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Van de redactie

Als we ons donderdagavond 11 juni melden 
bij de Kippenschuur op Groot Kantwijk 
worden we chique én première-waardig 
ontvangen met een rode loper én een glas 
bubbels. De sfeer is opgewonden en vol ver-
wachting. Bij de ingang krijgen we al de 75 
portretten van Liesbeth Romeijn afgedrukt 
op een folder met informatie over de docu-
mentaire. Een aantal van de geportretteerde 
Vreelanders zullen we later terugzien op het 
grote filmscherm. 

Aginus Kalis, de voorzitter van de Dorpsraad, 
ontvangt loco-burgemeester Jaap Verkroost. 
Dan wordt Jelle van Doornik naar voren ge-
haald. Al drie jaar geleden begon hij met fil-
men en hij kreeg daarbij veel input van Sandra 
Boogert en Eshe Reijnders, die in de redactie 
zaten. Jelle: “In het begin dachten we een his-
torische Ivanhoe film te maken, maar uitein-
delijk is het deze documentaire geworden. 
Uiteindelijk zal deze film ook historisch zijn. 
Laten we nog eens terugkijken als we Vreeland 
800 jaar vieren.” 

Het dorpse leven 
Dan gaan de lichten uit en start ‘Anno Nu –
portret van een dorp’.  Gelijk worden we ge-
grepen door het beeld van een ontwakend 
Vreeland, ondersteund met prachtige muziek 
van het Nederlands Blazersensemble. We zien 
Aloys Hageman goederen uitladen, brood af-
bakken. Liesbeth maakt haar paletten klaar. 
Van meet af aan zijn de beelden vertrouwd 
en ontroerend. Wat is ons dorp toch mooi. 
Jelle laat tal van activiteiten zien, van hutten 
bouwen inclusief de brandweermannen, tot 
het schoonmaken van de brug, de brommer-
race, het ontbijt tijdens Koningsdag, Lodewijk 
van Monsjou die de dikte van het ijs meet op 
de ijsbaan. Maar ook de belangrijke rol van 
Muziekvereniging De Vecht, de dodenher-
denking, de intocht van Sinterklaas, de boot 

van Lodewijk van Monsjou, Toos en Eva die 
in die tijd nog De Tierelantijn hadden. En 
niet te vergeten boer Johan en zijn Country 
Festival en Ietje van der Born, als Maria in de 
kerststal. Tussendoor zien we steeds weer hoe 
prachtig onze brug is, in alle seizoenen, in de 
vroege ochtend, of de late avond tijdens de 
kerstmarkt. Eigenlijk kijken we naar ons eigen 
dorpsleven, dat zo slecht nog niet is. Vreeland 
is een verstopte parel langs de N201. 

Bovengemiddeld goed 
Na afloop van de 84 minuten durende docu-
mentaire volgt een daverend applaus en een 
staande ovatie voor Jelle en zijn team. Iedereen 
is verbaasd. “Deze film moet op NPO 1 wor-
den uitgezonden”,  “ik moet denken aan Bert 
Haanstra en Alleman”, horen we roepen. Joost 
de Haan vindt de film bovengemiddeld goed. 
En niemand geeft hem ongelijk. “Vreeland is 
thuiskomen”, zegt Kees Beelaerts. Iedereen is 
het erover eens: de film geeft een nieuwe im-
puls om betrokkenheid te stimuleren, de beel-
den maken ons bewust van wat we hebben. 
Van alle mensen die er achter de schermen 
voor zorgen dat in Vreeland zoveel te beleven 
is. Ankie Bots: “Ik moest ook denken aan het 
programma ‘Man bijt hond”. Haar man Hans 
vult aan: “Het is sprookjesachtig en dan rea-
liseer je je dat het nog waar is ook.” Joke van 
Monsjou voelt zich opeens de vrouw van film-
ster Lodewijk. 

