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De zomervakantie staat voor de deur! De Vreelandbode is dan ook 
in zomerse sferen en biedt jong en oud nieuws, tips en ideeën voor 
de komende weken. U geniet mee van een zomers verhaal over de 
vakantieplannen van een aantal Vreelanders en krijgt uitgebreide 
boekrecensies voor de lekkerste boeken om op uw strandstoel of 
aan het zwembad te lezen. We blikken terug op de feestelijke eve-
nementen die de afgelopen weken in ons dorp zijn gehouden: het 
Brugconcert in Braziliaanse sfeer en het Countryfeest in oranje-
sfeer. Waar een klein dorp groot in kan zijn… Dat geldt ook voor 
haar inwoners. Zo heeft Mike Mol een bijzondere relatie opge-
bouwd met de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking 
en zijn de twee nieuwe start-ups van deze maand groots in hun 
ideeën: Saskia Nooij is naast haar salesbaan in de media begon-
nen met de productie van de door haarzelf bedachte wijnkoelers 
van schapenvacht onder de naam KYWIE en Yolan Veendorp is 
naast haar werk als parttime HR medewerker bij de KLM met een 
hondentrimsalon ‘Pluk de dog’ begonnen. Naast deze startende 
ondernemers komen Oer-Vreelander Tom Maasakker en Import-
Vreelandse Hester Horseling aan het woord. Verder kijken we 
vooruit naar het Dorpsfeest met dorpsdiner, dat een waar spekta-
kel belooft te worden. Op die dag worden ook de middeleeuwse 
stenen van ons kasteel Vredelant teruggehaald uit Utrecht en met 
de Utrechtse Statenjacht teruggebracht naar Vreeland. Lees verder 
de column van bodette Marie Anne van Stijgeren ‘Me and my knee’ 
en natuurlijk de andere vaste rubrieken. Wij wensen u een fijne, 
ontspannen zomer toe!

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

Countryboerderij ‘de Ponderosa’ kleurde za-
terdag 5 juli helemaal oranje. Hoewel het jaar-
lijkse countryfeest tegelijk werd gehouden met 
de voetbalwedstrijd Nederland – Costa Rica, 
was dat voor de bezoekers geen reden om thuis 
te blijven. Zelfs de Belgische band Bandana 
had zich voor deze gelegenheid in het oranje 
gestoken. Terwijl steeds meer mensen zich 
verzamelden rondom het grote scherm, speel-
de de band ‘Hup Holland Hup’ en ‘We are the 
champions’. En gelukkig werd dat waarheid! 
Na een spannende wedstrijd werden de stoe-
len opzij geschoven en ging het feest door tot 
de hanen begonnen te kraaien.

Familiedag
Broodjes bakken, paardrijden, een wedstrijd 
koeschijten en nog veel meer. In een zeer ont-
spannen omgeving genoot jong en oud zondag 
van de westerse sferen op de countryboerderij 
van boer Johan Beukeboom. Het hele weekend 

liep hij als trotse eigenaar rond op zijn ‘farm’. 
“Gisterenavond was ook geweldig, maar deze 
dag vind ik het mooiste”, vertelt hij. “Moet je 
nou kijken, die kleintjes op die stier en daar 
achter in het land achter de trekker. Daar doe 
je het allemaal voor!” Terwijl de band speelde, 
de sheriff kinderen in de jail stopte, Emiel J. 
Williams countrynummers zong en de koe 
nog voor hij gescheten had losbrak, werden er 
door de poolstokspringers clinics gegeven. Jan 
Beukeboom bakte met de kinderen broodjes 
en slagerij Zwetsloot zorgde voor een broodje 
worst. Met het optreden van de Vreelandse 
Country 3 meiden was het feest compleet. De 
Stichting Ponderosa bedankt de gemeente en 
Stichting Jeugd Punt voor het sponsoren van 
de stier, het Pannenkoekenrestaurant Noord 
Brabant voor het ijs en alle vrijwilligers en be-
zoekers voor hun bijdrage! Al met al een unie-
ke Ponderosa belevenis waar met veel plezier 
naar kan worden teruggekeken.

Country-voetbalfeest op de Ponderosa

Vreelanders op vakantie...
Wat doet Vreeland in de zomervakantie? 
Wordt het een reisje per boot naar Vlieland, 
lekker op het gemak in de tuin werken of toch 
die verre tocht naar Amerika? In september 
vraagt de Vreelandbode of de verwachtingen 
van deze Vreelanders zijn uitgekomen.

Kamperen bij festivals 
‘Juf” Sandra Boogert gaat in de schoolvakan-
tie niet naar het buitenland. Evenmin gaat ze 
zes weken luieren. “Ik ga naar mijn huis in 
Noord-Brabant. Daar ben ik door het jaar 
heen vooral in de weekenden en op m’n vrije 
dagen.” Sandra kocht het huis, dat eerst van 
haar grootmoeder was, tien jaar geleden met 
het idee er ooit permanent te gaan wonen. 
“Maar ik kom gewoon niet weg uit Vreeland!” 
Stil zitten is niets voor deze bezige bij en dus 
gaat ze ook met plezier aan de slag tijdens 
de zomer. “Ik wil voorbereidingen treff en 
voor de (her)opening van de Toverkikker op 
de Ponderosa. Ik ga weer kinderfeestjes en 
workshops geven want dat mis ik echt. Lek-

ker creatief bezig zijn.” In de weekeinden wil 
ze met haar vriend Peter naar festivals en 
concerten. “We willen naar Bospop, Zwarte 
Cross, Th e Wall (in Steengroeve Winterswijk) 
en dan lekker daar in de buurt kamperen met 
ons caravannetje.” Dan is er ook nog tijd om 
een feestje te vieren want de actieve Vreeland-
se wordt deze zomer 40. Ook wil ze nieuwe 
plannen maken voor haar theaterschool, ver-
der met oefenen van ‘Grease’ en een nieuw 
script schrijven voor een musical. En als er 
dan nog tijd over is: “Gewoon eens lekker met 
een boek in het zonnetje!”

‘Verhuizen’ naar Spanje 
Dorpsbewoonster Renate Vermeijs komt al 
sinds haar jonge jeugd in Spanje. Ook dit jaar 
zal zij daar weer vaak met haar gezin te vin-
den zijn tijdens de schoolvakanties. “Ik kom 
al sinds mijn jonge jeugd in Spanje, met mijn 
ouders mee, op de camping, in appartemen-
ten, van Noord tot Zuid. 

Lees verder op pagina 4
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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
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

12 juli t/m 24 aug.  Vakantie CSV
19 t/m 21 aug. Huttenbouwen
30 aug.  Dorpsfeest 
30 aug.  Vlottenbouwen groep 8

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

In en Oud is gedurende de zomermaanden 
juli en augustus geopend!
Let wel op de beperkte en wisselende ope-
ningstijden op het bordje in de winkel. Graag 
tot ziens bij In en Oud!  Groet, Pauline

In en Oud

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
20 juli Mevr. Drs. W. Jonkers 10.00 uur
27 juli Dhr. J. Schneider 10.00 uur 
3 aug. Mevr. J. Leeffers 10.00 uur
10 aug. Dhr. M.A. Lock 10.00 uur
17 aug. Ds. R. Abma 10.00 uur
24 aug. Ds. A.J. Treur 10.00 uur

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 
Uitvaartcentrum “De Oude Bank”

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

Koop uw dinerkaarten voor het Dorpsfeest 
vanaf maandag 11 augustus t/m woensdag 
27 augustus bij de Dagwinkel: volwassenen 
€10, kinderkaart 
€5. De verkoop 
sluit op 27 au-
gustus om 18.00 
uur en let op: het 
aantal kaarten is 
beperkt! 

Kaarten Dorpsdiner
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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 | 

Scheurende bromfietsers, vrolijk ge-
schminkte kinderen, knutselactiviteiten, 
live muziek en een heerlijk Dorpsdiner. Op 
zaterdag 30 augustus is het weer tijd voor 
het jaarlijkse Dorpsfeest. 

Kinderactiviteiten en muziek 
van ‘Prettig Geregeld’
De kinderactiviteiten in de Breedstraat star-
ten om 15.30 uur. Terwijl de kinderen zich 
vermaken, kunt u gezellig bijkletsen en ge-
nieten van een hapje en een drankje. Vanaf 
half vijf speelt onze dorpsgenoot ‘Hans Jus 
D’Orange” met zijn akoestische trio ‘Prettig 
Geregeld’.

Wij halen onze stenen terug!
Zorg er in elk geval voor dat u om 15.45 
uur in het dorp bent! Dan komt een 
groep Vreelanders vanuit Utrecht met het 
Statenjacht in Vreeland op een officiële ma-
nier de stenen van kasteel Vredelant terug-
brengen. Kijk voor meer informatie op de 
website: www.vreeland750.nl en elders in 
deze Vreelandbode.

Bromfietsrees en Loterij
Oude bromfietsen racen vanaf half zes door 
de straten. Na de rees rond18.00 uur is de 
trekking van de loterij. Loten voor de lo-
terij zijn vanaf 16 augustus te koop bij de 
Dagwinkel. De loten kosten € 1 per stuk of 
11 loten voor € 10. Er zijn prachtige prijzen 
te winnen! 

DorpsDiner
Ook dit jaar is er weer een DorpsDiner ver-
zorgt door de Vreelandse horeca: cateraar 
Casa Catering, Pannenkoekenrestaurant 
Noord Brabant, Lokaal Zuid en De 
Nederlanden. Kaarten voor dit diner zijn 
vanaf 16 augustus voor €10 te koop bij Aloys. 
Voor kinderen is er voor €5 een kinderkaart 
verkrijgbaar. Tijdens het DorpsDiner zorgt 
‘Prettig Geregeld’ voor de muzikale omlijs-
ting.

