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Samen... voor ons dorp!
Wat is er nog meer gebeurd? De nieuwe
Dorpsraad heeft een kennismakingsgesprek
gehad met de ook al nieuwe wethouder Jaap
Verkroost, die ‘gebiedsverantwoordelijk’ is
voor Vreeland. Het was wat ons betreft een
heel goed gesprek, waarin we veel aan de
orde hebben kunnen stellen. Ook dit verslag
staat op onze website.
Wel kwamen we er in dit gesprek achter dat
de gemeente geen onderhoud verricht aan
braakliggend terrein. . . Inderdaad best bijzonder, maar voor onze fietscrossbaan een
probleem: daar was geen doorkomen meer
aan. Gelukkig hebben Tabe Verhoef en
Enkele voorbeelden:
Patrick Kolk tijd en energie gevonden om
• De banken op het Fetha-pleintje zijn weer
het terrein te maaien.
terug. Ze moesten destijds
plaatsmaken voor de tijdelijke
Bericht Allemaal goede dingen, dus. Helaas
is er nog geen nieuwe huurder voor
school. De heer Houtzager
van de
Tierelantijn. We vinden het wel
heeft bij de gemeente georganiseerd dat ze weer zijn terug- Dorpsraad belangrijk dat er weer leven komt
in dat prachtige gebouwtje. Heb
geplaatst.
je een idee? Laat het ons weten. We helpen
graag om het voor elkaar te krijgen!!
• De bewoners van de Nigtevechtseweg willen dat er minder hard gereden wordt. Ook
Onze oproep ‘Adopteer een Bord’ heeft veel
hieraan wordt met succes gewerkt: de gelosgemaakt, maar nog niet genoeg. Een aanmeente heeft al diverse maatregelen toegetal straten is goed opgepakt, maar nog lang
zegd en ook een snelheidsmeter geplaatst.
niet allemaal. Binnenkort komt er een update op de Website en Facebook. Dan kun
• Een aantal bewoners rond de Lindengracht
je dus zien of jouw straat erbij is, of dat je
maakt zich zorgen over het vrachtverzelf nog even de handen uit de mouwen moet
keer. Ook op de Kleizuwe zijn er zorgen
steken. Hou beide in de gaten en like ons op
over snelheid en verkeer. Daarom heeft
Facebook. www.dorpsraadvreeland.nl
de dorpsraad gezorgd dat de betrokkenen
hierover op 7 juli met de verantwoorEn tot slot: allemaal tot ziens op het
delijken binnen de gemeente gesproken
Dorpsfeest. We zien ernaar uit om iedereen
hebben. Lees het verslag op onze website
na de vakantieperiode weer te ontmoeten!!
(‘Actueel’).

30-8

Vreelanders doppen graag hun eigen boontjes. Dat merken we als Dorpsraad aan de
vele initiatieven die ze ondernemen om de
problemen in hun eigen straat opgelost te
krijgen. Prima: het laat zien dat wij betrokken zijn bij onze woonomgeving. Daar wordt
ons dorp alleen maar beter van.
Heb jij ook een ergernis in jouw buurt?
Breng ons op de hoogte: de Dorpsraad geeft
graag goede raad. Bovendien hebben we goede contacten binnen de gemeente, waardoor
dingen vaak nét iets sneller gaan.

Lokaal Zuid het gezelligste terras

Van de redactie
Er staat weer veel op stapel de komende maanden, waarover u in
deze Vreelandbode kunt lezen. Zo vieren we 30 augustus op grootse
wijze ons Dorpsfeest met bromfietsrees en Dorpsdiner. Tijdens het
feest worden de stenen aangeboden van het middeleeuwse kasteel
Vredelant die eerder die dag in Utrecht opgehaald worden door een
aantal in middeleeuwse kleding gehulde Vreelanders. Als u zelf nog
geen middeleeuwse outfit heeft voor het komende feestjaar, kunt u
zich inschrijven voor de naaicafé’s die in september van start gaan.
In de rubriek OerVreelander maakt u kennis met Ed Belovics. Hij
is hier niet geboren, maar woont hier 35 jaar. Hiermee is de classificatie ‘Oer-Vreelander’ uitgebreid naar de ‘bijna-Oer-Vreelanders’.
ImportVreelanders deze maand zijn Mirella en Bertho Eckhardt,
die onlangs hun huis Vreedenhoek prachtig gerestaureerd hebben. De styling van hun housewarming werd gedaan door Odette
Visser, die met haar bedrijf in de rubriek Start-ups te vinden is. Over
Casa Foodstore & Catering leest u alles in ‘Bedrijvigheid’. Verder
nieuws over onze lokale horeca, uittips voor de komende maand
en de vaste rubrieken die u van ons gewend bent. Veel leesplezier!

Lokaal Zuid te Vreeland is uitgeroepen tot het gezelligste terras van de
gemeente Stichtse Vecht! Zij gaan
nu door naar de Landelijke verkiezingen. Paul Zuidervaart vertelt: “In
onze ogen is deze nominatie best wat
waard als je bedenkt hoe klein Lokaal
Zuid is ten opzichte van de gehele gemeente. Vorige zomer zijn we door
Volkskrant Magazine uitgeroepen
tot één van de zes meest pittoreske
plekjes van Nederland. En nu dus tot
het gezelligste terras van gemeente
Stichtste Vecht. U begrijpt dat wij
trots zijn!”
Om het te vieren en alle mensen te
bedanken voor hun stem heeft Lokaal
Zuid een hele gezellige actie bedacht:
als je in de maand augustus bij ons
twee bolletjes Mövenpick ijs besteld,
krijg je bij het roepen van het woord
‘gezellig’ gewoon het derde bolletje
gratis! Vanaf 15 augustus beginnen
de landelijke verkiezingen van de gezelligste terrasactie.
Lees verder op pagina 3

CGM
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
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Agenda

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie
praktijk Henk Kieviet
Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

28 aug Damesborrel Lokaal Zuid, 21.00 u
29 aug. VRDGMDDGBRRL
Lokaal Zuid, 17.00 u
30 aug Aankomst stenen Vredelant,
15.45 uur
Dorpsfeest Vreeland, 16.00 uur
Vlottenbouwen, 12.00 – 16.00 uur
Inleveren spullen bazaar,
VIV-terrein, 10.00-12.00 uur
3 sept. Info-avond Naaicafé, 19.30 u. CSV
6 sept. Inleveren spullen bazaar,
VIV-terrein, 10.00-12.00 uur
13 sept. Bazaar PKN, Kerk/Til,
09.00 – 16.00 uur
Open Monumentendag

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
24 aug. Ds. A.J. Treur
31 aug. Ds. P. Hoekstra
Dienst van Schrift en Tafel
7 sept. Ds. C. J. Stoll Mijdrecht
14 sept. Ds P. Hoekstra. Startdag
21 sept. Ds H. Mintjes Amersfoort
28 sept. Dhr. W. F. Flantua Loenen

10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

Vechtzooitje
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

Gezocht: Toneel- en verkleedkleding voor
kinderen en volwassenen.
Heeft u op zolder nog een gek hoedje, een
oude jurk, gedateerde schoenen of iets anders bruikbaars liggen? Theaterschool
Kleine Kunst gebruikt ze graag tijdens de
voorstellingen! Inleveren van spullen kan
maandag t/m woensdag op school bij juf
Sandra. info@theaterschoolkleinekunst.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

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

Joop Bremer

Colofon
0294-232354
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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

Website: Wietske Tammes.
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 10 september 2014 inleveren via info@
vreelandbode.nl. De volgende Vreelandbode
komt uit op 18 september 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 telefoonnummers en adressen
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

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak
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Lokaal Zuid is uitgeroepen tot het restaurant met het
gezelligste terras van de Stichtse Vecht.
Tijd voor weer een leuke actie dus:
Bestel 2 bollen van ons heerlijke Mövenpick-ijs en
ontvang je bij het roepen van het woord „Gezellig”
een derde bol gratis en voor niets. Gezellig toch!
Een tipje van onze ijsberg:
| MAPLE WALNUT | SWISS CHOCOLATE | VANILLA DREAM | CARAMELITA | RUM
RAISIN | WHITE CHOCOLATE | TIRAMISU | YOGHURT | MANGO PASSION |

Dorpsfeest op zaterdag 30 augustus!
Heeft u de dinerkaarten voor het jaarlijkse
DorpsDiner al in huis? Zorg dat u er op tijd
bij bent, want voor u het weet zijn ze uitverkocht! Met een dinerkaart kunt u op zaterdag 30 augustus van 18.30 – 20.30 uur
bij de horecakraampjes de gerechtjes in willekeurige volgorde ophalen. Cateraar Casa
Catering, Bij Fagel aan Tafel, Lokaal Zuid en
De Nederlanden zorgen weer voor een gevarieerd menu. De capaciteit van de horeca
ondernemers op het Dorpsfeest is maximaal
450 gerechten, dus op = op! Kaarten voor dit
diner zijn vanaf 16 augustus voor €10 te koop
bij Aloys in de Dagwinkel. Voor kinderen
is er voor €5 een kinderkaart met onder andere poffertjes van Pannenkoekenrestaurant
Noord Brabant verkrijgbaar. De kinderkraam
is open van 16.30 – 19.30 uur. Tijdens het
DorpsDiner zorgen onze dorpsgenoten van
‘Prettig Geregeld’ voor de muzikale omlijsting.
Programma
Na de aankomst van het Statenjacht met de
stenen van Kasteel Vredelant rond 15.45 uur
kunt u vanaf 16.00 uur in de Breedstraat terecht voor de kinderactiviteiten en een gezellig samenzijn. De oude bromfietsen racen
vanaf half zes door de straten. Na de rees rond

