Ook voor particulieren heeft Sophie iets be-

dacht:  “Je kunt een dag van mijn reis sponsoren, 

ter waarde van de werkelijke kosten van een 

dag, €111. Je kiest dan een van de reisdagen uit, 

ergens tussen half oktober 2014 en begin mei 

2015 en vult op een ansichtkaart een persoon-

lijke wens/droom voor jezelf of voor iemand 

anders in. Die kaart neem ik mee en op jouw 

uitgekozen dag laat ik waar ik dan ook ben op 

de oceaan, een wensballon op met jouw wens-

kaart daaraan bevestigd. Dat kan dan midden 

op de oceaan zijn, bij de ABC-eilanden of op 

het prachtige strand van één van de San Blas ei-

landen. Ook maak en verkoop ik armbandjes, 

die kun je bestellen en dan maak ik ze op maat 

voor je.” Meer informatie: www.sophieatsea.nl.

C.L.

Sophie zoekt sponsoren voor haar droom 
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

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

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

Pin aanwezig!

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

Tijdens de lintjesregen op 25 april in 
Nyenrode is onze dorpsgenoot Bert de 
Haan benoemd tot lid in de orde van Oranje 
Nassau. “Als er één iemand Koninklijke 
Onderscheiding verdient, dan is het wel Bert 
de Haan”, aldus een van de ondersteuners 
van zijn voordracht. 
“Of het nou zijn werk voor de Gereformeerde 
Kerk in Vreeland of – na vorming van de 
Protestante Gemeente Vreeland – voor de 
monumentale St. Nicolaaskerk in Vreeland, 
betrof: op de heer De Haan kan men al 40 jaar 
bouwen. Steevast verzorgde hij het onder-
houd van de kerk, het bijgebouw en de pasto-
rie van de eeuwenoude St. Nicolaaskerk, die 
alleen al vanwege haar leeftijd om veel tijd 
en aandacht vraagt”, aldus de burgemeester. 
Verder spelen mee zijn grote betrokkenheid 
bij de activiteiten van de mede-collegeleden 
en de kerkgemeenschap en zijn vrijwil-
ligerswerk voor Abrona en in Het Kampje 
in Loenen. “U bent een steun voor velen 
en dat heeft zelfs in Koninklijke hoek tot 

waardering geleid. Wat mij betreft een zeer 
terechte onderkenning van uw inzet en be-
trokkenheid”, zo eindigde de burgemeester 
haar speech. Ook namens de redactie van 
de Vreelandbode van harte gefeliciteerd met 
deze benoeming, mijnheer De Haan!

Foto: Jan J. van Dijk

Lintje voor Bert de Haan

Acht bekende Utrechtse schrijvers waaronder 
Karin en Ronald Giphart, Manon Uphoff en 
Gerard van Kalmthout en onze Vreelandse 
Astrid van den Berg hebben prachtige ver-
halen geschreven, gebaseerd op verhalen 
van cursisten die taaltrainingen volgen bij de 
Stichting Lezen en Schrijven. Deze persoon-
lijke verhalen zijn gebundeld tot het boek: 
‘Burgers en hun stad’ Zondag 1 juni wordt het 
boek gepresenteerd. 
Astrid werkt als zelfstandig communicatie-
adviseur, schrijver en trainer. Ze is gespeciali-
seerd in storytelling en begrijpelijke taal. Die 
laatste specialisatie heeft met genoemd boek te 
maken. “Ik schreef al eerder het boek ‘Leesbaar 
en doeltreffend schrijven’. En ik heb heel veel 
mensen getraind in leesbaar en begrijpelijk 
schrijven, onder andere bij ABN Amro. Vorig 
jaar kwam ik in contact met de Stichting Lezen 
en Schrijven. Deze stichting geeft onder meer 
cursussen aan mensen die problemen hebben 
met lezen en schrijven. Op een gegeven mo-
ment kreeg ik een groep in Utrecht die ik een 
taaltraining mocht geven. Acht autochtone, 
Nederlandse, vrouwen die als thuishulp wer-
ken, maar toch taalachterstand hebben. Dit 
heb ik een half jaar gedaan.”