Parel langs de N201 
Ons dorp heeft veel pareltjes. Jelle heeft ze al-
lemaal laten stralen en toont ons wie er achter 
de parels schuilgaat. Wat hun drijfveer en am-
bitie is om zich in te zetten voor Vreeland. Hoe 
belangrijk het is dat we de Dagwinkel hebben. 
En dat, als we die willen houden, we daar wat 
aan kunnen doen. Inmiddels staat iedereen 
buiten met een glas in de hand. De bitterbal-
len en vlammetjes komen langs. Tot slot lopen 
we nog even naar de loco-burgemeester. Jaap 
Verkroost, die zelf uit Tienhoven komt, ziet 
de inzet en betrokkenheid van de Vreelanders 
ook in zijn eigen dorp. “Wat er allemaal mo-
gelijk is bij jullie is bijzonder, ook al omdat in 
Vreeland veel professionals wonen. De film is 
een caleidoscoop van gebeurtenissen met de 
prachtige brug als centrale plek. Het is prachtig 
gefilmd.” Dan tot slot, lachend:  “Mocht je ooit 
je huis willen verkopen in Vreeland, doe dan 
deze film erbij”                     C.L.
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Anno Nu – portret van een dorp: 
Een verrassend en ontroerend sfeerbeeld van Vreeland

In deze Vreelandbode kijken we terug op een wel heel bijzondere 
culturele maand die in het teken stond van de Sterren van Vree-
land en waar iedereen van heeft mee mogen genieten. Al het werk 
van de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet is eindelijk zicht-
baar geworden voor iedereen, en daar werd met volle teugen van 
genoten. Dat Vreeland 750 jaar bestaat zal inmiddels niemand 
meer ontgaan zijn. Maar dat we zowel vroeger en ook nu zoveel 
kunstzinnige talenten ‘bezitten’ leek een lang bewaard geheim dat 
deze maand onthuld is. De ‘verbindende factor’ is zowel in de tijd 
als met de huidige inwoners een begrip geworden dat kenmer-
kend is te noemen voor Vreeland en zijn bewoners. Juliette Jonker 
kon dit als voorzitter van het 750 comité zeer smeuïg vertellen in 
haar levendige speech tijdens de opening van de Sterrenmaand 
en Anne-Marie Voorhoeve benadrukt dit nogmaals in het inter-
view dat u verderop leest. En mocht u nog niet in de gelegenheid 
zijn geweest; tot en met 21 juni staat er nog heel veel cultureels op 
het programma waar u van harte wordt uitgenodigd. Bovendien 
is nog meer goed nieuws te melden want de brugwachter mag 
van onze Gemeente blijven! Verder leest u in deze Vreelandbode 
ook over o.a. dorpsgenoot en meesterkok Paul Fagel, die met zijn 
eigen culinaire sterrenvrienden zijn 75e verjaardag vierde. Maar 
ook over de familie achter het bedrijf de Linnenboom en hoe zij 
hier 40 jaar geleden zijn neergestreken. Lees ook onze vaste ru-
brieken ‘Dorpsgenoten’, dit keer met Astrid Zeldenrijk en de we-
reldse blik op onze ‘Hemel boven Vreeland’ door Harold Linnartz 
waar Vincent Limburg in zijn cartoon weer een mooie ‘750’ twist 
aan heeft gegeven. Heel veel leesplezier! 

Welkom in Loenersloot bij 

ROSE Beautysalon
voor gezichtsbehandeling, 
massage en wellness.

Behandeling vanaf € 27,50
www.rosebeautysalon.nl

Foto’s: Annelies Weijschedé
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Harold Linnartz, Vincent Limburg en 
Annelies Weijnschedé. 
Advertenties: Kiki Molewijk: 
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen (penn.).  
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiter-
lijk 1 juli 2015 inleveren via info@vreeland-
bode.nl. De volgende Vreelandbode komt 
uit op 9 juli 2015.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
de aangeleverde teksten in te korten, danwel 
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Colofon

Vechtzooitjes
GOEDE BIJVERDIENSTE!
Welke student/scholier middelbare school/
andere enthousiaste persoon, wil leuk bij 
verdienen door onze zoon bij ons thuis door 
de weeks na schooltijd met zijn HUISWERK 
TE HELPEN? Het gaat om VMBO-T niveau 
(3e klas) vanaf volgend schooljaar (en even-
tueel nu al). Reageer gerust ook als je twijfelt 
dan bespreken we de mogelijkheden! Fam. 
Leonhardt, Sluisje 3, Vreeland. 06-10002629 / 
0294-230124. Leonhardt@kpnplanet.nl.
Onze prettige SCHOONMAAKSTER, Elli, 
heeft nog plaats voor 1 schoonmaak adres 
in Vreeland. 10 jaar ervaring, referentie be-
schikbaar. Indien u belangstelling heeft, kunt 
u haar bellen op: 06-47939426.