18.00 uur is de trekking van de jaarlijkse loterij. Loten voor de loterij 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! Het feest in de Breedstraat
gaat door tot middernacht. Met Fien Jonker
en Eric Ouwehand op het podium wordt het
zeker een gezellige feestavond! Daarna is er
tot 2.00 uur een afterparty bij Lokaal Zuid.
Huishoudelijke medelingen
Munten voor drankjes op het Dorpfeest zijn
voor €2 verkrijgbaar (pin aanwezig). De munten zijn niet bij Lokaal Zuid inwisselbaar en
worden na afloop van het feest niet teruggenomen.
Hulp gezocht!
De organisatie is op zoek naar hulptroepen,
met name aan het einde van het feest: de picknicktafels, de lichtsnoeren en statafels moeten
opgeruimd worden en de straat aangeveegd.
Welke sterke mannen en vrouwen willen ons
hierbij helpen? Met 8 a 10 man zijn we in een
uurtje klaar en daarna trakteren we in ieder
geval op een drankje in Lokaal Zuid. Graag
een mailtje aan info@vreelandbode.nl als je
kunt helpen.
Een gezellig Dorpsfeest toegewenst!

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

Vreelandse bromfietsrees
Een keer per jaar hebben de Vreelandse
straatklinkertjes het erg zwaar te verduren:
tijdens de jaarlijkse Bromfietsrees is de strijd
tussen de deelnemers zo groot dat de straatstenen er werkelijk uitgereden worden. Maar
eerst gaan de deelnemers op een toerrit van
50 kilometer door de mooie Vechtstreek.
Omstreeks 17.00 uur is het gehele deelnemersveld weer terug en kunnen de coureurs
zich opmaken voor de bromfietsrees. Dit
alles vindt plaats op zaterdag 30 augustus,
tijdens het jaarlijkse Vreelandse Dorpsfeest.
Om 17.30 uur luidt het startschot voor de
10e Vreelandse Bromfietsrees: bromfietsen
van voor 1965 of rolaangedreven rijden een
rondje om de kerk. Vooraf rijdt heer pastoor met de deelnemers nog een loze ronde
en krijgen de deelnemers de zegen voor een
goede afloop.
De nadruk ligt op Rees. Dit omdat het geen
race is, maar een ludieke Rees, waar gezelligheid, nostalgie en originaliteit belangrijker
zijn dan de snelheid. Ieder jaar wordt een
thema gekozen en de uitdossingen van de
deelnemers zorgen dan ook voor veel hila-

riteit bij het publiek wat de Bromfietsrees in
grote getale bezoekt. De Bromfietsrees staat
samen met het Dorpsfeest ieder jaar weer
garant voor een supergezellige zaterdagavond in het hart van Vreeland.
Het thema van deze ludieke Bromfietsrees
is: KLEURRIJK! Met dit thema wordt het
ongetwijfeld weer een bonte verzameling
in de kleine straatjes van Vreeland. Genoeg
ingrediënten om er een geslaagd evenement
van te maken.
Wilt u meer informatie of uzelf inschrijven.
Neem dan contact op met Willem Soede:
willem.soede@gmail.com

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
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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

Klanten bedanken Loenense winkeliers
26 juli laatste dag kleinere winkels Loenen
Er wordt nog net geen traantje geplengd maar
een emotionele toestand is het wel op de laatste dag van de specialiteitenzaak Hovestad in
Loenen aan de Vecht. Op zaterdag 26 juli lopen klanten af en aan met een lovend woord,
bloemen of een lekker flesje voor Christiaan
en Arrezina Hovestad en hun zoon. De zaak
verdwijnt binnenkort evenals de boekhandel
van de familie Koopman en de belendende
slijterij van Paul Weerensteijn.
Er moet plaats worden gemaakt voor een
grote Jumbo Supermarkt die na een verbouwing en uitbreiding van de C1000 naar
verwachting in november de deuren opent.
Volgens Christiaan wordt er al tientallen jaren gesteggeld over een nieuw winkelgebied
in Loenen. “Het is de schuld van de politiek.
Het is de mensen van de supermarkt niet aan
te rekenen hoor. Voor het dorp is het jammer maar zelf zijn we blij! Het biedt ons weer
nieuwe kansen voor de toekomst.” Er is een
goede regeling getroffen met de vertrekkende
winkeliers. Christiaan begint een webwinkel
en heeft een eenmans-groothandel overgenomen. Arrezina heeft net een studie pedagogiek afgerond en is al gevraagd te solliciteren
als onderwijsadviseur. De familie Hovestad
ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Vakantie
Ook Klaas Koopman heeft vrede met de beslissing. “Voor ons komt dit heel erg op tijd. Ik
heb de leeftijd, ruim 62 jaar, en het is goed zo.
Ik heb de zaak samen met mijn vrouw 30 jaar
gerund en het is altijd een familiebedrijf ge-

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

weest. We gaan nu rusten en met vakantie. Ik
kan niet zeggen dat ik ga rentenieren maar als
we al onze zegelboekjes inleveren komen we
een eind”, aldus een lachende Koopman. De
klanten lopen deze laatste zaterdag in en uit
en bedanken de winkeliers voor de uitstekende service de afgelopen jaren. De Loenenaren
gaan ze missen.
Uitdaging
Roald Koster van de (nu nog) C1000 plant om
zijn zaak op 1 november te sluiten voor een
ingrijpende verbouwing. “Als het goed is gaan
de klanten op 19 november een nieuwe winkel zien met de nieuwe Jumbo-kleur geel. De
kleur wordt echter wat genuanceerder aangebracht binnen en buiten dan het publiek zou
verwachten. Jumbo staat voor een veel groter
assortiment. Daarom heb je de extra ruimte
ook nodig. Mensen moeten het gevoel hebben
dat ze ook echt alles kunnen krijgen.” Koster
voelt zichzelf ‘echt een C1000-man’ net als
zijn vader en opa. “Ik zit al 25 jaar bij de C1000
dus het gaat je wel even aan het hart. Maar de
Jumbo-formule is mij wel op het lijf geschreven. Ik vind het jammer dat C1000 verdwijnt
maar ik ben ook trots. Het is een uitdaging en
dat is mooi om mee te maken.”
M.A.v.S.

Hemel boven Vreeland

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

Het is nog volop zomer – de kolossale zomerdriehoek die bestaat uit de sterren
Deneb, Wega en Altair is nog prima zichtbaar – maar ’s avonds valt toch wel op, dat
het vroeger donker aan het worden is. Ging
de zon op 1 augustus nog om 21.28 uur onder, op 1 september is dat al om 20.24 uur.
De herfst komt er langzaam aan en dat is ook
aan de hemel boven Vreeland te merken. Op
10 september kun je in het oosten, boven de
opkomende maan, het ‘Herfstvierkant’ zien,
het centrale deel van het opvallende sterrenbeeld Pegasus, het gevleugelde paard.
Op 31 augustus is een zeer nauwe samenstand te zien tussen de wassende maan en
de planeet Saturnus. Kijk vanaf half tien ’s
avonds in het zuidwesten. Het steelpannetje

van de Grote Beer is het hele jaar goed zichtbaar en op 11 september staat het precies
horizontaal. ’s Ochtends vroeg kun je laag
aan de oostelijke horizon ook Jupiter zien.
Kijk je met een kleine verrekijker, dan zie je
tussen 4 en 6 uur de vier grootste manen van
Jupiter mooi op een lijntje ten westen van de
reuzeplaneet staan. Twee dagen later, op 13
september kun je linksboven de Maan het
Zevengesternte zien, een open sterrenhoop
in de Stier, een sterrenbeeld dat de komende
maanden steeds duidelijker te zien is. Je kunt
de Stier redelijk gemakkelijk vinden; het
hoofd van de Stier ziet er uit als een omgekeerde V en een heldere rode ster, Antares,
vormt het oog van de Stier.
H.L.

De Vreelandbode

augustus 2014 5

Lokaal Zuid het gezelligste terras
Vervolg van pagina 1
Behalve het gezellige terras is er voldoende
te doen bij Lokaal Zuid, zoals: 18 t/m 23
augustus Italiaanse week met o.a. houtoven
gestookte pizza’s; 24 augustus Voetbal Vreeland vs Loenen met aansluitend de derde
helft in Lokaal Zuid; 28 augustus de laatste

donderdag van de maand dus….vanaf 21.00
uur Damesborrel; 29 augustus VRDGMDDGBRRL: als iedereen weer een beetje is bijgekomen van de drukke eerste schoolweek
is het weer de hoogste tijd voor een gezellige
Vrijdagmiddagborrel met traditioneel de ballen en happen van het huis.

Start huttenbouw 2014

Van 19 t/m 21 augustus vindt het jaarlijkse huttenbouwen plaats.