Fictieve verhalen
In die tijd hoorde Astrid van genoemd boek, 
een initiatief van de Stichting Taal doet meer. 
“Ik werd gebeld door deze stichting met het 
verzoek verhalen aan te leveren van cursisten. 

Deze zouden vervolgens worden gegeven aan 
auteurs, zoals Uphoff en Giphart. De auteurs 
zouden de input gebruiken om fictieve verha-
len te schrijven, die ook door laaggeletterden 
begrepen worden. Ik heb toen gevraagd of ik 
zelf een fictief verhaal mocht aanleveren, om-
dat ik ook schrijver ben. Waarschijnlijk was 
ik overtuigend genoeg, want de stichting ging 
akkoord met mijn voorstel. Ik heb me laten in-
spireren door één van mijn cursisten – gebo-
ren op Curaçao – met een heftig levensverhaal. 
Het was heel spannend, maar mijn verhaal is 
opgenomen in de bundel ‘Burgers en hun stad’.”
De bundel wordt uitgegeven door de Stichting 
Lezen en Schrijven. De auteurs presenteren 
het boek op 1 juni om 15.00 uur in theatercafé 
Springhaver in Utrecht. Astrid tot slot: “Vanaf 
16.00 uur is er een borrel waar je de kans krijgt 
de schrijvers te spreken. Ook Vreelanders zijn 
welkom!”.        C.L.

Astrid van den Berg publiceert bundel
‘Burgers en hun stad’

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Vanaf maandag 2 juni start de Vrijwilligers-

centrale Stichtse Vecht in samenwerking met 

de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, een 

inloop uur in de vestigingen Breukelen en 

Loenen, van 15.00-16.00 uur.

Tijdens dit inloop uur is een medewerkster 

aanwezig van de Vrijwilligerscentrale, in de 

oneven weken in Loenen en in de even weken 

in Breukelen.

Samen met de medewerkster van de Vrijwil-

ligerscentrale, kunt u vrijwilligersvacatures 

raadplegen op de website: www.vrijwilligers-

stichtsevecht.nl en informatie krijgen over 

vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met Bettina Kok op 0346-290710 of een 

email sturen naar vrijwilligerscentrale@wel-

zijnsv.nl of kom persoonlijk langs tijdens de 

inloopmaandag in Breukelen of Loenen tus-

sen 15.00 en 16.00 uur.



Frederique Olland (47) studeerde commu-
nicatiewetenschappen en werkte tot medio 
2013 in de televisiewereld. Na een 3-jarige 
opleiding Actief Beeldende Therapie voor 
kinderen bij Jeanne Meijs en de trainingen 
tot Mediacoach en Professional Preventie 
Digitaal Pesten richtte ze ‘Bij Frederique’ 
op. Bij haar thuis aan de Lindengracht 
helpt Frederique inmiddels kinderen vanaf 
6 jaar met problemen in hun ontwikkeling, 
én geeft ze Mediaworkshops voor ouders. 
Frederique: “Kijk, je stuurt je kind ook niet 
zomaar met de fiets de weg op. Die voorzich-
tigheid moet je ook op de digitale snelweg 
toepassen. Daarvan zijn ouders zich niet al-
tijd bewust. In mijn workshops bespreken 
we op welke wijze je binnen je opvoeding om 
kan gaan met media.”
Een zorgeloos blij en speels kind zijn, is niet 
voor alle kinderen weggelegd. Frederique: 
“De lat ligt hoog op school, op sport, de 
druk van de sociale media is groot en er 
zijn steeds meer echtscheidingen. Sommige 
kinderen stagneren dan in hun ontwikke-
ling. Je merkt dat bijvoorbeeld als ze opeens 
stiller zijn, of juist drukker. Via de Actief 
Beeldende Therapie (speltherapie, tekenen, 
verhalen) begeleid ik kinderen weer terug op 
hun ontwikkelingslijn. Het bijzondere van 
deze therapie is het oog voor het individu-
ele kind. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
standaardvragenlijsten en analysemethodes, 
omdat er ook geen standaard kinderen zijn.”