Live muziek
Het feest in de Breedstraat gaat door tot mid-
dernacht. Fien Jonker en Erik Ouwehand 
zorgen voor een gezellige karaoke avond! 
Daarna is er tot 2.00 uur een afterparty bij 
Lokaal Zuid.

Dorpsfeest!

Modder; welk kind houdt er niet van om 
ongegeneerd met je blote voeten in de mod-
der te staan. De peuters van peuterspeel-
zaal Vechtkroost in Vreeland konden vrij-
dag 27 juni jl. hun hart ophalen tijdens de 
Modderdag. Op het speelplein werd met de 
leidsters naar hartenlust modder gemaakt 
waarna de peuters er met hun blote voeten 
van konden genieten. De eerste stapjes waren 
wat aarzelend maar al snel was het dolle pret. 
Dat is nog eens fijn spelen!
Ook spelen bij peuterspeelzaal Vechtkroost? 
Dat kan voor peuters van 2 tot 4 jaar. Op ver-
schillende ochtenden is nog plek. Kijk voor 
meer informatie op Vechtkroost.nl.

Lekker vies bij 
peuterspeelzaal
Vechtkroost

De meiden van Streetdance hebben een on-
gelooflijke show weggegeven in een gevuld 
Dorpshuis. Ieder team danste maar liefst 4 
dansen om het jaar af te sluiten. De Streetkids 
(4 tot 9) kwamen op nummers van Chips en 
K3 laten zien dat ze als robots, jungledieren 
en zwarte wezentjes de mooiste dansjes aan-
konden. De Streetgirls (10 tot 13) kozen voor 
de meer upbeat tempos van 
Pitbull en Flo Rida. Ze had-
den pret voor tien en dans-
ten breed lachend de passen 
vlekkeloos voor het publiek 
in het Dorpshuis. Ten slot-
te toonden de Streetteens 
(14-20) onder leiding van 
Inge de meest volwassen 
uitvoering van Streetdance. 
Danseres Maaike, die ook 
Inge vervangt als zij niet 
kan, werd nog even in het 
zonnetje gezet. Ook voor 
deze avond had zij een 
nummer en de daarbij be-

horende danspassen gekozen, helemaal top!
En met deze spetterende eindshow sluit DOS 
Vreeland het sportseizoen af. Vanaf septem-
ber beginnen de lessen weer voor street-
dance, turnen, kleutergym, boksen, judo en 
badminton! Voor alle lessen geldt dat je vrij-
blijvend een keer mee mag doen. Wij wensen 
jullie een gezellige zomer!

Eindshow Streetdance
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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 

Vervolg van pagina 1
Het schijnt zelfs dat er (iets) Spaans bloed in 
de genen zit. Inmiddels komen we er toch wel 
zo’n vijf keer per jaar, wat ook te maken heeft  
met het feit dat we er een eigen huis hebben 
in Empuriabrava (aan de Costa Brava, in de 
baai van Roses). Dus je reist eigenlijk van 
thuis naar thuis, op beide plekken is het heer-
lijk, op iedere plek weer heel anders en met 
z’n eigen charmes.” Vorig jaar kochten Renate 
en haar vriend Gerard nog een appartement 
in Spanje. Niet zomaar maar met een goede 
reden. “We zeggen wel eens gekscherend dat 
we behalve ons eigen bedrijf ‘Monument in’ 
ook een pensioenverzekering hebben, name-
lijk “Moment in”. Als zelfstandigen hebben 
we stilgestaan bij de wijze van pensioen op-
bouwen, wat op vele manieren kan. Via een 
maatschappij, een spaarrekening, een oude 
sok.... of in stenen. Het appartement ligt ook 
in Empuriabrava en hebben we helemaal op-
geknapt om te gaan verhuren (kijk maar eens 
op www.momentin.nl).” Volgens Vermeijs is 
het proces van onroerend goed in het buiten-
land kopen ook leerzaam geweest. “Het is een 
hele leerzame en bijzondere ervaring om een 
aankoop te doen in het buitenland, bij een 
Spaanse notaris, met alle Spaanse wetten en 
regeltjes. En net zoals thuis, ben je ook daar 
wel bezig met de tuin, de palmboom snoeien, 
het huis schilderen en wat opknappen. Maar 
de beloning is des te groter als het dan af is en 
helemaal naar wens! Maar behalve klussen, 
hebben we volop de tijd om leuke dingen te 
doen, te genieten van het mooie weer, contac-
ten te hebben met buren en ‘dorpsgenoten’ en 
er op uit te gaan.”

Verliefd op Vlieland
Meteen als de vakantie begint op 11 juli ver-
trekt Joyce Veul met haar gezin naar Vlieland. 
Behalve haar echtgenoot Michael Westgeest 
en hun twee kinderen gaan ook haar neef en 
zijn familie mee. “Heerlijk! We hebben daar 
een huis gehuurd vlakbij het strand maar ook 
grenzend aan het bos.” Joyce gaat stralen als 
zij over het Waddeneiland vertelt. “Ik ben ge-
woon verliefd op Vlieland. Ik kom er al heel 
lang en vind er een fi jne sfeer hangen ook al 
wordt dat de laatste tijd wat minder. Er wordt 
al gesproken over Vlibiza.” Dat de oorspron-
kelijke sfeer verandert, heeft  volgens Joyce 
alles te maken met de televisieserie Dokter 
Deen. Deze serie van Omroep Max speelt 
zich af op het eiland en zorgt daardoor nu ook 
voor een grotere stroom toeristen. “Vroeger 
was het wat kneuteriger en nu komen er ook 
wat meer celebrities en ligt de jachthaven vol 
met mondaine boten. Maar, er zijn nu bijvoor-
beeld ook twee biologische supermarkten en 
vorig jaar heb ik met Joop Braakhekke gepraat 
op een terras.” Toch vindt de Vreelandse de 
lege stranden het mooiste aan Vlieland. “Dan 
zit je midden in de zomer op het strand waar 
het bijna leeg is. Je hebt alle ruimte. De rust, de 
stilte en de geur. Dat is zo lekker!”  
                      
Druiven plukken in Italië 
Zo’n vijft ien jaar lang brachten Ankie en Hans 
Bots hun vakantie ook in Vreeland door. En 
wel in het huis van de broer van Ankie aan de 
Klapstraat. Ankie: “Als we de afslag Vreeland 
namen op de N201 voelde het als thuiskomen. 
We kregen altijd veel vrienden op bezoek, 
mensen die daarvoor nog nooit van het dorp 

Vreeland gehoord hadden.” Inmiddels wonen 
Ankie en Hans zelf in Vreeland. Ons dorp is 
dus niet langer hun vakantiebestemming. Dit 
jaar gaan ze eerst een lang weekend naar Sur-
rey in Engeland, waar een nichtje gaat trou-
wen. Daarna trekken ze met de auto door 
Frankrijk richting Toscane, waar de oudste 
zus van Ankie een kasteeltje heeft , inclusief 
wijngaard. Onderweg doen ze verschillende 
adressen aan, om vrienden te bezoeken die in 
Frankrijk wonen. Hans: “We denken zo’n twee 
tot drie weken weg te blijven. In Toscane komt 
meer familie en we gaan allemaal meehelpen 
met het oogsten van de druiven.” Ankie vult la-
chend aan: “Met de hele familie samen krijgen 
we dan natuurlijk het Bertolli-gevoel.” Ankie 
en Hans hebben nog meer vakantiedromen. 
Zo wil Ankie nog eens dolgraag naar Japan. 
Hans wil best nog een keer naar Noorwegen. 
“Jaren geleden gingen we naar Noorwegen op 
vakantie en onze mond viel letterlijk open. Het 
is echt een prachtig land! Maar na welke va-
kantie dan ook weer terugkomen in Vreeland, 
is altijd weer een feest.”

Schilderen in Ierland 
Dieuwer Elema gaat deze zomer met haar luxe 
kampeerbus – volgeladen met doeken, kwas-
ten, verf én de fi ets – op reis. “Ik ben van plan 
om zeven weken naar Ierland te gaan. Eerst 
reist mijn nicht mee. Dan ga ik in de vierde 
week van mijn vakantie meedoen aan ‘Art 
in the Open’ in Wexford, een internationaal 
schilderfestival. Ik ontmoet daar landschaps-
schilders uit de hele wereld. Daar verheug ik 
me enorm op, maar ik vind het ook heel span-
nend. Voor mijn bus heb ik al een camping 
in de buurt gevonden.” Na het festival reist 
Dieuwer verder naar Noord-West Ierland. “Ik 
ga dan naar Sligo. Qua natuur is dit ook een 
prachtig gebied. Verder is de bevolking heel 
arm. Een vriend van mij, die ook de bus he-
lemaal heeft  verbouwd tot kampeerbus, reist 
dan met mij mee. Hij woont overigens gro-
tendeels in Ierland. Na zeven weken komt één 
van mijn kinderen mij ophalen. Dan rijden we 
weer samen naar Dublin, om daar op de boot 
te stappen en vervolgens naar Dover te gaan.” 
Dieuwer is ontzettend blij met haar bus, die tal 
van mogelijkheden biedt. Onlangs was ze nog 
– samen met Maarten Vlam – met een groep 
Vreelanders naar Groningen om aldaar een 
schilderworkshop te geven. Dieuwer was en-
thousiast: “Die workshops zijn voor herhaling 
vatbaar. Het was echt een succes!”  