Me and my knee
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.
“Is uw man hulpbehoevend?” De mevrouw
van de gemeente stelt me telefonisch deze
wedervraag. Mijn vraag was of ik misschien
een beetje hulp kon krijgen in het huishouden of met de kinderen. Ik hoef niet
lang over ‘t antwoord na te denken. Mijn
echtgenoot zit erbij, hoort het aan en kijkt
me fronsend aan. Mijn partner, een goed
geconserveerde veertiger is nooit ziek. Hij
kent het begrip hoofdpijn niet. Skiet van
onze familie het hardste de berg af en het
woord ‘moe’ heb ik hem in de veertien jaar
dat we samen zijn geloof ik twee keer horen
noemen. Of hij hulpbehoevend is? Nee, zeker niet. De mevrouw van de gemeente zegt
dat ik mijn hulpvraag dan maar intern ‘in
mijn huwelijk’ moet oplossen. Ik leg haar uit
dat mijn wederhelft de afgelopen maanden
al wekenlang vrij heeft genomen omdat ik
na meerdere knieoperaties niet in staat was
om voor mijn twee thuiswonende kinderen
(6 en 9 jaar) en het huishouden te zorgen.
Mijn derde dochter verblijft na haar eindexamen een jaartje in het buitenland. Nou
heeft mijn man een zeer coulante werkgever
maar om nou de komende maanden (met
een op papier zeer drukke agenda voor de
boeg) weer wekenlang vrij te nemen: dat zit
er niet in. Ik leg de wat zakelijk klinkende
ambtenaar uit dat ik ergens in de komende
twee maanden weer geopereerd wordt aan
een of twee knieën en ze dan zes weken niet
kan belasten. Het is lastig koken op krukken. Het is lastig opruimen als er een glazen fotolijst op de tegelvloer uiteenspat in
duizend stukken en het is lastig troosten als
je dochter zich daar een hoedje van schrikt.
Het is lastig oprapen als je kind van de trap

valt en lastig beoordelen en handelen naar
inzicht als je dochter binnen no time 34 jeukende bulten op haar rug voelt groeien als
je zelf nog veel pijn hebt en met je benen
op de bank moet blijven zitten. Het is lastig
om voor de tiende keer de trap op en af te
gaan met krukken (‘mijn lievelingsknuffel is
kwijt, er zit echt een heel raar beest op mijn
kamer of ik wil het allerliefst dat jij me voorleest’) en het is lastig je kinderen te laten
douchen in een natte, glibberige badkamer.
Het is lastig boodschappen doen want waarmee hou je je boodschappenmandje vast?
Tuurlijk zijn er altijd lieve mensen die willen helpen. Maar omdat ik al veel vaker een
beroep op deze mensen heb moeten doen,
zou ik het nu fijn vinden als dat een keer
niet hoeft. Iedereen is immers heel druk met
werk, kinderen, relaties en sociaal leven. Het
is me ook al niet meegegeven in de genen:
hulp accepteren. Zeer lastig vind ik dat.
Is mijn man hulpbehoevend? Nee, maar ik
wel godsamme. Leg dat maar eens uit aan
een ambtenaar!

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

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

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

Lieve oppas gezocht!
In oktober komen wij in Vreeland wonen en wij zoeken
een gezellige oppas voor ons zoontje en dochtertje (4 en
2 jr). Bij ons thuis op ma. en vr. 11u45-18u en di. 8u30-18u.
Interesse? We horen het graag! ypje@xs4all.nl
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Werkgroep
‘stenen halen’
stelt zich voor
E-mail klopperaannemers@planet.nl

Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

De vakantie is
weer voorbij;
tijd voor een
nieuw kapsel!
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

Citroen C4 Automaat
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Ford Focus
Mercedes Benz 320 Cdi
Opel Astra 1.8 Automaat
Opel Tigra 1.4 Cabrio
Renault Kangoo 1.2
Renault Clio Automaat
Skoda Fabia Station
Suzuki Splash

Grijs
Grijs
Grijs
Rood
Blauw
Grijs
Blauw
Grijs
Rood
Grijs
Grijs

2006
2004
2004
2007
2005
2007
2007
2006
2000
2003
2008

5650
3250
2450
6800
9800
7450
7500
4650
2850
2350
9950

De werkgroep ‘Stenen halen’ hebben hun
netwerk en tijd ingezet om deze ludieke actie
op te zetten en in goede banen te leiden. Zij
stellen zich even voor:
Tijmen Zeldenrijk, werkzaam als bedrijfsleider bij een heibedrijf, is opgegroeid in Vreeland en heeft daar een mooie jeugd gehad.
Nu woont hij met zijn gezin in Nigtevecht
waar hij in 1990 naartoe is verhuisd. Hij is
dus al 24 jaar geleden vertrokken uit Vreeland, maar heeft nog steeds een Vreelands
hartje en komt graag weer even naar zijn
oude dorpje toe. “De stenen terug halen uit
Utrecht vond ik direct een schitterend plan
dus heb ik mij opgegeven om in deze werkgroep mee te helpen. Met een peloton Vreelanders, verkleed in middeleeuwse kledij en
met veel kabaal onze stenen terug halen. We
moeten zorgen dat hier over 750 jaar nog
over gesproken wordt! Hopelijk geven de
inwoners van Vreeland zich massaal op voor
deze historisch unieke dag, wat maar eens in
de 750 jaar voorkomt.”
Marc Fransen, voormalig kapitein op de
Nederlandse Koopvaardij en thans manager
Service & Garantie bij scheepsbouworganisatie Koninklijke IHC, is sinds 2000 met zijn
gezin woonachtig in Vreeland. Net als zijn
vader Ton en jongere broer Arjen heeft hij
een grote passie voor alles wat drijft en zich
over het water voortbeweegt. Vader Ton is
actief betrokken geweest bij de bouw van het
Statenjacht “de Utrecht” en zijn werkgever
Koninklijke IHC is één van de sponsoren die
het Statenjacht in de vaart houden. “Voor mij
mag het Statenjacht natuurlijk niet ontbreken op ons nostalgische evenement waarbij

we het feestjaar voor de viering van 750 jaar
Vreeland op gepaste wijze zullen inluiden.
Wie heeft het nu nog over “stenen halen”….
Utrecht komt ze op eigen kiel brengen!”
Myriam Lembeck woont sinds 1991, met een
onderbreking van een aantal jaren, met heel
veel plezier in Vreeland. “Ieder jaar opnieuw
genieten wij van dit mooie dorp met al zijn
leuke festiviteiten en van de prachtige omgeving. Het is een genot zomers over de Vecht
te varen langs prachtige buitenplaatsen en te
kijken naar alle kleurrijke hortensia’s. Door
de strategische ligging van Vreeland heeft het
een rijke historie, al in 1265 kreeg Vreeland
stadsrechten, en dat voor een klein dorp!
Jammer genoeg is in 1529 kasteel ‘Vredelant’
afgebroken en zijn de stenen van het kasteel
naar Utrecht gebracht. Ik denk dat ze daar nu
lang genoeg gelegen hebben, zo’n 485 jaar!
Tijd om op te halen wat van ons is. Ik hoop
dat veel dorpelingen meegaan naar Utrecht,
het wordt een bijzondere dag met bijzondere
mensen!”
Mario Verweijen woont met veel plezier
sinds 1998 op het sluisje in Vreeland. Sinds
2002 werkt hij voor zichzelf als interim (HR-)
manager. Naast HR-werk beleeft Mario veel
plezier aan het maken en spelen van muziek.
“Ik heb al lang belangstelling voor historie en
archeologie. En dit onderdeel, het terughalen
van de oorspronkelijke stenen van kasteel
Vredelant, heeft hier veel mee te maken. Ook
laat deze actie heel goed zien waartoe een
klein dorp in staat is: Asterix in de Vechtstreek neemt het op tegen het veel grotere
Utrecht. Hoezo Calimero-effect?”

Nog geen middeleeuwse kleding?
Middeleeuwse kleding is ook te koop via
marktplaats of bij een feestwinkel (zoals
www.feestwinkelxl.nl). Of u huurt middeleeuwse kleding bij een kledingverhuurwinkel (zoals www.terschuurkledingverhuur.nl
in Bussum). U kunt kleding dichtbij en goedkoop huren (€ 7,50), nl. bij Sandra Boogert.
Haar collectie is te bekijken tijdens de kijk-

dagen op maandag 25 augustus van 15.15
– 16.30 uur en op dinsdag 26 augustus van
19.00 – 22.00 uur in CSV Ridderhof, in het
theaterlokaal linksachter in de school.
U kunt ook in die week een afspraak met
Sandra maken.
(sandraboogert@hotmail.com).
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Wij gaan onze stenen
halen in Utrecht,
gaat u mee?
Op zaterdag 30 augustus halen we onze stenen, oorspronkelijk van Kasteel Vredelant,
terug uit Utrecht! Gaat u ook mee? Met de
bus rijden we naar Utrecht en varen later op
de dag vanuit Breukelen terug naar Vreeland
met het Statenjacht ‘De Utrecht’ begeleid
door de tjalken de ‘Exempel’ en de ‘Vrouwe
Cornelia’. Rond half vier zijn we terug in
Vreeland. Daar worden de stenen officieel
teruggegeven aan de Vreelandse bevolking.
Wij vragen de inwoners van Vreeland om in
middeleeuwse kledij (kleding is te huur voor
€ 7,50) met ons mee te gaan naar Utrecht en
daarna mee te varen vanuit Breukelen terug
naar Vreeland. Het moet een mooi historisch
feest worden en alvast een voorproefje zijn op
alle leuke activiteiten die ons te wachten staan
volgend jaar!
Het programma van deze historische dag:
10.00 uur verzamelen voor het Dorpshuis
10.30 uur vertrek met touringcar richting
Utrecht
11.00 uur aankomst in Utrecht en een korte
voettocht door het oude centrum
van Utrecht
11.30 uur officiële overdracht stenen aan de
inwoners van Vreeland
12.00 uur een korte voettocht door Utrecht
richting Touringcar, vertrek richting Breukelen
13.00 uur lunch in het park van Boom en
Bosch (voormalig gemeentehuis
van Breukelen)
14.00 uur inschepen deelnemers en vertrek
over de Vecht richting Vreeland
15.30 uur aankomst schepen in Vreeland
16.00 uur na een korte optocht door het
dorp, worden de stenen in de muziektent officieel overhandigd aan
de bevolking van Vreeland.