Mediaworkshops
Frederique organiseert verschillende 
Mediaworkshops voor ouders met kinderen 
van verschillende leeftijden. Voor ouders 
van jongere kinderen ligt de nadruk op de 
beveiliging. Op die van pubers veel meer 
op de mate van gebruik: wat is normaal, en 
welke regels zou je kunnen stellen? De basis-
vraag is eigenlijk: wie heeft de regie? Zijn dat 
de ouders, de kinderen? Of is er misschien 
zelfs geen sprake van regie? 
Frederique: “Ik adviseer ouders ook om hun 
kinderen te vragen hoe het op internet was, 
als ze een tijdje achter de computer hebben 
gezeten. Net zoals je vraagt hoe het op school, 
of op de sportclub ging.” Meer informatie 
over de speltherapie én de media workshops 
staat op de site www.bijfrederique.nl. C.L.
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zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Start-Up Frederique Olland

Op 23 april, twee maanden na zijn 75ste ver-
jaardag en twaalf dagen voor zijn 50-jarig 
huwelijk, is geheel onverwacht Kees van der 
Lee overleden. Een gescheurde aorta maakte 
een eind aan het leven van deze vitale, ac-
tieve, sociale, krachtige man die zijn hele le-
ven in Vreeland heeft gewoond en zijn gezin 
en boerenbedrijf altijd combineerde met vele 
nevenfuncties. 
Kees is geboren op 23 februari 1939 op de 
boerderij Jawianco aan de Kleizuwe 123 
die zijn vader eind jaren ’30 had gebouwd. 
Twee ooms van Kees hadden ook een boer-
derij in Vreeland, Landlust en Sans Souci. 
Na het doorlopen van de christelijke lagere 
school in Vreeland en de landbouwschool 
in Breukelen en Utrecht sprong hij op 
18-jarige leeftijd in bij zijn oom Jan op Sans 
Souci, die door een ongeluk met de hark-
machine gewond was geraakt. Net als veel 
andere christelijke jongeren uit de buurt 
was Kees actief bij de CPJ, de Christelijke 
Plattelandsjongerenvereniging, waarin hij 
o.a. actief was met de toneelspelen die in de 
regio werden opgevoerd. Zo ontmoette hij 
Janny Schuurman uit Nederhorst den Berg. 
Het stel trouwde in 1964 en kreeg drie kin-
deren: Ageeth, Anita en Kees jr. 
Al snel trok het jonge paar in op Sans Souci, 
waar Kees tot op zijn laatste dag werkzaam 
was in en rond de boerderij. Een Van der 
Lee was traditiegetrouw ook actief op be-
stuurlijk,  politiek en kerkelijk gebied. Zo 
ook Kees, die bestuursfuncties vervulde in 
het Waterschap De Vecht (1977-1991), de 
C.H.U., de kerkenraad, de vrijwillige brand-
weer, het college van Beheer van de kerk, de 
afdeling K.I. van Loenen en Loosdrecht en 

de Landbouw Voorlichtingsdienst. Bij de 
uitreiking van zijn Koninklijke onderschei-
ding in 1994 werd vermeld dat hij er al 84 
bestuurlijke jaren op had zitten. En dat was al 
20 jaar geleden! Naast zijn bestuurlijke werk 
was Kees zeer actief met zingen. Hij was lid 
van maar liefst drie koren: Sursum Corda 
(v.a. 1988), het interkerkelijk streekkoor 
Credo uit Maarssen en het nationale man-
nenkoor N.C.M. 
De laatste jaren deed Kees het wat rustiger 
aan en genoot met zijn steun en toeverlaat 
Janny van weekendjes weg, de kinderen en 
kleinkinderen, werken in de tuin en zijn 
zoon – die inmiddels het bedrijf had overge-
nomen – helpen op de boerderij. Zijn over-
lijden is een enorm gemis voor de familie en 
vele vrienden; dat zij gesteund mogen wor-
den door de vele onvergetelijke herinnerin-
gen en in dankbaarheid terug zullen zien op 
het rijke en volle leven van Kees.                 J.J.