Crossen door VS
Dorpsgenote Carina Douwes gaat met echt-
genoot Mike Mol en hun twee zoons een 
verre reis maken naar Amerika. Met dat land 
heeft  de familie wel wat want ze hebben er ge-
woond. “We hebben er bovendien nog fami-
lie en goede vrienden wonen”, aldus Carina. 
Het feit dat ze de Verenigde Staten ook nog 
een mooi land vinden, het sowieso prettig 
vinden daar te zijn en het afwisselende land-
schap maakte de keus voor een vakantiebe-
stemming niet moeilijk. “We vliegen van en 
naar Los Angeles. Daar huren we een auto. 
Na een paar dagen LA reizen we langs de kust 
tot San Francisco. Van daar via Yosemite naar 
San Diego en weer terug naar Los Angeles.”   
Deze winter schaft e de familie de vliegtickets 
al aan maar de verdere invulling van de reis 
volgt pas ter plekke.                      C.L./M.A.v.S.

Vreelanders op vakantie...
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De hoorspelen met het grootste 
aandeel Vreelandse acteurs!!!!

Heel veel titels, kijk op de website.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Vreeland
tel: 237304

Wat is de brug prachtig! Na het succes van 
2013 hebben de Dorpsraad en een aantal in-
woners van Vreeland weer voor een mooie 
brug gezorgd. Dit jaar hangen de lange bak-
ken iets hoger aan speciaal hiervoor door 
Michiel Westgeest gemaakte beugels. De 
bakken, gevuld met gezellige bloemen, zijn 
verzorgd door de Plantenmarkt en betaald 
door de Dorpsraad. Begin dit jaar hebben wij 
een aantal inwoners van Vreeland gevraagd 
om ook te zorgen voor een verdere verfraai-
ing door middel van ‘Hanging Baskets’. Hier 
is gehoor aan gegeven door verschillende in-
woners waardoor er nog meer moois hangt in 
ons dorp. In 2015 zullen ook bewoners van 
het Maartenplein een aantal ‘hanging baskets’ 
ophangen. Zo wordt ook een ander deel van 
het dorp mooi versierd.
Heeft u ook interesse om volgend jaar mee 
te doen? Op Duinkerken, de Breedstraat, de 
Voorstraat en de Lindegracht/Kerkplein zijn 

nog een aantal lantaarnpalen vrij. Neemt u 
vooral contact op met de Dorpsraad en laten 
we in de lente en zomer ons dorp nog mooier 
maken dan het al is! 

Prachtige bloembakken aan de brug

Vind je het leuk om met allerlei verschil-
lende mensen na te denken over de dingen 
van het leven? Dan ben je van harte welkom 
bij de gespreksgroep Vecht & Angstel. Eens 
in de twee weken komen wij op donder-
dagochtend samen om onder het genot van 
een kopje koffie en iets lekkers na te denken 
over God, geloof en het leven van alledag. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te 
doen. De eerstvolgende gespreksochtend is 
op donderdag 4 september v.a. half tien in de 
Vecht & Angstel kerk, Rijksstraatweg 139 te 
Loenen. Voor meer informatie neemt u con-
tact op met Ineke Grimmerink, 0294293311 
of jgrimmerink@hetnet.nl.

Welkom bij gespreksgroep

Met de vakantie voor de deur, een handlei-
ding voor de Hemel boven Vreeland, maar 
dan op donkere plekken elders in Europa.
Zoek na de schemering naar een grote W, 
precies boven je hoofd. Dat is het sterren-
beeld Cassiopeia. Precies in de lengterich-
ting loopt de Melkweg. Is die in Vreeland 
moeilijk te zien door alle licht-verontreini-
ging, ergens op een leuke camping in Zuid-
Frankrijk of op een romantisch heuveltje in 
Toscane heb je daar geen last van. Je kunt de 
Melkweg duidelijk als een diffuus blauwgrijs 
lint over de hemel zien lopen; dit is het licht 
van miljoenen sterren, die samen met de zon 
om het centrum van onze Melkweg draaien. 
Wanneer je op je luchtbed of in je Spaanse 
hoogslaper niet kunt slapen en ’s ochtends 
om vier uur wakker wordt, kijk dan eens naar 
het oosten. Je ziet de komende maand Venus 

aan de hemel schitteren en rond 20 juli, kun 
je linksonder van Venus ook Mercurius zien. 
Wanneer je toch wakker bent, wacht dan ook 
meteen op de zonsopgang en verbaas je hoe-
veel sneller het licht wordt; de schemering 
duurt in Vreeland veel langer dan in het zui-
den van Europa. Mocht je daarentegen gaan 
wandelen in het noorden van Noorwegen, 
dan duurt de schemering zo lang, dat het 
eigenlijk helemaal geen nacht meer wordt. 
Behoefte aan een romantische avond voor
twee? Reserveer op 31 juli een terrasje met 
vrije blik op het westen; na zonsondergang 
staat de Maan laag aan de hemel en zal 
prachtig ondergaan. Slecht weer? Dan geen 
paniek. Op 28 juli en 12 augustus kun je flink 
wat vallende sterren zien, soms tot wel 100 
per uur. Wenst u goed weer? Een goede va-
kantie gewenst.          H.L.

Hemel boven Vreeland

Afgelopen jaar heeft de EHBO afdeling van 
Vreeland weer een EHBO cursus voor begin-
ners gegeven, 8 deelnemers hebben met suc-
ces het examen afgelegd. Voor deze cursus 

hebben zij 12 lesavonden gevolgd waarvan 
hartreanimatie met gebruik van een AED ap-
paraat ook een onderdeel was. Op woensdag 
2 juli was de diploma uitreiking door onze 
wethouder de heer H. van Rhee.
Er staat een nieuwe EHBO cursus gepland 
die, bij voldoende deelnemers, start in no-
vember 2014. Voor meer informatie kijk op 
de website: www.ehbo-vreeland.nl, daar staat 
ook een aanmeldingsformulier.
Achterste rij: Myckel Bodt, Loes Beelaerts van 
Blokland, Ewout Wolff, Bart Brouwer, André 
Siewertsen, wethouder Henk van Rhee. De 
voorste rij: Eva Jansen, Ineke Cornelisse (in-
structrice) en Berry Stapper. Niet aanwezig 
Rick Lokhorst.

Geslaagd voor EHBO examen
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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

Onlangs opende de in Engeland wonende 
Stephen Hawking een internationale natuur-
kundewedstrijd in Utrecht. Een bijzondere ge-
legenheid, want Hawkings broze gezondheid 
staat reizen eigenlijk niet toe. Onze dorpsge-
noot Mike Mol was hier als speciale gast bij 
aanwezig. Mol levert namelijk met zijn be-
drijf Careways een speciaal kussen waardoor 
Hawking nu pijnvrij kan zitten. 

Onderdeel van het medisch team
Hawking, de ‘Einstein van ons tijdperk’, is de 
wereldberoemde natuurkundige die door een 
spierziekte al decennialang aan een rolstoel is 
gekluisterd en slechts via een spraakcomputer 
kan communiceren. Zijn boek ‘A brief history 
of time’ is ruim 8 miljoen keer over de toon-
bank gegaan.  Hawking heeft een heel me-
disch team om zich heen dat hem 24 uur per 
dag verzorgt. Een van deze medewerkers was 
vorig jaar op een congres over mobiliteit voor 
gehandicapten in Bristol waar Mike dit specia-
le anti-doorzitkussen presenteerde. Aangezien 
Hawking ernstige en pijnlijke doorzitplekken 
had vroeg de medewerker of Mike zijn kus-
sen op proef kon leveren. Om een kussen op 
maat te plaatsen ging Mike naar Engeland om 
even later een paar dagen bij Hawking thuis 
te verblijven, als onderdeel van zijn verzor-
gingsteam. Toen werd ook een speciaal anti-
doorligmatras getest, waarbij Mike ’s nachts 
in Hawkings slaapkamer verbleef om diens 
slaapgedrag te observeren. 

Relativeren
Het doorzitkussen bestaat uit luchtkamers 
die via een speciale techniek degene die erop 
zit kunnen stabiliseren. Door een optimale 
drukverdeling komt een betere doorbloeding 
op gang. Het kussen heeft zijn nut ook bij 
Hawking bewezen: zijn doorzitplekken zijn 
weg. Hij is daar zo blij mee, dat Mike Hawkings 

naam wanneer hij maar wil als reclame mag 
gebruiken. Een enorme opsteker natuurlijk 
voor Careways. 
In zijn werk komt Mike continu in aanraking 
met gehandicapte of (deels) verlamde men-
sen. Volwassenen maar zeker ook kinderen 
die geheel afhankelijk zijn van verzorging 
door derden. “Door het werk wat ik doe ben 
ik meer gaan genieten van kleine dingen en 
is het een stuk eenvoudiger om te relativeren”, 
aldus Mike. Ook werkt hij continu aan het 
verbeteren van zorgproducten en is hij bezig 
met de ontwikkeling van een Segway waarop 
een rolstoelzitting bevestigd kan worden. Mike 
biedt zo aan rolstoelgebruikers de mogelijk-
heid om bijvoorbeeld in volle vaart een berg 
op en af te racen, of het strand, bos of skipiste 
op te gaan. Al met al een perfecte combinatie 
voor Mike: producten op de markt brengen 
die een wezenlijk verschil maken in het leven 
van een minder valide medemens en daar je 
brood mee verdienen. Wat je noemt een win-
winsituatie.           J.J.