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

Om deze dag financieel mogelijk te maken vragen wij aan iedere deelnemer een
bedrag van € 15,- p.p. (incl. lunch). Dit
bedrag dient voor 25 augustus a.s. te zijn
bijgeschreven op de bankrekening van
Penningmeester Vreeland 750 jaar, bankrekening NL36RABO0305058878 t.n.v.
Stichting Vreeland 750 o.v.v. uw naam en stenen halen. Wilt u deze unieke dag van dichtbij meemaken, geef u dan zo snel mogelijk op
en stuur een e-mail of geef een belletje naar
Tijmen Zeldenrijk, e-mail: zeldenrijk@telfort.
nl, tel: 0294 253114.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Geef u daarom snel op om een teleurstelling
te voorkomen.
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt
door: BP Vreeland; Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden; Landwinkel
Drogenbroek; Kaasboerderij De Willigen;
Connexxion; Provincie Utrecht; Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht.

Praktijk voor Creatieve Therapie
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

Najaar = Naaicafé
Op 30 augustus zult u ze zien. Tijdens het
Dorpsfeest zullen verschillende Vreelandse
dames en heren al uitgedost zijn in prachtige middeleeuwse gewaden, boerenkielen of
landloperskleding. Op die dag halen zij namelijk de stenen van ‘ons’ Kasteel Vredelant
terug uit Utrecht. Een groot feest en de eerste
officiële gelegenheid waarop men de middeleeuwse kleding aan kan trekken.
In het voorjaar heeft de werkgroep
Middeleeuwse Kleding al hard gewerkt om
verschillende Vreelanders in stijl te kleden.
Een groep vrouwen is een aantal weken tijdens de naaicafés bij elkaar gekomen om
achter naaimachines grote lappen stof om
te toveren tot allerlei middeleeuwse kledingstukken voor de diverse feestelijke gelegenheden in 2015, het 750-jarig jubileumjaar van
Vreeland. Het waren gezellige middagen en
avonden waar niet alleen hard werd gewerkt
maar ook veel plezier werd gemaakt.
Omdat wij hopen dat nog meer Vreelanders
mee zullen doen aan deze grote verkleedpartij is nog een reeks naaicafés gepland in het
najaar. De inloopavond, waar u informatie

kunt krijgen en zich in kunt schrijven, is op
woensdag 3 september om 19.30 uur in CSV
Ridderhof. De naaicafés zelf vinden plaats op
woensdagen, ’s middags van 16.00-18.00 uur
en ’s avonds van 19.30-21.30 uur, op 10, 17
en 24 september, 1, 8, en 22 oktober. Het is
de bedoeling dat u iedere keer aanwezig bent
zodat u wekelijks aan uw kledingstuk kunt
werken. Kosten zijn €30. Wij vragen u zelf
stof en een naaimachine mee te nemen. Leden
van de werkgroep zullen wederom aanwezig
zijn om u te helpen. U kunt zich ook via de
website (www.vreeland750.nl) inschrijven.
Doe gezellig mee – u zult er prachtig vandaan
komen!!
Als u geen ervaring met een naaimachine
heeft, kunt u als alternatief de werkgroep
Middeleeuwse Kleding ook vragen een kledingstuk naar keuze voor u te maken.

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
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Welke scholen heeft groep 8 gekozen?
vindt het leuk dat ze nu allemaal nieuwe vakken gaat volgen en is benieuwd hoe de lessen
‘drama’ zullen zijn. Deze lessen worden in
het Engels gegeven door een Engelse docent.
Met haar vriendinnen heeft ze al geoefend
met het fietsen naar Hilversum dus dat komt
helemaal goed. Groep 8 vond Frederique een
gezellig jaar omdat je dan allerlei dingen met
de hele klas doet zoals de musical, naar Walibi en natuurlijk het kamp.

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Boerenkaas

Bed & Breakfast

Boerderij-ijs

Groepsaccomodatie

Rondleiding

Vergader- en
ontvangstruimte

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

Jan Driessen gaat VWO+ doen op het Roland
Holst College. Dat is VWO + filosofie en wetenschapsoriëntatie. Je kunt ook Latijn erbij
kiezen maar dat heeft Jan niet gedaan. Ook
Nick, Marloes, Suzette, Anna, Britt, Pleun,
Eva en Kirsten gaan naar het Roland Holst
College. Jan ziet wel op tegen het huiswerk
maken en op de vraag wat hem leuk lijkt aan
de middelbare school gaf hij als antwoord: de
vakanties. Van groep 8 was het leukst toch
wel het kamp op Texel en dan vooral het raften in de branding en het casino.

Daan van den Heuvel gaat samen met Alexine, Julius, Dax en Kiki tweetalig VWO volgen
op het ISH (International School Hilversum).
Alle vakken (behalve wiskunde en natuurlijk
Nederlands) worden in het Engels gegeven.
Maar dat moet voor Daan geen probleem
zijn want hij heeft 5 jaar in Canada gewoond.
Daan hoopt veel nieuwe vrienden te maken
op het ISH maar zijn ‘oude’ vrienden van de
CSV gaat hij zeker ook missen. Ook het geen
huiswerk hebben denkt hij best te gaan missen. Op het ISH werk je met een laptop, dat
lijkt Daan erg handig. Het kamp op Texel was
het hoogtepunt van het afgelopen schooljaar.
Frederique Willig heeft gekozen voor het
Sint Aloysius College. Dit is een iets kleinere
school met ca. 400 leerlingen. Frederique

Thom Broersma heeft niet op de CSV gezeten maar op het Ludgerus in Loenen. Hij
heeft als enige uit zijn klas voor het Roland
Holst College gekozen en komt bij Jan in de
klas. Het Roland Holst lijkt hem een hele leuke en gezellige school. Vooral de wiskundelessen en de gymlessen lijken hem heel leuk.
In het huiswerk heeft hij minder zin. Thom
gaat zijn vrienden van de basisschool zeker
missen. Groep 8 op het Ludgerus was een gezellig jaar met een hele goede sfeer. Ze zijn op
kamp geweest in Austerlitz en hebben uiteraard ook een musical opgevoerd, de titel was
‘En de groeten van groep 8’.

Alec Lindenkamp gaat samen met Kamiel,
Josefien en Oscar naar het Comenius College.
Deze school was het meteen voor Alec. Zijn
zus zit ook op het Comenius dus van haar
wist hij al dat het een leuke en goede school
is. Het is wel spannend zo’n nieuwe school
met allemaal nieuwe vakken, vooral biologie
lijkt hem een heel leuk vak. Huiswerk is niet
zo leuk maar tegen het vroege opstaan en het
fietsen ziet Alec helemaal niet op. Hij heeft al
geoefend met fietsen dus weet de weg. Van
groep 8 was het kamp super en Alec gaat zijn
klasgenoten zeker missen.
Koen Vogels gaat beginnen op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Hij komt in
dezelfde klas als Dorus, Ruben en Freek en
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in het Engels (behalve wiskunde en Nederlands). Alexine wil graag goed Engels leren
want ze heeft veel familie in Amerika en het is
ook handig wanneer je later in het buitenland
wilt gaan werken. In het begin zal het best lastig zijn denkt ze. Scheikunde en biologie lijken Alexine hele leuke vakken en op het ISH
krijg je ook nog Spaans. Van groep 8 vond ze
het gala heel erg leuk. Haar vriendinnen uit
Vreeland zal ze best gaan missen maar na
school kunnen ze best nog afspreken.

Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
De keuken is geopend van
11.30 tot 20.00 uur en op
maandag zijn wij gesloten.

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

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg
dat vindt Koen heel erg leuk. Koen heeft al
twee zussen op het gymnasium en de keus
was dus snel gemaakt. Het lijkt hem een gezellige school. Om het fietsen hoeft Koen zich
niet druk te maken want hij is in de zomer
naar Hilversum verhuisd en woont nu dus
vlakbij zijn nieuwe school. Hij is benieuwd
wat al die nieuwe vakken precies zullen zijn.
Het kamp was het hoogtepunt van het laatste
jaar en van de CSV zal Koen vooral de pauzes
op het voetbalveldje gaan missen.

Nicherwan Shahwan gaat als enige Vreelander naar het Veenlanden College in Vinkeveen, maar dat vindt hij niet erg, hij kent al
een aantal kinderen uit Loenen die naar dezelfde school gaan. Het Veenlanden is niet
zo’n grote school, ca. 400 leerlingen en het
lijkt Nicherwan een erg leuke school. Vooral
scheikunde en wiskunde lijken hem boeiende
vakken. Dat hij een eind moet gaan fietsen en
een stuk vroeger op moet staan vindt Nicherwan helemaal niet erg. Het kamp op Texel
was heel erg leuk behalve het tochtje op de
garnalenboot. Met zijn vrienden gaat hij zeker nog vaak afspreken op het voetbalveldje.

Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen - Bussum - Vreeland

Joy Vehmeijer gaat het gymnasium volgen op
het ATC (Alberdingk Thijm College). Jane,
Pien, Fleur en Ruben gaan ook naar het ATC
maar volgen een andere richting en komen
dus niet bij haar in de klas. Het lijkt Joy heel
interessant om de vakken Grieks en Latijn te
gaan volgen. Op het ATC krijg je geen apart
vak rekenen maar alleen wiskunde, dat vindt
ze wel fijn. Joy is heel benieuwd naar het vak
beeldende vorming, wat je daar allemaal gaat
maken en doen. Het fietsen naar Hilversum
zal haar wel mee vallen maar het vroeg opstaan, daar gaat ze moeite mee hebben. Van
groep 8 zal ze de gezellige klas met alle klasgenoten gaan missen.

Alexine Sakkers gaat net als Daan, Kiki, Dax
en Julius naar het ISH (International School
Hilversum). Ze weten nog niet of ze bij elkaar
in de klas komen. Ze krijgt daar alle vakken

Huiswerkcursus

Wat:

Esmée Verkerk gaat ook als enige Vreelandse
naar een nieuwe school. Voor haar wordt
het Groot Goylant en wel de richting mbo-t
tweetalig. Alle vakken worden in het Engels
gegeven behalve Nederlands en Wiskunde.
Alles in het Engels lijkt Esmée heel erg leuk,
ze heeft familie in Engeland dus het is heel
handig om goed Engels te kunnen. Haar
nieuwe klasgenoten en haar nieuwe leraren
lijken haar erg aardig. Tegen het lange fietsen
ziet Esmée wel een beetje op. Van het afgelopen schooljaar vond ze de vele excursies en
uitstapjes erg leuk en de gezelligheid van de
CSV zal Esmée gaan missen.
M.D.

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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Bedrijvigheid in en om Vreeland

DC

Casa Foodstore & Catering

DEMPER
DEMPER CONSULTANCY
CONSULTANCY

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO
Tel. 0294 - 232417

E-mail info@demper-consultancy.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoonheidsproducten 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

Nigtevechtseweg 172
3633 XX Vreeland
Mobiel 06-22992265

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK
RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Een paar jaar geleden (editie april 2011) stonden ze ook al in deze rubriek. De Vreelandse
Monique Bruins (61)en dochter Susanne (31)
uit Amsterdam hebben de afgelopen jaren
echter niet stilgezeten. Dat doen ze overigens
sowieso maar zelden en er is veel nieuws te
vertellen over het bedrijf dat ze samen runnen. Er is zoveel veranderd dat de redactie besloot naar Amsterdam af te reizen om tijdens
een ‘Sandwich Parisienne’ de feiten op tafel
te krijgen en meteen een kijkje in de nieuwe
keuken te nemen.
Van Casa Catering naar
Casa Foodstore & Catering
Monique startte in 1997 vanuit Rotterdam
met haar bedrijf Casa Catering. Toen dochters Susanne en Lisette al het huis uit waren
verhuisde ze in 2010 met haar man Martin
naar de Voorstraat in Vreeland. Zo verhuisde Casa Catering mee van Rotterdam naar
Vreeland. Susanne vond het altijd al leuk om
haar moeder te helpen en na afronding van
haar studie in Amsterdam werden ze in 2011
formeel partners. Dat jaar openden ze de bedrijfskeuken aan de Werf in Loenen waar alle
cateringmaaltijden werden bereid. “Prachtige
locatie met wijds uitzicht over landerijen met
koeien en schapen, maar ook wel een beetje
saai.” vertelt Monique die eindelijk even tijd
heeft om na de drukke lunch bij ons aan tafel
te komen zitten. “Tja, dat is hier wel anders.”
zegt Susanne met een glimlach die de laatste
lunchgasten zojuist heeft uitgelaten. “Vooral
voor Suus, omdat zij het bedrijf toch uiteindelijk geheel zal gaan overnemen en ik toch
ooit eens zal moeten stoppen, was het werken vanuit Loenen niet meer zo handig als
het eerst leek.” Na lange brainstorms werd
de huur aan de Werf opgezegd en de gehele
keuken verplaatst naar het pand aan de Albert
Cuijpstraat in Amsterdam. Vanuit deze locatie konden ze veel meer gebruik maken van
de keuken, hun passie voor koken en alles
wat daarbij komt kijken. Sinds oktober zijn de
deuren van Casa Foodstore geopend en combineren ze het cateringwerk, de administratie,
traiteur, ontbijt en lunchstore allemaal vanuit
deze bruisende plek.

De nieuwe formule
Casa Foodstore & Catering is gelegen aan de
Albert Cuijpstraat nr. 27, daar waar de markt
ophoudt, tussen de Ferdinand Bolstraat en
de Hobbemakade en pal tegenover het Sir
Albert Hotel. Tramlijnen 16 en 24 stoppen
vrijwel voor de deur. Het smalle maar diepe
pand bestaat uit twee etages, boven het kantoor en beneden de Foodstore met lunchgedeelte, delicatessenwinkel en daarachter
de keuken en opslag. De gevel en het hippe
interieur van de Foodstore nodigen voorbijgangers uit voor een laagdrempelig ontbijt of
lunch. De kaart biedt o.a. een Casa’s breakfast, diverse Parisienne Sandwiches, Wraps,
Salades, Soepen, fingerfood, kidslunch en
heerlijkheden voor bij de koffie. Alles zoveel
mogelijk fairtrade en zelfgemaakt. De inrichting is eenvoudig maar trendy. Grote schalen, vijzels, broodplanken en nog veel meer
keukengerei staan op stoere pallets uitgestald
en zijn te koop. Maar achter de ‘façade’ van
deze Foodstore schuilt nog veel meer. In
dezelfde keuken wordt ook al vroeg gestart
met de voorbereidingen voor de diverse andere cateringwerkzaamheden. Naast de vaste
Amsterdamse opdrachtgevers, waaronder
diverse advocaten kantoren, bereiden moeder en dochter hier de cateringgerechten
voor zowel nieuwe als bestaande relaties.
“Huwelijken en diners aan huis is eigenlijk het
enige wat wij niet meer echt zelf doen,” zegt
Monique, “maar we kunnen het altijd wel organiseren natuurlijk, we regelen dan een kok
en personeel.” Vanuit het kantoor worden de
busjes en chauffeurs voor de bedrijfslunches
georganiseerd en bovendien heeft Monique
vanuit het verleden nog altijd een eigen bedrijfscatering in Delft die ze vanuit hier kan
aansturen. En vanaf volgende maand mogen
zij zelfs de stafmaaltijden van het tegenoverliggende prestigieuze Sir Albert Hotel gaan
verzorgen. De Foodstore wordt na sluiting
ook regelmatig verhuurd aan Bachelor Party’s
of als vergaderruimte. Kortom, vanuit deze
nieuwe locatie kunnen ze veel meer gecombineerd aanbieden en organiseren. Het nieuwe
concept Casa Foodstore & Catering is geboren!
Lees verder op de volgende pagina
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Start-up Odette Visser: XO Studio
‘Ik moest mijn hart volgen’
Op 20 maart dit jaar schreef Odette Visser
(44) haar XO Studio in bij de Kamer van
Koophandel. De ‘X’ staat voor de liefde die ze
voor haar werk als art director en interieurstyliste voelt en de ‘O’ staat voor Odette. “Ik heb
15 jaar bij Endemol gewerkt als art director
en was verantwoordelijk voor de styling van
de interieurs op de televisie. Dat deed ik voor
onder meer voor programma’s als GTST,
Rozengeur en Wodka Lime, Goudkust en
Westenwind. Ik kreeg steeds meer medewerkers om aan te sturen, werkte soms wel aan
vijf programma’s tegelijk en was de laatste jaren vooral manager.”
Odette miste haar vak en besloot voor zichzelf te beginnen. De reacties in haar omgeving
waren wat ongerust. Wie geeft in crisistijd nu
een prima baan op, om als zzp’er aan de slag te
gaan? Odette: “Ik voelde dat ik dit moest doen
en volgde mijn hart. De opdrachten kwamen
gelijk binnen. Zo heb ik de styling van het
Curaçao Tourist Board Europe (CTBE) feest
bij De Nederlanden gedaan. Even hadden we
klein Curaçao aan de Vecht. Maar ik werd
ook benaderd door Renée de Kuyper om
samen plannen te maken voor de herinrichting van Landal Green Parks. En samen met
Rinda Woerlee van The Good Food Factory
heb ik al verschillende feesten georganiseerd.
Rinda doet de catering en ik zorg dat het feest
de juiste sfeer en styling krijgt. Daarbij ga ik
natuurlijk altijd uit van de wensen van de opdrachtgever. Het gaat niet om wat ik wil, of
mooi vind.”
Spanningsveld
Odette zoekt wel graag spanningsvelden op,
dissonanten. “Ik probeer mijn opdrachtgevers wel vaak over een grens te trekken.
Ik daag ze uit om buiten de geijkte paden
te treden. Altijd in goed overleg natuurlijk.