In Memoriam Kees van der Lee
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Na een enorm spannende wedstrijd tegen 

DOB Nigtevecht, die eindigde in een 2-1 

overwinning voor SV de Vecht, is de D2 kam-

pioen geworden. 

Dit werd natuurlijk meteen gevierd met 

champagne en bloemen. Met de Vreelandse 

jongens Alec, Cedric, Daan, Freek, Jan en 

Ruben. Gefeliciteerd!

SV De Vecht D2 kampioen!

Zaterdagochtend 19 april 2014 was echt de 
laatste dag dat het winkeltje van Toos en Eva 
in het brugwachtershuisje geopend was. De 
dames hadden de hele dag aanloop van vele 
bewoners, die afscheid kwamen nemen. Dat 
is al drie weken zo: sinds ze hadden aange-
kondigd dat ze met het winkeltje gingen stop-
pen, waren ze overspoeld met bloemen, wijn 
en lieve wensen. Voor de laatste dag hadden 
Toos en Eva een klein afscheidsdrankje bij 
hun pandje gepland. Maar in ons dorp kun je 
natuurlijk niet met stille trom vertrekken…. 
en dus stonden er om 16.00 u, na sluitingstijd 

van Tierelantijn, een groep kinderen klaar 
voor een afscheidslied met dansje en hadden 
vele dorpsbewoners zich verzameld voor een 
afscheidsborreltje. Ook werd ‘de doos voor 
Eva en Toos’ gegeven waarin vele bewoners 
een bijdrage aan het weekje Wadden hebben 
gegeven. Het werd een gezellige middag met 
alle meegebrachte hapjes en drankjes. De 
Nederlanden trakteerde op een bitterballetje 
en het Pannenkoekenrestaurant op rolletjes 
pannenkoek. We zullen Tierelantijn en de 
gezelligheid van Toos en Eva enorm missen!

In het weekend van 2,3 en 4 mei zijn Jacco de 
Jong, Henk Versloot en Hendrik Driessen uit 
Vreeland, met hun roeimaten van WSV de 
Spiegel uit Nederhorst den Berg afgereisd naar 
St. Mary’s. Eén van de Scilly Eilanden in het 
zuid-westen van Engeland. 
Daar werden voor de 25ste keer de wereldkam-
pioenschappen voor Pilot-Gigs gehouden. 
Een gig is een ranke sloep waar je met z’n ze-
venen in zit. Zes roeiers, ieder met één riem 
en een stuurman. Dit jaar was de samenstelling 
van de ploeg iets anders als vorig jaar, maar het 
doel was om de middenmoed van vorig jaar in 
ieder geval te prolongeren. 
En dat hebben ze zeker gedaan.

In de veteranen race zijn ze 32ste van de 67 
geworden en in de grote race 64ste van de 126.
Na een prachtig weekend zijn de mannen nu al 
weer in training voor de Spiegelrace, die op 24 
mei op de spiegelplas plaats vind. 

Vreelanders beleven sportief avontuur

Afscheid van Tierelantijn

Op maandag 2 juni komt het Magic Circus naar Vreeland, 
Sperwerveld. Het circus reist dit jaar rond met een aantal Nederlandse 
artiesten die kersvers van de circusacademie komen. Wellicht vlie-
gen ze volgend jaar uit naar het buitenland, wellicht naar Cirque du 
Soleil, dit jaar delen ze hun kennis en kunsten met de Nederlandse 
bevolking. Kom dus naar deze prachtige voorstelling met veel acro-
batiek en goede clownerie en natuurlijk magic: Clown Jofri werd 
afgelopen jaar Nederlands Kampioen goochelen. Kom het allemaal 
meemaken in dit bijzondere circus. Dankzij de Vreelandbode dit 
keer met € 2 korting pp.  Voor meer info: www.magic-circus.nl

Magic Circus op het 
Sperwerveld

Foto: Piet-Hein Out