Stephan Hawking geholpen door Mike

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in 
Vreeland € 789,75 opgebracht. De opbrengst 
is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van 
aangepaste vakanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp. Hebt u de collectant 

gemist? Maak dan een bedrage over op giro 
222111 t.n.v. het Epilepsiefonds te Houten of 
sms EPILEPSIE naar 4333 (éénmalige gift van 
€ 2). Het Epilepsiefonds bedankt alle vrijwilli-
gers die gecollecteerd hebben en iedereen die 
heeft gegeven aan de collectant. 

Opbrengst collecte epilepsie

Door de gespreide vakanties in Nederland 
kunnen de kinderen van groep 8 2014 he-
laas niet meedoen met het Huttenbouwen. 
De kinderen, en de organisatie, vinden dit 
heel jammer. Maar hierdoor is wel weer iets 
nieuws ontstaan! Een aantal organisatoren 
van het Huttenbouwen heeft besloten dat er 
toch iets voor de kinderen van groep 8 moet 
gebeuren. Zo is het idee om in één middag 
vlotten te bouwen ontstaan. Deze activiteit 

zal op de middag van 30 augustus, de dag van 
het Dorpsfeest, worden gedaan. Noteer deze 
datum alvast in de agenda!
Alle kinderen krijgen in augustus nog een 
persoonlijke uitnodiging met informatie 
over de tijd en wat mee te nemen. Wij kij-
ken uit naar een geweldige middag vol tim-
mer- en water plezier!! Namens jeugdclub de 
Cocon en de Huttenbouw commissie,
Casper Zeldenrijk Hanneke ten Dam

Vlottenbouwen voor groep 8

De fractie en het bestuur van de PvdA Stichtse 
Vecht vergaderen gezamenlijk 1 x in de 6 we-
ken. Bijzonder is dat ze elke keer te gast zijn 
in een andere kern van de gemeente Stichtse 
Vecht. Op 16 juli a.s. zijn ze om 20.00 uur 
aanwezig in Lokaal Zuid, Lindengracht 25 te 
Vreeland. Voor het begin van de vergadering 

nodigen we u graag uit, zodat u uw vraag en 
aandachtspunten kenbaar kunt maken aan 
de politiek. Dus…..van harte welkom bij de 
PvdA Stichtse Vecht! Heeft u vragen voor 
het bestuur of de fractie van de PvdA Stichtse 
Vecht, neemt u dan contact met ons op via 
e-mail: stichtsevecht@pvda.nl 

Inloopspreekuur PvdA Stichtse Vecht
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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

Wie in het feestjaar echt wil uitpakken, komt 
gekleed als edelman of edelvrouw. De kle-
ding van deze relatief kleine middeleeuwse 
bevolkingsgroep spreekt zeer tot de verbeel-
ding, met rijke en luxueuze stoffen in fraaie 
kleuren. Zowel de stof als de kleur waren 
een statussymbool. De kleur scharlakenrood 
bijvoorbeeld werd gemaakt van fijngemalen 
zeldzame slakjes en wormen, dus was heel 
kostbaar. Koningsmantels zijn niet voor niets 
dieprood! Ook blauw was een dure kleur, die 
graag gebruikt werd om iemands rijkdom uit 
te stralen. De edelen namen van hun kruis-
tochten oosterse stoffen mee met fraaie patro-
nen. Dat zien we ook terug in het kledingbeeld 
uit de middeleeuwen. Jonkvrouwen droegen 
vaak een Bliaud: een overkleed gemaakt van 
dunne stof, gerimpeld bij de hals en rijk ver-
sierde banden er overheen. Het haar hing los 
en werd bijeengehouden door een horizontaal 

bandje om het hoofd. Juwelen werden niet al-
leen gedragen (ringen, oorbellen), maar ook 
op kleding gespeld. Een prima manier om 
te pronken met je bezit! Jurken hadden vaak 
onpractische, lange mouwen. Dit duidde erop 
dat de draagster niet hoefde te werken, ook een 
statussymbool dus! Bijgaande foto biedt volop 
inspiratie, dus ga aan de slag met het naaien 
van een jurk, al of niet geholpen door de da-
mes van het naaicafé, of schaf er een aan via 
internet. Wacht niet te lang, want op 30 augus-
tus wordt iedereen al in middeleeuwse kleding 
verwacht, als de stenen van kasteel Vredelant 
vanuit Utrecht teruggebracht worden.

Middeleeuwse 
kleding
De edelen

Wil je op de hoogte gehouden worden over 
750 jaar Vreeland? Schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief op www.vreeland750.nl.

Bijna vijfhonderd jaar geleden verdwenen 
de kloostermoppen van Kasteel Vredelant 
naar Utrecht, waar ze gebruikt werden voor 
de bouw van de dwangburcht Vredenburg. 
Omdat Vreeland in 2015 haar 750-jarig be-
staan viert is het de hoogste tijd om deze mid-
deleeuwse bakstenen terug te halen! Dit doen 
we op 30 augustus 2014. Op deze dag gaan we 
in middeleeuwse kleding naar Utrecht. We 
vertrekken ‘s morgens vanuit Vreeland per 
bus richting Vredenburg in Utrecht, waar we 
de kloostermoppen overhandigd zullen krij-
gen. Het Statenjacht ‘De Utrecht’ vaart dan, 
begeleid door de tjalken de ‘Exempel’ en de 
‘Vrouwe Cornelia’, richting Breukelen. Aan het 

begin van het Dorpsfeest zullen de stenen of-
ficieel teruggegeven worden aan de bevolking 
van Vreeland. Het Statenjacht ‘De Utrecht’ zal 
de avond van het Dorpsfeest voor de kade in 
Vreeland liggen. Geïnteresseerden kunnen 
een rondleiding op het schip krijgen en ook 
zal er de mogelijkheid zijn een boek over de 
bouw van het Statenjacht aan te schaffen. Het 
zou leuk zijn als zoveel mogelijk Vreelanders 
mee gaan om de stenen op te halen! In de 
Vreelandbode van augustus zal komen te staan 
hoe je je voor dit ludieke evenement kunt op-
geven. Maar houd dus alvast de datum van 30 
augustus vrij in je agenda, we gaan er een fan-
tastische dag van maken! 

We halen onze stenen terug!

Nieuwsbrief

Foto: Maxim Scholten

Volgend jaar is het 750 jaar geleden is dat 
Vreeland stadsrechten kreeg. In de aanloop 
naar dit jubileumjaar is er in 2012 een groepje 
mensen gestart met het maken van een film. 
Jelle van Doornik is al bij vele aktiviteiten in 
het dorp geweest om deze vast te leggen. De 
film zal een mooi beeld geven van Vreeland 
anno nu. Spelen in de Vecht, samen de brug 
schoonmaken, luisteren naar het brugconcert, 
feesten bij boer Johan op de Pondarosa of ge-

zellig meedoen met huttenbouwen. Allemaal 
dingen die ons dorp zo bijzonder maken! In 
het jubileumjaar 2015 zal de unieke film over 
Vreeland worden uitgebracht. Van de filmop-
names is alvast een promofilmpje gemaakt. 
Bent u nieuwsgierig of u erin voor komt? Bekijk 
dan snel de promo op www.vreeland750.nl/
promo-film/. Op de site vindt u tevens diverse 
foto’s uit de film. 

Promo film Vreeland 750 jaar
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Welkom!
Jippie! Het is zover: zomervakantie! Hier is 
het laatste kindernieuws van Vreeland en een 
fotoreportage van een bezoek aan drukkerij 
Dunnebier, waar de Razende Reporters van de 
maker van de Vreelandbode, Hans Stuart, een 
rondleiding kregen.

En mooi meegenomen: met deze Kinderpost 
hoef je eigenlijk niet eens te reizen. Lees  de 
stripjes maar… Voor iedereen die thuis blijft 
of af reist naar verweggistan of breukelen…. 
Een hele fijne vakantie allemaal!  En schrijf ons 
vooral als je wilt naar: info@vreelandbode.nl over 
je vakantie-avonturen. Tot in augustus!

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.

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

DOS Vreeland ging lekker op 14 juni in 
Amersfoort. Een ware prijzenregen was het. 
Bij de meiden was er een  eerste prijs voor 
Joeke Morel en een derde plek voor Mia 
Hoek in de leeftijd 6 tot 8. Bij de kabouters 
was er wederom een Morel die eerste werd, 
Xavie! Bij de grotere meiden was de eerste 
plaats voor Amy van de Spoel. Bij de jongens 
ging het al net zo goed. Joffrey Tamming ver-
overde de eerste plaats, en de broers Emiel 
en Luka Kuperus werden allebei 2e in hun 
eigen categorie. Jeremy van de Klaauw en 
Dimo Goudsmit werden derde en Nelson 

van Houwelingen werd 4e in een grote groep 
waardoor ook hij een medaille kreeg.

Recreantenwedstrijd Dos
Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt speelplezier 
 in hartje Amsterdam
Wie:   Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel bij Waterlooplein
Ingang: Trap voor Portugese Synagoge
Prijs:     Speciaal voor lezers van deze krant is de  TunFun 
         entree € 6,00 i.p.v € 8,50. Begeleiders gratis
Hoe:     Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
Verder:  Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
         bij de kassa van TunFun! 
         Geldig voor 2 kids tot en met december 2014

VrB:

�
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Redactielid Marie-Anne van Stijgeren blogt 
iedere maand op de site van Sante.nl over 
grappige en minder grappige situaties die 
zij meemaakt met haar probleem-knie in de 
zorg en om haar heen. De Vreelandbode mag 
voor één keer meelezen. 