Voor drukwerk
dat communiceert

Zo werk ik ook als interieuradviseur. Het is
leuk als mensen uit hun comfortzone komen.
Weet je, vaak hebben mensen al zoveel spullen in huis. Als je die anders toepast, dan kan
dat een hele andere sfeer opleveren.”
Eigen Huis & Tuin
Inmiddels is Odette ook weer regelmatig voor
de televisie aan de slag. “Voor Talpa doe ik de
styling van de tuinen en interieurs voor het
programma ‘Eigen Huis & Tuin’. Het is ontzettend leuk werk, en eerlijk gezegd miste ik
het dynamische werk voor televisie ook wel
een beetje. Nu geniet ik van de veelzijdigheid
in mijn opdrachten. Ik heb de juiste keuze gemaakt. Nu nog even de website de lucht in en
dan knallen. En ja, ik ben al wel op facebook
te vinden met XO Studio!”
C.L.

Casa Foodstore & Catering
Vervolg van vorige pagina

Vreeland
Casa Catering heeft haar bekendheid inmiddels ook in Vreeland goed opgebouwd. Sinds
Monique in Vreeland woont zijn zij altijd present geweest op alle Vreelandse activiteiten
waar een culinair tintje aan zit. Zo hebben ze
al meerdere malen een bijdrage geleverd aan
het Koninginnedag ontbijt en het Dorpsfeest.
Dit keer zorgen zij op 30 augustus voor wel
450 smakelijke desserts. Ook ‘Uw Salonboot’
en de Poloclub worden regelmatig voorzien
van de heerlijkheden uit de keuken van Casa
Catering. “Verder is natuurlijk iedereen welkom in onze Foodstore en verzorgen wij ook
graag de lunch voor Vreelanders met een kantoor in Amsterdam.”
Hoe nu verder?
Zeven dagen per week staan moeder en dochter
in dienst van hun eigen bedrijf. De Foodstore
is van dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 17 uur
geopend en op de resterende dagen worden de
administratie en inkopen gedaan en natuurlijk
gewoon gecatered. “Uiteraard hebben wij al

een aantal mensen om ons heen verzameld die
de logistieke zaken van ons kunnen verzorgen,
zoals het rijden met de bus naar cateringlocaties. Wij hebben gelukkig regelmatig iemand
die helpt in de ‘winkel’ en binnenkort komt
er een stagiaire van de Hotelschool. De vacature voor een extra kok is nog niet ingevuld,
maar daar zijn we ook wel heel specifiek in.”
Vooralsnog lijkt er van stoppen voor Monique
in ieder geval nog niet veel te komen. “Onze
eerste doelstelling is dat wij op korte termijn
ieder om het weekend vrij zullen zijn.” En
misschien wordt binnenkort al voor de opvolging in dit mooie familiebedrijf al voorzien; in
maart volgend jaar verwacht Susanne haar eerste kindje!
P.v.d.H.

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

Wil je ontspannen, meer bewegen, lekker in je vel zitten,
wil je van je pijnklachten afkomen 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”

Rondje Zuwe

door Connie Lohuis en
Pauline van der Hoeden

‘Bijna’ oer-Vreelander

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

“Vreeland was liefde op het tweede gezicht”
Ed Belovics (65) is getrouwd met ‘bijna’ oer
Ineke Griffioen. Ineke kwam rond haar vierde
jaar naar Vreeland en Ed is alweer bijna 35 jaar
‘Vreelander’. Zijn mooie achternaam heeft hij
van zijn Hongaarse vader die als ‘zeer mager’
jongetje uit Hongarije op kindertransport
naar Nederland kwam en daar werd opgevangen door Nederlandse pleegouders. Ed: “Mijn
vader heeft zich goed gered en sprak al snel
accentloos Nederlands. Hij werd vertegenwoordiger bij Joy vruchtensappen, trouwde
met een Nederlandse vrouw en samen kregen
zij negen kinderen, waarvan ik nummer vier
ben. Wij groeiden op in Hilversum en het was
een ontzettend gezellig gezin. Later, toen mijn
vader het aandurfde, gingen de kinderen om
beurten mee met onze ouders, als die eens per
jaar naar Hongarije gingen waar onze oma en
verdere familie woonde.”
Luie leerling
Ed was een luie leerling op het Alberdingk
Thijm College. Ed: “Ik was iets te populair
en had weinig discipline. Ik hoorde Freek
de Jonge laatst in Zomergasten zeggen dat
hij discipline van Bram Vermeulen had geleerd. Ik leerde het in het leger, tijdens mijn
dienstplicht. Daarna heb ik nog even Weg- en
Waterbouwkunde gestudeerd, maar dat werd
niets. Mijn vader vond toen dat het mooi was
geweest en zei dat ik maar een baan moest
gaan zoeken. Ik begon in 1974 bij de NOS op
de afdeling Financiën. Daar heb ik ook Ineke
ontmoet, die administratief medewerkster
was.”
Liefde op het tweede gezicht
Ed: “Het was niet direct liefde op het eerste
gezicht, maar er groeide toch al wel snel iets
moois tussen Ineke en mij, zeker na een personeelsuitstapje in 1975. We zijn in 1976 getrouwd en gingen in een flat bij Kerkelanden
wonen. Een paar jaar later kregen we een
huurwoning in Vreeland aangeboden, via de
familie van Ineke. Het was op Sophia’s Hoeve
aan de Lindengracht. Ineke wilde wel, maar
ik aarzelde. Wat moest ik in dat - toen nog
- vergrijsde dorp.” Toch werd ook Vreeland
voor Ed liefde op het tweede gezicht, zeker na
de noodzakelijke renovatie van de woning.
“Onze oudste dochter Ellen is in 1978 nog in
Hilversum geboren, maar Zsuzsika - inderdaad een Hongaarse naam - is hier wel geboren; zij woont met haar man en twee kinderen in Singapore. Ellen woont met haar man
in Woudenberg en zij hebben ook een kind.
Toen de kinderen hier eenmaal naar school
gingen, kregen we steeds meer vrienden van
hier, vrienden die we overigens nog steeds
hebben. En dan het uitzicht wat we hebben:
in de achtertuin op de appelboomgaard en
aan de voorkant op de Lindengracht. Prachtig
toch!”
Toen de kinderen kwamen, stopte Ineke met

haar fulltime baan bij de NOS. Parttime ging
ze jaren later aan de slag bij de Linnenboom,
de linnengoedwinkel van de Vreelandse familie Peters. Later paste Ineke nog op een aantal
kinderen van twee verschillende gezinnen uit
Vreeland. Kostwinner Ed had zijn fulltime
baan bij de NOS, later bij de NPS.
Snelle carrière
Ed kijkt inmiddels - hij ging op zijn 60ste
met vervroegd pensioen - terug op een geweldig leuke carrière. In 1984 werd hij chef
Productiebureau bij NOS TV en regelde, samen met enthousiaste collega’s, alles wat op
technisch facilitair vlak nodig was voor het
maken van programma’s. De laatste stap was
hoofd Productiefaciliteiten bij de NPS, nu
NTR. “Ik heb de omslag mee mogen maken
van een publieke omroep die erg gemakkelijk
omging met publiek geld naar een publieke
omroep, die nu vele malen efficiënter werkt
dan in de jaren ‘70. Gezien mijn rol daarin,
kijk ik daar tevreden op terug.” Later werd
Ed ook nog voorzitter van de werkgroep
Faciliteiten bestaande uit de hoofden van alle
productiebureaus van de verschillende publieke omroepen.
Derde zender
De mooiste en meest hectische tijd was
rondom de introductie van Nederland 3 in
1988. Ed: “Op 4 april gingen we ‘de lucht in’.
De maanden voorafgaande aan de lancering
waren we héél druk met het maken van programma’s voor de nieuwe zender. We liepen
het vuur uit onze sloffen.
Ik was niet zo van de cursussen; een enkele
leiderschapscursus vond ik wel genoeg. Ik
had meer iets van ‘plezier in het werk is het
allerbelangrijkste en dan volgt de rest vanzelf’.
Dat was ook altijd het eerste wat ik vroeg bij
functioneringsgesprekken ‘heb je het naar je
zin? Want zo niet, dan moeten we een ernstig
gesprek voeren’.”

Je weet maar nooit
Ed praat met veel enthousiasme over de
mooie tijd bij NOS en vooral NPS. Over de
vele aardige, al dan niet bekende, omroepmedewerkers met wie hij samenwerkte. Toch
koos hij opmerkelijk genoeg voor een vervroegd pensioen. “Natuurlijk had ik nog vijf
jaar door kunnen gaan tot mijn 65ste. Maar ik
vond het na bijna 35 jaar wel mooi geweest. Je
weet maar nooit hoe je ouder wordt. Ik wilde
nog leukere dingen gaan doen en dan bedoel
ik lekker sporten, golfen, tennissen, wandelen
en fietsen. Een heel bescheiden bijdrage als
vrijwilliger lever ik door eens per jaar oliebollen te bakken in Stichtse Vecht en ja, soms
help ik ook mijn nichtje Martine Griffioen
met de verbouwing van haar nieuwe huis aan
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de Nigtevechtseweg.”
“Weet je, gezondheid gaat boven alles. Dat
speelt al bij mijn vrouw en mij sinds onze
dochter Ellen op haar 16de een - naar later
bleek gelukkig goedaardig, maar wel heel
groot - gezwel in haar hoofd bleek te hebben
en met grote spoed een hele zware en langdurige operatie onderging in het AMC. Gelukkig
is het goed afgelopen, maar die nachtmerrie
doemt soms nog wel eens op.”
Als ons gesprek er op zit, merken we dat het
buiten keihard is gaan regenen. Ed neemt gelijk de leiding, pakt een paraplu en begeleidt
me galant naar de Muziektent, waar de auto
staat.