Elk nadeel…..
De afgelopen maanden stonden voor mij in het 
teken van operaties, complicaties, revalideren 
en pijn. Toch wordt dit een positief bericht. 
Zoals een groot filosoof uit de Amsterdamse 
Watergraafsmeer ooit zei: “Elk nadeel heb zijn 
voordeel.” Nog tijdens mijn ziekenhuisopna-
me maakte ik met een aantal vriendinnen, mijn 
zus en oudste dochter een whatsapp-groep aan 
die ik ‘gedoe patiënt’ noemde. Iemand veran-
derde deze titel in ‘Fanclub’, daar kreeg ik al 
een heel warm gevoel bij. De berichten in de 
groep vlogen over en weer. Soms beschreef ik 
mijn dag in het ziekenhuis kort en de planning 
voor de volgende dagen. Dan kreeg ik gerust-
stellende woorden terug, een plaatje van mooie 
bloemen, een hartje en soms gewoon even een 
flauwe grap omdat dat zo lekker afleidde.

Ontroerend
Mijn lieve echtgenoot rende af en aan tus-
sen zijn drukke werkzaamheden door. Hij 
deed ongelooflijk veel in huis en met de kin-
deren maar moest ook een aantal keer voor 
zijn werk naar het buitenland. Ai. Zo kreeg 
de fanclub ook een praktische kant. Er werd 
geregeld wie er ’s ochtends vroeg de kinderen 

klaar maakte voor school, wat ik nog nodig 
had aan medicijnen en of er voor mijn meiden 
nog naschoolse opvang nodig was. Toen mijn 
man en jongste kinderen besloten toch maar 
het geplande weekje naar Turkije te gaan (op 
mijn uitdrukkelijke verzoek) besloot de oudste 
spontaan bij mij in Nederland achter te blijven. 
Ontroerend. Ook zij had zich danig verheugd 
op een weekje Club Med maar nam haar be-
slissing zonder blikken of blozen. Mijn zus en 
een vriendin wasten mijn haar, terwijl ik in 
mijn ziekenhuisbed lag: het werd een hilarisch 
waterballet. Ontroerend. Mijn vriendin (weer 
een andere) kwam met haar echtgenoot (chef 
kok) mijn lievelingsgerecht uit hun restaurant 
brengen. Ontroerend. Elke ochtend kreeg ik in 
alle vroegte een berichtje op mijn telefoon…
Ze wisten dat de ochtenden best eenzaam en 
spannend waren (wel of niet weer een opera-
tie?). En echt elke ochtend, hè! Ontroerend!

Aardbeien
En zo kan ik een hele lijst maken, zonder 
‘cheesy’ te willen overkomen, met gebaren die 
mij dagenlang goed deden en ontroerden. Een 
glas verse jus op bed, zoete aardbeien, heerlijke 
‘home made’ gehaktballetjes, tijdschriften en 
de mooiste bloemen trokken mij even door 
de donkerste momenten. Het is een oud cli-
ché en dus zo waar: in tijden van nood leert 
men zijn vrienden kennen. Zoals ik ergens 
in de Fanclub-discussie al appte: “Ik heb een 
fanbase waar Justin Bieber jaloers op kan zijn.” 
Als Mark Rutte eens wist wat een participatie-
maatschappijtje zich rondom mij afspeelde, 
zou hij er zeker ook blij van worden. 

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

Me and my knee

Het 30-jarige bestaan van het Curacao Tourist 
Board, een organisatie die Curacao in Europa 
vertegenwoordigd, werd uitbundig gevierd in 
De Nederlanden op donderdag 3 juli jl. Tijdens 
het eerste bezoek van directeur Edward Suarez 
aan Vreeland zag hij direct ‘Klein Curacao’. 
Door het uitlichten in verschillende kleuren 
van de huizen aan de Voorstraat werd de Van 
Leer-brug vanzelf een kleine ‘pontjesbrug’ en 
leek Vreeland net Willemstad. Verschillende 
artiesten traden op op het tot Antilliaanse sfe-
ren omgetoverde terras, volledig gestyld door 
studio XO van Odette Visser. De Lounge werd 
een ware expositieruimte waar live bodypain-
ting te bewonderen was en waar diverse arties-
ten van Curacao hun kunst toonden. En dat 
alles onder het genot van een walking dinner 
van de hand van Wilco Berends. 

Curacao Tourist Board viert 
verjaardag in De Nederlanden

Bent u al lid van de Bedrijfsvereniging 
‘Ondernemend Vreeland’? Alle ondernemers 
die in Vreeland wonen en een inschrijving bij 
de KvK hebben, zijn van harte uitgenodigd om 

lid te worden, al is hun bedrijf buiten het dorp. 
De Bedrijfsvereniging organiseert de feesten 
en activiteiten in het dorp en de kerstverlich-
ting in de straten en sfeerverlichting op de Van 
Leerbrug. Eén maal per jaar organiseert de 
Bedrijfsvereniging een avond voor haar leden 
met partners, om elkaar beter te leren kennen. 
Deze bijeenkomst was dit jaar op donderdag 
19 juni jl. De leden waren te gast bij Mirjam 
van Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant. 
De hapjes werden verzorgd door Monique van 
Casa Catering. Een accordeonist zorgde voor 
een gezellige en ontspannen sfeer. Het lidmaat-
schap kost €140 per jaar, aanmelden als lid kan 
bij dagwinkelhageman@live.nl. 

Ondernemend Vreeland
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Vorig jaar op de Kerstmarkt hebben we ze al 
kunnen zien: de wijnkoelers van schapenvacht, 
oftewel de KYWIE. Saskia Nooij – van huis uit 
juriste – liet zich door haar grootvader inspire-
ren. “Hij had een bontwinkel in Amsterdam. 
Ik wist uit de verhalen van vroeger dat vacht 
en dan met name schapenvacht een perfect 
isolerende werking heeft. En waarom zou dit 
alleen werken bij schoenen en kleding? Na wat 
brainstormen, krabbels op een notitieblokje, 
veel praten met de mensen om me heen en 
natuurlijk een beetje googlen, kwam ik op 
het idee om van schapenvacht flessenkoelers 
te laten maken.” Halverwege vorig jaar heeft 
Saskia het hele traject in gang gezet. “Alles heb 
ik Nederland gerealiseerd. De vachten komen 
van de Texelaar en ook productie vindt in 
Nederland plaats. Mijn droom is uitgekomen. 
Een eigen bedrijf, een duurzaam product en 
contacten met inspirerende en creatieve men-
sen, vaak vrouwen die ook een eigen bedrijf 
hebben. En daarvan zijn er in Vreeland heel 
wat! Ze hebben me stuk voor stuk support ge-
geven. Dat was en is hartverwarmend!”
Saskia houdt haar parttime sales baan in de 
media aan. “Eigenlijk gaat het heel goed samen 
en ik heb het geluk dat ik daarin ook gesteund 
wordt. Ik ben nu een mediakit aan het schrij-
ven, want natuurlijk wil ik in de bladen! De dis-
tributie van de KYWIE’s komt vanzelf al aardig 
op gang maar het kan nog veel beter. Het en-
thousiasme van de mensen die het kennen, is er 
in ieder geval. Zo gebruikt ’t Amsterdammertje 
in Loenen op het zomerterras mijn koelers én 
ze verkopen ze ook. Natuurlijk wordt KYWIE 
ook in Vreeland verkocht bij onze eigen ca-

deauwinkel In & Oud. Verder worden de 
producten verkocht in de betere wijnwinkels 
(dichtstbijzijnde is Sjatoo in Breukelen), maar 
ook via mijn eigen webshop www.kywie.com. 
Ik wil het bedrijf op natuurlijke wijze laten 
groeien.
Tot slot benadrukt Saskia dat de KYWIE wijn-
koeler – en het kleinere formaat, KYWIE cup, 
voor glazen, blikjes of babyflesjes – niet alleen 
koelt, maar ook warm houdt. Het werkt twee 
kanten op en is dus geschikt voor alle seizoe-
nen. En ja, ze heeft gelijk toen ze het concept 
bedacht de KYWIE gepatenteerd! Als we wil-
len weten hoeveel KYWIE’s Saskia al heeft ver-
kocht, gaan haar ogen glimmen. “Ik krijg net 
weer een aantal bestellingen binnen. Het gaat 
goed! Vooral nu op het water, vinden mensen 
het een uitvinding. En er kan ook iets anders in 
dan wijn, hè!”.                              C.L.

Start-up KYWIE van Saskia Nooij
Wijnkoelers van schapenvacht

Voor de hoorspelbewerkingen van de 
HoorSpelFabriek lees ik heel wat af. En nu, met 
de zomer, ga ik helemaal los. Zeker twintig ro-
mans staan me toe te lachen. Van een paar boe-
ken die ik al eerder las, en waarvan we hopen 
weer hoorspelbewerkingen te kunnen maken, 
geef ik graag de titels door. Misschien passen die 
boeken nog in de vakantiekoffer!
Een absolute voltreffer is ‘De belofte van Pisa’, van 
Mano Bouzamour. Net 23 jaar geworden heeft 
Mano een prachtige schrijfstijl, waar ik hele-
maal dol op ben. Hij vertelt het verhaal van Sam, 
thuis Samir geheten, die door zijn grote broer 
geholpen wordt om naar het VWO te gaan op 
het Hervormd Lyceum in Amsterdam. Thuis, 
in de Pijp, is daar niet zoveel aandacht voor; zijn 
giechelende tweelingzusjes, zijn hardwerkende 
analfabete ouders, het kan hun niet zoveel sche-
len naar welke school hij gaat. Maar grote Broer 
wil dat Sam gaat doen wat hij zelf heeft laten 
mislukken. Daar zit Sam dan, tussen de kakkers 
van Amsterdam Zuid. Lees dit boek, gebaseerd 
op veel materiaal uit het leven van de schrijver 
zelf. Je gaat er de problemen in Amsterdam be-
ter door begrijpen, er valt heel veel te lachen en 
je komt een wereld binnen die zowel bekend als 
vreemd is.
Dan is er ‘Probeer het mortuarium’ van Eva Maria 
Staal, ook al zo’n bijzonder boek. De schrijfster is 
in een vorig leven wapenhandelaarster geweest 
en heeft een deel van haar belevenissen in deze 
adembenemende roman gevangen. Eva Maria 
Staal schrijft met de stijl van een mitrailleur, de 
woorden knallen op je af. Het gaat hier om de 

zware wapenhandel, in Afrika, Azie, overal waar 
schimmige en akelige conflicten worden uitge-
vochten. Jimmy, haar baas, stuurt haar de meest 
gevaarlijke omstandigheden in, waar ze continue 
pijlsnel beslissingen moet nemen en een enkele 
fout je al het leven kan kosten. Allemachtig span-
nend dus en razend knap in elkaar gezet. Ook 
hier is de schrijfstijl heel geestig, ook al moeten de 
hoofdpersonen onder een fluitende kogelregen 
wegrennen om het vege lijf te redden, geregeld zit 
je als lezer te lachen om de idiote waarnemingen 
die Eva Maria doet. 
Als laatste tip ‘Magnus’, van Arjen Lubach. Arjen 
Lubach is geregeld in De Wereld Draait door te 
zien, samen met Paulien Cornelisse, waar ze het 
samen over rare en grappige vormen van taal 
hebben. Arjen is behalve cabaretier ook schrijver. 
Zijn een na laatste boek was ‘Magnus’. Het gaat 
over het leven van Merlijn, dat zich op een diep-
tepunt bevindt als het boek begint. Zijn vriendin 
Caro is van hem weggegaan, hij heeft ruzie met 
zijn vrienden en dan gaat de telefoon. Het is ie-
mand die hem wil spreken over zijn creditcard. 
Er zijn namelijk nogal vreemd hoge bedragen 
opgenomen in een pretpark bij Stockholm, in 
Zweden. Of hij misschien vorige week in Zweden 
was? Nee natuurlijk niet, maar in een opwelling 
zegt hij dat hij daar wel is geweest. En omdat het 
leven hem toch al niet zo toelacht neemt hij het 
vliegtuig naar Zweden. Voor hij er erg in heeft zit 
hij tot over zijn oren in  de meest vreemde situa-
ties en blijkt dat hij toch niet kan ontsnappen aan 
zijn verleden. Een goed boek om mee te nemen 
of thuis op de bank te lezen!            Marlies Cordia

Boeken voor de vakantiekoffer
Wil je ontspannen, meer bewegen, lekker in je vel zitten, 

wil je van je pijnklachten afk omen of een gezondere levenstijl?

Kom dan naar Kayaveda, praktijk voor Yoga en Ayurveda 
www.kayaveda.com

Middenweg 99 Nederhorst den Berg, 
tel: 0642219167, info@kayaveda.com

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
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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

Oer-Vreelander
‘Ruwe bolster blanke pit’ is misschien wel de 
beste omschrijving van deze rasechte Oer-
Vreelander. En dat spreekt letterlijk tot de 
verbeelding als je Ton Maasakker (60) met 
hondje Pukkie in het dorp tegenkomt. Zijn 
wieg stond op de Spoorlaan en inmiddels 
woont hij alweer bijna de helft van zijn leven 
op de Vossenlaan. In 1993 trouwde hij zijn 
Netty, wiens dochter Kim en kleinkinderen 
Michelle en Daan regelmatig in Vreeland op 
bezoek komen.
  
Crosswagen en Vrachtwagen 
Op oude foto’s en filmpjes van zijn lagere 
schooltijd op de Burgemeester Sprengerschool 
(in 1954 gebouwd op het huidige CSV terrein) 
is Ton herkenbaar aan zijn woeste krullen. Op 
zijn fietsje racete hij naar zijn openbare school 
en door het dorp. Blijkbaar had hij al op jonge 
leeftijd een grote voorliefde voor vervoermid-
delen. Met klusjes als een krantenwijk en con-
tainers klaarzetten bij transportbedrijf MUR 
spaarde hij voor zijn Märklin-treintjes. Later 
ging dat spaargeld soms ook op aan de be-
keuringen die hij kreeg van agent Koopmans 
als hij bijvoorbeeld door het dorp een ‘auto-
ritje’ maakte zonder rijbewijs. Toen Ton op 
de LTS in Bussum niet de richting van trein-
machinist mocht volgen ging hij weer werken 
bij MUR. Op de grote wagen reisde hij iedere 
dag mee naar de Rotterdamse overslagplaats 
van MUR. Zijn wilde haren groeiden onder-
tussen mee met de jaren. “Met mijn vrien-
den, waaronder Alex van de Velden, gingen 
we in het weekend naar de autocross. Van 
MUR kregen we een oplegger mee waarop 
de crosswagens werden geladen en zo gingen 
we het hele land door. Prachtige tijden waren 
dat!” Toch besloot Ton uiteindelijk een echte 
vakopleiding te gaan volgen. “Ik denk dat ik 
toen wel iets verstandiger en minder opstan-
dig werd”, zegt Ton met een glimlach. Ruim 
binnen de gestelde tijd, na maanden van da-
gelijks naar Den Haag op en neer rijden, had 
hij zijn diploma tegelzetter op zak. Helaas 
sloeg het noodlot na vier jaar als tegelzetter 
bij een Amsterdamse aannemer toe. “Ik heb 
vele specialisten bezocht en allemaal dachten 
ze het cementeczeem wel te kunnen genezen. 
Niet dus...” Uiteindelijk is hij weer bij MUR 
teruggekomen en sinds hij zijn grootrijbewijs 
haalde rijdt Ton op de vrachtwagen. Vroeger 
door heel Europa, tegenwoordig meer binnen 
de grenzen. “De vele regeltjes hebben het rij-
den op de wagen er niet leuker op gemaakt 
maar met Roel Mur had ik altijd een hele 
goede verstandhouding.”

Vroeger was het leuker
Net als bij andere Oer-Vreelanders, zoals 
Willem Groenewoud (VB sept. 2013) en 
Patrick Kolk (VB juli 2013), verschijnt er 
een twinkeling in de ogen als Ton vertelt 
over zijn jonge jaren in Vreeland. Ook agent 
Koopmans komt weer in beeld en het verhaal 

van diens fiets die op oudejaarsavond boven-
op de brandweerkazerne werd gezet, kan Ton 
nog levendig aanvullen; “Zo hebben we de si-
garen die in de fietstas van Koopmans zaten 
diezelfde avond allemaal opgerookt.” Maar 
ook bij Ton kwam het gevoel van respect voor 
deze diender weer tijdig terug en bleef het al-
tijd bij een beetje rottigheid uithalen. “Agent 
Koopmans hebben wij later nog een mooie 
doos sigaren geschonken.” Of de agent dat wel 
kon waarderen? “Ik denk het wel, maar ik heb 
het hem nooit gevraagd.” Verder was Ton in 
zijn jonge jaren in het weekend ‘s avonds vaak 
te vinden in de uitgaansgelegenheden van 
Loenen, eerst naar Verweij (nu de Heeren) 
en later naar dancing Het Koetshuis. Op de 
Pannekeet ofwel ‘De Goede Verwachting’ 
aan de Nigtevechtseweg trof hij bij het huis 
van zijn grootouders, tevens het geboorte-
huis van zijn vader, ook vaak vriendjes. Hier 
heeft hij zijn Netty voor het eerst ontmoet, 
maar kregen ze nog niets met elkaar. Netty 
kwam in 1967 in Vreeland wonen als import 
in de Jan van Nassaustraat ofwel de ‘nieuwe 
buurt’. Ton vindt het wel jammer dat ‘de hui-
dige Import’ het reilen en zeilen in het dorp 
zo langzamerhand van ‘de Oer-Vreelanders’ 
heeft overgenomen. Ook het ‘gezeur’ over die 
vrachtwagens door het dorp is hij wel eens 
beu. “Het is voor de vrachtwagenchauffeurs 
ook niet gemakkelijk maar ik doe altijd mijn 
uiterste best om zo voorzichtig mogelijk te rij-
den.” Een andere route dan door de kern zou 
voor hem ook welkom zijn maar zolang het 
niet anders is moet iedereen er maar rekening 
mee houden, vindt Ton. “Vroeger kende en 
groette iedereen elkaar op straat en besprak je 
dat soort dingen, nu lopen de meeste dorps-
bewoners je gewoon voorbij en wordt er niets 
opgelost.” 