Import-Vreelander

Het is nog vroeg in de ochtend in Vreeland
en de zon doet al hard haar best de sporen
van de fikse zomerbuien uit te wissen. Huis
Vreedenhoek staat er vredig bij en niets doet
vermoeden dat hier nog tot voor kort een
stormachtige verbouwing heeft plaatsgevonden. Mirella (51 jr) serveert Limburgse
vlaai van de befaamde Maastrichtse bakker
Mathieu Hermans en Bertho (56 jr) zorgt voor
een overheerlijke cappuccino. Straks gaan ze
beiden naar hun werk maar er is geen enkel
teken van gehaastheid; de Vreelandbode is
van harte welkom in hun pand op de markante hoek van de Ruiterstraat/Voorstraat voor
een nadere kennismaking met deze ImportVreelanders.

Vreedenhoek
Mirella en Bertho Eckhardt wonen al weer
bijna twee jaar in Vreeland op deze fraaie stek.
Het was blijkbaar geen bevlieging want ze
hebben zowel dit huis als het dorp Vreeland
na een zorgvuldige zoektocht in de omgeving
uitgekozen. “Onze zes kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit, en dit is de plek waar
we samen een volgende fase van ons leven ingaan”, aldus Mirella die zich op de comfortabele bank nestelt terwijl de drie labradors buiten op de achtergrond door de tuin schuifelen.
Bertho heeft in een handomdraai de koffiebar
in de moderne keuken met een automatisch
bedienbaar paneel afgesloten en neemt ontspannen plaats in de woonkamer. Wie niet
beter weet zou nooit raden dat zij hier tot
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voor kort nog bivakkeerden op een luchtbed
terwijl het bouwstof door alle gaten en kieren
van het huis stoof. Vreedenhoek is van de
buitenkant aangemerkt als Rijksmonument
en in samenwerking met de aannemer en
Monumentenwacht weer volledig in de oude
staat opgeknapt. Met hulp van de kinderen
hebben ze zelf de hele boel binnen gestript en
met sloophamers zijn alle ruimtes opengegooid voor zover de draagkracht het toeliet.
De begeleiding van de verdere bouw hebben
ze ook zelf gedaan. Bertho: “Om zes uur stonden we op en na ons werk hadden we onze
eigen bouwvergadering. Soms gingen we ’s
avonds nog een stukje varen op de Vecht en
bespraken we de details onderweg. Veel leuker dan in aan de stoffige keukentafel en zo
kwamen we op frisse ideeën.” Een enorme
klus is het geweest, maar uiteindelijk is het
resultaat daar. “Vorige week heb ik zowaar de
rust gevonden om hier in huis een boek uit te
lezen”, vertelt Mirella wijzend op het stapeltje
boeken naast de bank.
Op het gevoel
Bertho is geboren in Alblasserdam en Mirella
in Amsterdam. Dat ‘klinkt’ bij hem ook aannemelijk maar Mirella’s licht zuidelijke tongval verraadt dat zij een groot gedeelte van
haar leven in Limburg heeft gewoond. Bij
Sodexo begeleidt Mirella als directeur HR &
Legal ‘outsourcing trajecten’ voor de grote
internationale klanten en vertoeft daardoor
ook regelmatig in het buitenland. Bertho is
zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in
mobiliteitszaken en bestuursvoorzitter van
de BOVAG. “Voor Mirella maakte het niet
veel uit waar we woonden maar voor mij was
het handiger om vanuit Limburg meer richting het westen te gaan wonen.” Ondanks de
drukke banen hebben de zes kinderen van dit
samengestelde gezin altijd een prominente
rol gespeeld. Een grote vrolijke foto van de
kinderen, die inmiddels allemaal werken of
studeren, prijkt aan de keukenwand. “Hoewel
ze nu allemaal het huis uit zijn, hebben de kinderen zeker invloed gehad op de keuze voor
Vreeland en dit huis.” Mirella valt Bertho bij:
“We hebben in deze omgeving op vrijwel alle
terrasjes gezeten om te voelen hoe de sfeer
was, ook met een aantal van de kinderen. Wat
ons hier in Vreeland meteen enorm aansprak
was de fijne diversiteit aan mensen en de bijzondere eigenheid van dit mooie dorpje aan
het water. Bovendien zijn wij allebei al zovaak
verhuist in ons leven dat wij hier een soort
van zesde zintuig voor hebben ontwikkeld.”
Bertho doet er nog een schepje bovenop:
“Toen in oktober 2012 de verbouwing van
start ging hadden we een tijdelijk huisje gehuurd in een vakantieparkje in Loosdrecht. Ik
belde Mirella van haar werk dat ik in Vreeland
het eten klaar had. We ‘dineerden’ (soep uit
zak, aldus Mirella) bij (waxine-)kaarslicht en
het voelde zo goed dat wij besloten er ook tijdens de verbouwing te blijven met alle consequenties van dien.” De gehuurde ‘luxe’ van
het vakantiehuisje werd meteen opgezegd en
sindsdien, veel eerder dus dan gepland, wonen ze in Vreeland. In december dat jaar, toen
de verbouwing in volle gang was, genoot de
familie met alle kinderen en nog een aantal familieleden van een geïmproviseerd kerstdiner
in huize Vreedenhoek. Mirella: “Een onvergetelijke avond die nog extra speciaal werd toen
mijn broer zijn vrouw ten huwelijk vroeg.”
Lees verder op pagina 14

Ik wens u een fijne vakantie
ik zie u weer in september
Nelly Jilesen

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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
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Rondje Zuwe
Vervolg van pagina 13
Toekomst in Vreeland
Bertho voelt zich hier in Vreeland al helemaal
thuis. “Ik geniet van iedere dag hier, in het
dorp en in het huis.” Mirella beaamt dit maar
moet ook eerlijk bekennen dat het toch anders
is nu de kinderen allemaal het huis uit zijn.
“Met kinderen maak je makkelijker contact
en zit je sneller in allerlei clubjes of commissies, via school of hun sportclubs.” Afgelopen
juli hebben Bertho en Mirella de directe bu-

ren en omwonenden uitgenodigd voor een
kennismakingsborrel waarbij ze al meteen
gebruik maakten van het assortiment van
de Dagwinkel en de kookkunsten van buurvrouw Rinda. “Het was echt hartverwarmend
hoe iedereen enthousiast reageerde tijdens
de kennismaking en zo hebben wij meteen
een heleboel mensen leren kennen.” Tot slot
wordt benadrukt dat ze zich graag willen inzetten in commissies of voor de belangen van
het dorp. Welkom, Mirella en Bertho!

Bazaar Protestantse Gemeente

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!

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

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, schokdempers 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

De tweejaarlijkse bazaar, die de Protestantse
gemeente organiseert, zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 13 september in de kerk, op
het kerkplein en in de Til. Het zal even wennen zijn, maar het principe blijft hetzelfde. Het
doel is om de financiën voor het plaatsen van
de voorzetramen in de kerk weer een impuls
te geven.
U kunt hieraan meehelpen door boeken, cd’s,
dvd, lp’s, schone en hele spullen (klein huisraad), kinderspeelgoed in te leveren op zaterdag 30 augustus en zaterdag 6 september
van 10.00 tot 12.00 uur achterom op het VIVBuisman terrein aan de Raadhuislaan.
De Bazaar zelf is op zaterdag 13 september
van 9.00 uur tot ca 16.00 uur. Naast de “gouden” handel in curiosa, zijn er weer spannende prijzen te winnen op het rad van avontuur
en is voor de kinderen een aparte hoek met
speelgoed. Ook de boeken-, cd-, lp-hoek zal
niet ontbreken. En wat dacht u van een mooi
bloemstuk? Wie wordt er dit jaar sjoelkampioen? Wie kan goed gewichten raden? Nieuw
is om uw eigen etagère samen te stellen van
glas of aardewerk. In de Til is er koffie, soep
en pannenkoeken en daar staan ook de grabbelton, roosjesboom met leuke prijsjes voor de
kinderen en de cadeautafel.

Op deze dag is het ook open monumentendag
waarop u onder begeleiding in kleine groepjes
de toren kunt beklimmen en uitleg krijgt over
het kerkgebouw.
We hopen er een 3G dag van te maken, dat
is een Gezamenlijke Gastvrije Gezellige dag.
Komt u ook om een impuls te geven?
Namens de bazaarcommissie: Koos van Nes

Vreeland Lightning in ‘De Kippenschuur’
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november zijn
er in ‘De Kippenschuur’ van de heer Van
Zadelhoff twee uitvoeringen van de musical
‘Grease’. Een grote groep Vreelanders is al
maanden bezig met het instuderen van deze
musical. Kaarten voor de uitvoering zijn te
koop vanaf 30 augustus op het Dorpsfeest of
via het mailadres: info@theaterschoolkleine-

Lezers schrijven

Waar is de mol?
Al maandenlang wordt De Vliet geterroriseerd door een onderkruipsel. Op onverklaarbare wijze heeft het diertje het daarbij
met name gemunt op de tuin van familie Van
Gils en het liet zich vrolijk zien toen zij ontspannen van vakantie terug keerden. Dat kon
de familie Van Gils echter niet waarderen en
van schrik is het beestje weer ondergedoken.
De grote vraag is nu: Waar is de mol?
Heeft u iets gezien, laat het dan s.v.p aan de
redactie weten.
M.O.L.

kunst.nl voor €7,50 per stuk. Kinderen t/m
12 jaar betalen €5. Wilt u ook genieten van
deze Vreelandse sterren? Reserveer dan snel,
want er is maar een beperkt aantal stoelen
beschikbaar! Op=op!
Meer informatie:
www.theaterschoolkleinekunst.nl
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Vreeland vroeger...

(foto: coll. T. Hansma)

Fietstoerisme in Vreeland
Hordes fietsers en wielrenners komen deze
zomer weer door Vreeland. Dit is al ruim 100
jaar het geval! Op deze unieke foto uit 1924
zien we een groepje fietsers met een kaart
bij de ANWB paal op de hoek van de Van
Leerbrug (wat toen een andere brug was die
nog niet zo heette). Let op hun niet zo fietsvriendelijke kleding!
Om het gebruik van de fiets te stimuleren
legde de ANWB vanaf het einde van de
19de eeuw fietspaden aan en werden mooie
fietstochten uitgezet langs de toeristische
trekpleisters van Nederland. Ook kwamen
er wegwijzers, waarvan de eerste al in 1894
werd geplaatst. Aanvankelijk waren ze van
hout, maar deze verdwenen al snel bij omwonenden in de kachel. De lokale bevolking
had helemaal geen zin ‘ontdekt’ te worden
door stedelingen. De ANWB moest overschakelen op de veel duurdere ijzeren wegwijzers, zoals ook in Vreeland. De paal op
deze foto moet er in 1924 al een tijdje gestaan
hebben, want hij ziet er wat verroest uit.
Populair bij toeristen
Vreeland was al lang in trek bij toeristen. In
de 19de eeuw wordt het dorp al omschreven als ‘alleraardigst’, ‘het mooist bewaarde
dorp langs de Vecht’ waar men een ‘aangename wandeling’ kon maken (= Boeren- en
Jubileumlaantje). De gevarieerde omgeving
van het dorp lokte toeristen uit het hele
land. Geen wonder dat hier dus al vroeg
zo’n behulpzame paal werd geplaatst, als alle
ANWB-palen blauw-wit gestreept.

Velocipede-Bond
De ANWB kennen we nu vooral als voorvechter van de rechten van automobilisten,
van de wegenwacht en als leverancier van
reizen en verzekeringen, maar oorspronkelijk was het een wielrijdersvereniging. Zoals
de naam al zegt: Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond, in 1883 opgericht om het
velocipede rijden te bevorderen. Een velocipede was de voorloper van de fiets, met een
heel groot wiel voor en een kleintje achter,
met de pedalen direct aan het wiel bevestigd.
De fiets zoals wij die nu kennen werd in zijn
oervorm in 1885 uitgevonden. Aanvankelijk
was de fiets alleen bij de rijkeren in gebruik,
voor de sport en als statussymbool, maar al
snel raakte de fiets ook bij de rest van de bevolking populair en ging men zijn eigen land
dan ook per fiets ontdekken.
Route-adviseurs
De laatste jaren zijn er diverse hulpmiddelen bijgekomen voor fietsers om hun route
te bepalen, zoals het fietsknooppunten netwerk (Vreeland is knooppunt 4, het bord
staat aan het begin van de Alambertskade) of
route-websites en route-apps zoals Zicht op
de Vechtstreek. Op deze site kun je ook van
achter je computer de hele streek verkennen,
met veel toelichtende teksten en historisch
beeldmateriaal. Of download de gratis app
en heb onderweg ook zonder internet alle
info bij de hand. Ideetje voor de laatste vakantieweek?
J.J.

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

Onderhoud + APK
Schadeherstel, Taxatie en Reparatie
Afwikkeling met verzekering
Gratis vervangende auto

en nu!

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548
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Wilco kookt op hoog niveau
De Rembrandt Tower Boardroom in
Amsterdam wordt van 22 september tot en
met 4 oktober 2014 tijdelijk opengesteld als
restaurant. Sterchef Wilco Berends kookt er
letterlijk op topniveau.
Wilco zal in het kader van de ‘kunst & culinair’-weken van 22 september tot en met 4
oktober diners koken op de 32e verdieping
van de Rembrandt Toren in Amsterdam.
Samen met de executive chef van de
boardroom van Rembrandt Tower, verzorgt
hij de diners.
Lokatie
De locatie is bijzonder. Het is voor het
eerst dat de Rembrandt Tower Boardroom
zijn deuren openstelt voor het algemene
publiek. De ruimte is speciaal voor de De

‘Hemels Rembrandt’-weken ingericht met
een aantal werken van de Hollandse meester
Rembrandt afkomstig uit het Museum Het
Rembrandthuis. Daarnaast wordt er een nog
nooit eerder tentoongesteld collectiestuk
van Rembrandt vertoond.
Besloten
Gasten kunnen op alleen door te reserveren
deelnemen aan de diners. De Boardroom is
normaliter een geliefde locatie voor besloten zakelijke bijeenkomsten zoals directievergaderingen, presentaties, zakenborrels
en –diners. De ‘Hemels Rembrandt’-weken
zijn voor iedereen toegankelijk. De kosten
voor deze culturele diner-ervaring bedragen
€245,- per persoon. Wilt u hier getuige van
zijn? Kijk dan op www.rtboardroom.nl.

Inschrijving Cursusproject gestart
AEROBICS VREELAND/LOENEN
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Het programmaboekje 2014-2015 is begin
juli huis aan huis verspreid in Vreeland. Al in
september starten workshops en cursussen,
zoals: Franse conversatie, tekenen, Spaans,
yoga, schilderen, Mensendieck, naaldvilten
en Tai Chi Chuan. Verzekerd zijn van een
plekje? Schrijf je nu in via de site (www.cur-

susprojectloenen.nl) of via het formulier in
het boekje. Programmaboekje gemist of vragen?
Bel gerust met Ciska van Leusden: 23 23 25.
Docenten spreken en resultaten bekijken
kan in de bibliotheek Loenen op vrijdag 29
augustus van 16.00 tot 17.30 uur.

Workshops Theaterschool
Bij theaterschool Kleine Kunst kunnen kinderen van 4 t/m 7 jaar vanaf half september
weer toneel komen spelen. In een blok van
vijf lessen leren de jonge toneelspelers zichzelf op speelse wijze te presenteren. Plezier in
toneelspelen staat voorop!
De lessen worden gegeven door dramatherapeut Sandra Thomassen uit Bussum.

Het eerste blok start op woensdag 10 september. Deze les is een kennismakingsles.
Vervolglessen: 17-24 sept. en 1-8 okt. van
13.30-14.30 of van 14.45-15.45 uur. Kosten:
€35 voor 5 lessen. Opgeven of meer informatie: info@theaterschoolkleinekunst.nl of
06 49714084.

Nieuwe EHBO-Cursus

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

Afgelopen jaar hebben 7 cursisten hun
EHBO diploma gehaald. Bij voldoende deelname starten wij een nieuwe EHBO-cursus,
waarbij ook de hartreanimatie en het gebruiken van de AED (Automatische Externe
Defibrillator) wordt aangeleerd.

De cursus van 12 lessen loopt van november
2014 tot maart 2015 en wordt gegeven op
de woensdagavond van 20.00–22.00 uur in
het Dorpshuis in Vreeland. In de volgende
Vreelandbode volgt meer informatie. Zie
ook onze website: www.ehbo-vreeland.nl

Tentoonstelling Vondsten uit de Vecht
Rijdend langs de Vecht zal u vanaf 2011 het
schoonmaakwerk van de Vecht niet zijn ontgaan. Tot 2015 wordt zo’n 2,5 miljoen kuub
vervuild slib van de bodem van de Vecht gebaggerd. Door deze grote schoonmaak gaat
de kwaliteit van het water vooruit, neemt de
diversiteit aan planten en dieren toe en verbetert de doorvaart. Er werd wel verwacht dat er
oude spullen zouden worden gevonden, maar
dat er zoveel naar boven kwam was toch een
verrassing. Honderden spullen uit een periode van tweeduizend jaar zijn er gevonden
in het slib van de rivier tussen Muiden en
Maarssen. Zo zijn onder meer een Romeins
beeld gevonden, een middeleeuws zwaard en
een eeuwenoude molensteen. Naast de vele
archeologische vondsten is ook heel veel afval
gevonden, van oude strijkijzers, asbest, fietsen
en accu’s, boten tot bankpasjes en zelfs hele
kluizen. Van een selectie is er een expositie
gemaakt.

De tentoonstelling
Deze tentoonstelling biedt een unieke kans
om kennis te maken met het baggerproject, de
geschiedenis van de Vecht en ook met de wereld onder de oppervlakte van het rivierwater.
De archeologische vondsten, die bij het baggeren zijn gevonden, zijn zeer gevarieerd qua
materiaal, ouderdom en uniciteit. Samen met
de verhalen over de grote hoeveelheid afval en
de giftige stoffen in de Vecht zet de tentoonstelling tot nadenken over onze eigen historie, onze wegwerpcultuur en ons beeld van
schoon en vuil. Over dit schoonmaakproject
in de Vecht is de film ‘Vondsten uit de Vecht’
gemaakt.. De film is een co-productie van
het Vechtstreekmuseum en ADC ArcheoProjecten (in de persoon van archeoloog en
conserveringsspecialist Johan Langelaar uit
Maarssen) en filmproductiebedrijf Vidicon
(dat een groot deel van haar werkzaamheden
in de vorm van sponsoring heeft geleverd). De
film te koop als DVD in de museumwinkel.