Het Maasakker Toernooi
Bij voetbalvereniging S.V. de Vecht wordt 
nog ieder jaar het Maasakker Toernooi voor 
de jeugd gehouden. Ton krijgt daar jaarlijks 
een persoonlijke uitnodiging en een bos bloe-
men voor opgestuurd. “Die bloemen breng ik 
sinds het overlijden van mijn vader naar het 
graf van mijn ouders hier op de begraafplaats 
in Vreeland.” Dik Maasakker, zijn naam is 
al vaker eervol genoemd door andere Oer-

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden

en Renée Bink
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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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Vreelanders, was de belangrijkste spil van het 
Sperwer voetbal als trainer, coach en grote 
organisator. “Mijn vader deed alles voor die 
club: hij trainde, fietste met ons naar de uit-
wedstrijden, verkocht loten voor de kas en 
regelde ruilacties voor de voetbalschoenen. 
Met een klein budget kreeg hij het allemaal 
telkens weer voor mekaar.” Later is deze ver-
eniging overgegaan van het Sperwerveld in 
Vreeland naar sportpark de Heul. “Tot op het 
laatst, toen mijn vader al ernstig ziek was, heb 
ik hem nog met de ‘luxewagen’ naar de Heul 
gereden zodat hij het Maasakker Toernooi 
kon openen en de prijsuitreiking kon doen.“ 
Sindsdien doet Ton dit ritueel nog ieder jaar 
namens zijn vader Dik. Moeder Maasakker is 
vijf jaar geleden overleden en heeft haar laat-
ste jaren op het Kampje in Loenen gewoond. 
“Mijn moeder is altijd goed voor mij geweest, 
en ik ook voor haar.” Netty ging iedere don-
derdag, tot zolang het kon, met haar op stap 
en Ton ging elke zondag met zijn hondje 
trouw bij haar op bezoek. “Mijn moeder kon 
zich moeilijk uiten, maar in haar laatste da-
gen heeft ze er opeens heel wat uitgegooid.” 
Moeder Maasakker is 92 jaar geworden en ligt 
nu naast vader Dik op de begraafplaats. “Het 
is jammer dat mijn ouders nooit iets terug 
kunnen zeggen als ik die ene keer per jaar met 
die bloemen op de begraafplaats ben. Ik kom 
er dan ook verder niet, ik kan daar niets mee.” 

Boodschappen met de luxewagen
Tegenwoordig is het leven van Ton wat 
overzichtelijker. Doordeweeks zit hij nog 
altijd op de wagen voor MUR en met Netty 
vliegt hij ieder jaar voor een fijne vakantie 
naar Griekenland. In het weekend doet hij 
iedere zaterdag boodschappen met zijn over-
buurman, tevens Oer-Vreelander, Maarten 
Boelhouwer. Met de ‘luxewagen’ gaan ze 
steevast iedere zaterdagmiddag naar Loenen 
voor de wekelijkse inkopen. Het woord ‘luxe-
wagen’ lijkt door Ton uitgevonden. Doordat 
hij al op jonge leeftijd in crosswagens reed en 
op de grote vrachtwagens zat is de personen-
auto toch wel iets heel anders. Ton en Netty 
hebben nog wel eens overwogen om binnen 
Vreeland te verhuizen maar hebben dat plan 
inmiddels laten varen. Ze wonen hier fijn met 
hondje Pukkie en katten Billy en Sam. Netty 
gaat al jaren trouw naar de kapsalon van Thea. 
En Ton? “Mijn wilde haren ben ik inmiddels 
wel kwijtgeraakt!”

Import-Vreelander
Hester Horseling (42) woont sinds vijf jaar 
op de Ebba Viktor, een voormalig vracht-
schip, in de Nes. Ze is 
geboren in Amsterdam 
maar opgegroeid in 
Cothen en Ermelo. 
Vooral aan Ermelo, vlak 
bij Harderwijk en het 
Dolfinarium, bewaart 
Hester goede herinnerin-
gen. Een buitenkind zo 
klinkt ze: “Alleen maar 
buiten spelen, klimmen 
en klauteren in bomen. 
Dat hoop ik ook mijn jon-
gens Pim (5) en Gijs (2) 
mee te kunnen geven.” 
Wat locatie betreft zitten 
ze goed. Het uitzicht in 
de roef is naar alle kanten 

weids, niets dan natuur. Op een enkele auto 
na die over het weggetje rijdt, hoor je alleen 
maar weide en watervogels. Hester wijst op 
een waterhoentje dat naast de boot haar nest 
heeft gemaakt. “Ze hebben hier net gebaggerd 
maar die twee planken hebben ze op mijn 
verzoek teruggelegd. Dat waterhoentje heeft 
in no-time haar nest weer terug opgebouwd.”
Stadsvernieuwing en makelaardij
Hester ging studeren in Maastricht: tolk verta-
ler Engels Spaans. Het leek haar wel leuk maar 
het leidde tot niets. Ook de lerarenopleiding 
Engels hield ze in haar derde jaar voor gezien. 
“Ik kon er geen energie uit halen. Maastricht 
was heel leuk maar ook lastig. Leuk voor een 
weekendje maar lastig om er tussen te komen 
als je er niet vandaan komt.” Ze wilde een jaar-
tje stoppen, verhuisde naar Amsterdam en 
ging daar direct aan het werk. Van studeren 
kwam het niet meer, werken was veel leuker. 
Ze begon bij woningbouwvereniging Oud 
Zuid als telefoniste en groeide uit tot project 
secretaresse op grootstedelijke projecten bij 
de gemeente Amsterdam, zoals de IJ-Oevers 
en Westerdoks eiland. “Bij de ontwikkeling 
van het IJ-Dok ben ik in het begin betrokken 
geweest. Er was daar toen een vluchthaven. 
Ik heb me alleen bezig gehouden met de ver-
plaatsing van de schepen. Als project secreta-
resse moest er vooral veel geregeld worden. Ik 
dacht toen dat ik als gemeenteambtenaar goed 
bezig was maar later maakte ik dat zelf mee als 
burger toen ons schip verplaatst moest wor-
den door de uitbreiding van Artis. Als schip-
bewoner in de clinch met de gemeente, dat is 
een heel ander verhaal.” Daarna werkte ze nog 
vijf jaar bij een makelaar in Amsterdam tot de 
crisis kwam en Pim geboren werd.

Bootjesgek
In Amsterdam leerde Hester haar man Tanco 
kennen. Ze hebben elkaar door een bootje 
ontmoet. Hester woonde op de Sumatrakade 
op het Java eiland en Tanco had daar zijn kan-
toor. Ze kenden elkaar een beetje. Tot Hester 
haar geliefde bootje waar ze jarenlang met 
veel plezier in gevaren had te koop moest zet-
ten vanwege te veel onderhoud en te weinig 
tijd. Tanco zag zijn kans en kocht haar bootje 
en toen was het roer gauw om. Twee maan-
den later kochten ze hun eerste schip, een 
oude tjalk genaamd Artis gelegen naast het 
parkeerterrein van Artis. “Een heerlijke plek 
waar je ’s ochtends wakker werd door het 
trompetteren van de olifanten en het gebrul 
van hongerige leeuwen.” Dat schip moest dus 
verplaatst worden door de uitbreiding van 
Artis en, omdat de alternatieve locatie ze niet 
aansprak, gingen Tanco en Hester op zoek 

Ik wens u een fi jne vakantie
ik zie u weer in september
Nelly Jilesen
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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!

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

We interviewen Yolan Veendorp in haar trim-
salon aan ‘t Sluisje. Het is de avond waarop 
Nederland tegen Chili voetbalde. We zijn nog 
vol van de wedstrijd, die net is afgelopen. Het 
doelpunt van Fer op de valreep heeft ook op 
Yolan indruk gemaakt. Echtgenoot Jan Bakker 
serveert water. Hij heeft een deel van de garage 
ingrijpend verbouwd tot trimsalon. Aan de 
muur hangen tal van vakbekwaamheidsdiplo-
ma’s. Haar Honden Toiletteren diploma – een 
vakopleiding van twee jaar – behaalde ze in 
2013. Yolan werkt voor KLM binnen de afde-
ling HR. Dat doet ze parttime. “Ik had ruimte 
over om iets anders te doen. Iets wat niet met 
een computer of een kantoor te maken heeft. 
Een vriendin van mij – die in Vreeland heeft 
gewoond – zat tussen twee banen in en is toen 
de studie honden toiletteren gaan volgen. Ik 
vond dat ook leuk en heb bij haar een snuffel-
stage gelopen. Toen was de beslissing snel ge-
nomen. Een slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid. Je weet maar nooit hoe het loopt 
in de toekomst. Ik ben dus ook die vakoplei-
ding gaan volgen bij het ABHB in Bunnik en 
nu is het zover, ‘Pluk de Dog’ is geopend.”

Luxe trimsalon 
Het inrichten van de salon was een flinke in-
vestering. Yolan blaast even - keihard - met de 
honden föhn. Dan laat ze de waterblazer ho-
ren die naast het bad staat. De honden staan 
vast als ze geknipt worden of in bad gaan. De 
apparatuur is allemaal nieuw, en Jan heeft de 
hele verbouwing voor zijn rekening geno-
men. Yolan: “Hij is super handig. Ik wilde het 
gewoon goed hebben, niet toiletteren in een 
schuurtje. Inmiddels heb ik al zo’n vijftien 
klanten.” 
Yolan heeft vrijwilligerswerk gedaan bij die-
renasiel Crailo, liep stages bij andere trimsa-
lons en volgde tal van seminars. “Ik heb er 
flink wat tijd in gestopt. De opleiding was heel 
breed. We kregen ook anatomie en fysiologie. 
Als ik een hond was of trim, dan controleer ik 
ook de huid, de nagels en de oren. Trimmen 
omvat knippen, effileren met een gekartelde 

schaar en plukken of strippen. Welke behan-
deling wordt gekozen hangt af van het hon-
denras. De kosten zijn afhankelijk van de be-
handeling en de hond. Tijdens het intakege-
sprek wordt dat voor de klant duidelijk. Voor 
de hond is het overigens beter als de ‘baas’ tij-
dens de behandeling even weggaat. De meeste 
honden ontspannen dan beter.”

Energie
Yolan is blij met haar beslissing om met ‘Pluk 
de Dog’ te starten. “Ik krijg er energie van 
en dat is ook weer goed voor mijn werk bij 
de KLM. Voor het honden trimmen kan ik 
mijn eigen tijd en agenda beheren. Ik werk 
op woensdag, vrijdag en zaterdagochtend. 
Maar op een zomeravond kan het ook. Ik 
ben flexibel.” Waarschijnlijk hebben al veel 
Vreelanders kennis genomen van de trimsa-
lon. Vorig maand flyerde Yolan namelijk in 
ons dorp. Als ons gesprek er op zit, vertelt 
Yolan nog snel hoe ze aan de naam voor haar 
bedrijf is gekomen. “Mijn vader zei altijd te-
gen mij: ‘pluk de dag’. Hij is overleden toen ik 
nog jong was, maar ik ben dit nooit vergeten.” 
Meer informatie op www.plukdedog.nl. 

C.L.

naar een nieuw schip. “Tanco en ik zijn altijd 
bezig geweest met schepen, het aankopen, op-
knappen en weer verkopen. Ik houd ook alle 
sites bij van de scheepsmakelaardij en weet 
precies welke schepen te koop staan en voor 
welke prijs.” De Nes met zijn woonschepen 
hadden ze op hun zoektocht al een keer gezien 
en toen daar de Ebba Viktor te koop kwam 
sloegen ze meteen hun slag.

B&B en huiskamerrestaurant
De Ebba Viktor is een oude spits, een Belgisch 
vrachtschip, een stalen schip met een immens 
ruim dat nu onderhanden genomen wordt. 
“Tanco is zelfstandig ondernemer en heeft als 
grote hobby het bouwen van boten. Eigenlijk 
zou hij daar het liefste zijn werk van maken 
maar voorlopig heeft hij zijn handen nog vol 
aan de Ebba Viktor.” De plannen zijn groot: 
het hele schip wordt verbouwd tot woonschip 
en in de eerste tien meter van het ruim komt 
een appartement voor een B&B. Hester heeft 
altijd met veel plezier gewerkt maar nu met 
twee kleine kinderen even niet. Enthousiast 
vertelt ze over het appartement met eigen 
voordek dat niet alleen als B&B gebruikt kan 

worden maar ook als huiskamerrestaurant. 
“Samen met mijn vriendin Esther willen we 
gewoon beginnen, heel kleinschalig, in het 
begin voor familie en vrienden en die ruimte 
voor in het schip kunnen we daar ook voor 
gebruiken.”

Dorpsraad
Hester vindt Vreeland een hecht en leuk dorp. 
De eerste aanblik noemt ze ‘Anton Pieck-
achtig’ en haar eerste Koninginnedag een 
paar jaar geleden ‘één groot feest’. Sinds kort 
is ze toegetreden tot de Dorpsraad. “Ik had er 
nog nooit van gehoord maar eigenlijk is het 
heel goed zo’n schakel tussen gemeente en 
bewoners die de gemeente informeert en ad-
viseert. De Facebook pagina geeft veel infor-
matie over wat we doen en waar we mee bezig 
zijn. Maar we kunnen daar ook vragen naar 
de mening van de Vreelanders over plannen 
van de gemeente. Vreeland is een dorp met 
zoveel activiteiten. Dat zou zo moeten blijven 
bestaan.” Hester wil zich graag inzetten voor 
de Dorpsraad en dan vooral ook voor zaken 
die te maken hebben met het buitengebied. 
Maar dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. 

Start-up Yolan Veendorp
Pluk de Dog
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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

De huizen aan de Ruiterstraat nummers 1 
t/m 9 passen heel goed in het historische 
straatbeeld van Vreeland, maar zijn in feite 
vrij nieuw. Zij zijn in 1984 gebouwd op de 
plek van de christelijke basisschool Soli Deo 
Gloria, die hier in 1910 gebouwd werd en voor 
de bouw van de huizen werd gesloopt. Op de 
oude foto is de achterkant van het schoolge-
bouw te zien. Het was de 1000ste christelijke 
school in Nederland, en dat werd uitgebreid 
gevierd. De opening kreeg zelfs nationale 
aandacht. Men was er zeer trots op dat er in 
ruim 50 jaar tijd al zoveel christelijke scholen 
in Nederland waren. Deze waren opgericht na 
1848, toen een nieuwe grondwet bepaalde dat 
het onderwijs voortaan neutraal moest zijn en 
niet meer gericht op één geloof. Uit onvrede 
met deze vorm van openbaar onderwijs wer-
den door ouders zelf in samenwerking met de 
plaatselijke kerken scholen opgericht. Dit was 
in Vreeland ook het geval. 

Toen de eerste plannen voor een christelijke 
school geopperd werden, meldden zich al di-
rect 29 leerlingen aan, voldoende om de plan-
nen door te zetten. Een oprichtingscomité 
zamelde geld in en er kon grond aangekocht 
worden op de hoek van de Ruiterstraat en de 
Lindengracht. Hier stond al een huis, dat als 
onderwijzerswoning werd gebruikt. De plaat-
selijke timmerman H. van Groen bouwde 
de school naast het huis, naar ontwerp van 
H. Van Emmerik jr. Op 15 juli 1910 werd de 
school feestelijk geopend. 

Uitbreiding en restauratie
Het aantal leerlingen groeide zo snel dat de 
school na 15 jaar moest worden uitgebreid. De 
onderwijzerswoning werd in 1925 gesloopt en 
er werd een nieuw lokaal op de vrijgekomen 
plek gebouwd. Een nieuwe onderwijzerswo-
ning werd gebouwd aan de overkant van de 
Ruiterstraat. Binnen een paar decennia was 
het gebouw in zo’n slechte staat dat een gron-
dige restauratie nodig was. 

Nieuwbouw
In de jaren ’70 was het aantal leerlingen weer 
gestegen en het gebouw was hard aan een 
grondige verbouwing toe. Daarbij was de 
school gefuseerd met de kleuterschool. Door 
deze factoren werd besloten een geheel nieuwe 
school te bouwen, waar de kleuter- en de basis-
school samen een plek zouden vinden. De ge-
meente kocht een deel van het terrein van boer 
Van Zwieten (Ora et Labora aan de Boterweg) 
en een prachtige school werd gebouwd. De 
CSV, zoals de nieuwe naam luidde, werd op 
11 december 1979 feestelijk geopend door 
meester Corbeek, hoofd van de lagere school, 
en Ietje van den Born, hoofdleidster van de 
kleuterschool. Dit gebouw werd in 2009 verla-
ten, toen een nieuwe school was gebouwd aan 
de Niftarlakelaan, de CSV Ridderhof.            J.J.

In het boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in 
vogelvlucht’ dat volgend jaar verschijnt, is een 
heel hoofdstuk opgenomen over het onderwijs 
in Vreeland. Daar komt het oude schoolgebouw 
aan de Ruiterstraat natuurlijk ook in voor! 

Vreeland nu...Vreeland nu...

De christelijke school aan de Ruiterstraat

en nu!



Ook dit jaar sluiten de kinderen van groep 8 
van CSV Ridderhof hun basisschool af met een 
spetterende musical, die op dinsdag 8 juli in 
het Dorpshuis werd gespeeld. Het is voor de 
kinderen een echte feestperiode: van 2 t/m 4 
juli was de klas op kamp op Texel. Daar is met 
prachtig weer genoten van alle leuke activitei-

ten die school georganiseerd had. Branding-
raften, fietsen, een bonte avond en een vossen-
jacht in Den Burg. Op donderdag 10 juli is het 
afsluitende galafeest in het Dorpshuis en dan 
begint de zomervakantie voor deze kinderen. 
We wensen alle kinderen heel veel succes op de 
middelbare school!  
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl Afscheid van groep 8 

Afgelopen vrijdag 27 juni, tijdens de voetbal-
loze avond, vond in Vreeland het jaarlijkse 
Brugconcert van Muziekvereniging De Vecht 
plaats. Dit jaar was er een muzikale samenwer-
king met muziekvereniging KnA uit Uithoorn. 
Om toch een beetje in de voetbalsfeer te blij-
ven, klonken er vrolijke samba’s, latin rock en 
zwoele bossanova’s uit Brazilië over de Vecht. 
Het toegestroomde publiek was enthousiast 
door de verrassende opening door 2 leden 
van de muziekvereniging. Na eerst op de 
bakfiets reclame voor het concert te hebben 
gemaakt in het dorp, werd het publiek vanaf 
de Van Leerbrug welkom geheten. Voor een 
kort Oranjemoment in dit concert in Zuid-
Amerikaanse sfeer, werd het ‘Nederland O 

Nederland’ door het publiek gezongen, bege-
leid vanaf de brug door een Oranje trombone. 
Daarna opende het orkest onder leiding van 
dirigent Gerhart Drijvers vanaf pontons in de 
Vecht het concert met het muziekstuk ‘Brasil’. 
Een spetterend concert met veel ritme en vro-
lijke klanken en een zon die voorzichtig door-
brak. Een gezellige avond aan de Vecht. 

Viva Brasil aan de Vreelandse
Copacabana

Aanzienlijk gedaald in vraagprijs 
daar het voor de huidige bewoonster 
teveel ruimte en grond bevat.
 
Zie voor meer info; funda.nl

Te koop: woonhuis op Sluisje 11, Vreeland
Op unieke plek gelegen
 

FOODSTORE
Koffie take away
Ontbijt & Lunch
Verse sappen
Wijnen & Deli
Keuken trends

CATERING
Bedrijfslunches
Fingerfood
Aan boord
Op locatie
Diner buffet

Albert Cuypstraat 27 | 1072 CK Amsterdam | 020 3343854
info@casacatering.nl | Open di t/m za 09.30 u - 17.30 u

Foto’s: Hans de Vries