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 Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
Tel 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.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 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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

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

Agenda
19 juni  Lezing 750 jaar Vreeland 
 Optreden Gregoriaans koor 
  Freeland Festival (16+-30)   
 Live muziek (30+), Muziektent
20 juni Kookworkshop, Landzicht,
 Floating Diner en Brugconcert 
 Streekproducten verkoop
21 juni   Muziek en poëzie, tuin Vreedenrust,  

Grote Kerk en Muziektent, 
 Expositie schilderijen Dieuwer  
 Elema en Maarten Vlam, 
 Voorstraat 20, 13.00-17.00 uur. 
 Streekproducten verkoop 
4-5 juli  Country weekend Ponderosa
11 juli  Club Zuid Summerparty
13 juli  Begin zomervakantie CSV
14 aug.  Verlichte Avondvaart
15-16 aug. Historisch Festival
18-21 aug. Huttenbouwen
22 aug.  Wielerronde Vreeland
 Dorpsreünie
29 aug.  Middeleeuws Dorpsfeest
3 sept.  Seniorentocht Vreeland 
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden

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

CGM

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

De Sterren van Vreeland-maand vindt plaats 
in het historisch feestjaar, maar gaat over 
Vreeland van toen tot nu. Daarom was de lo-
catie van de start van deze maand heel sym-
bolisch: de Grote Kerk, waar ooit de kapel 
heeft gestaan van slot Vredelant. Organist 
Lieuwe Visscher speelde op het orgel mu-
ziekstukken uit 750 jaar muziekgeschiedenis, 
van vroeger tot nu, terwijl de ruim 100 gasten 
binnen druppelden. Men kon alvast in het 
koor en in de zijbeuken de tentoonstelling 
van fraaie schilderijen van Vreeland bezich-
tigen onder het genot van een kop koffie of 
thee met een sterrenkoekje, gebakken door 
leerlingen van de CSV. Na het openings-
woord door voorzitter van de Stichting Vree-
land 750 Juliette Jonker zong Mario Ver-
weijen een door hem op muziek gezette  tekst 
van Ted van Lieshout over Kunst. Hierna 
lichtte de ‘kartrekker’ van de Sterrenmaand 
Annemarie Vlam-Voorhoeve het idee van de 
Sterrenmaand toe. Vervolgens liep de hele 
groep aanwezigen naar ‘het nu’, de EVAB 
Expo, waar burgemeester Witteman de Ster-
renmaand officieel opende door zijn hand af 
te drukken in een bak met klei, als start van 
een ‘wall of fame’. Hierna lichtte Floor van 

Dijk, ‘locatiemanager’ van de EVAB Expo, 
de bijzondere tentoonstelling toe, waarna het 
publiek, inmiddels uitgegroeid tot zo’n 300 
man, kon genieten van de prachtige exposi-
tie in de leegstaande EVAB. Een gedroomde 
locatie voor een popup-exporuimte: zoveel 
licht, zoveel ruimte en lege wanden. Bijzon-
der dat de familie Van Zijtveld deze ruimte 
ter beschikking heeft willen stellen aan het 
dorp. De gevarieerde collectie kunstwerken 
van zo’n 35 Vreelanders kwam prachtig uit 
en was verrassend hoog van kwaliteit. Het 
enorme enthousiasme van zowel de orga-
nisatoren als de deelnemers en het publiek 
stond garant voor een meer dan geslaagde 
opening van deze culturele maand. 

Opening STERREN van Vreeland 

Eén van de zes Sterrententoonstellingen is de 
kleine maar fijne tentoonstelling over sierkun-
stenaar Lion Cachet. Het unieke is dat deze te 
zien was in het huis waar hij zelf tientallen ja-
ren woonde -vrijwel de hele eerste helft van de 
20ste eeuw-, Schoonoord. Micha Cluysenaer 
en Renee Bink hebben na grondige research 
de kracht en het talent van deze beroemde 
sierkunstenaar te pakken gekregen in een in-
formatief geheel van tekst en beeld. Zijn diver-
se werk varieert van het ontwerp van het inte-
rieur van cruiseboten tot ex-librissen, en van 
boekomslagen, bordjes en postzegels tot de 
gereformeerde kerk aan de Nigtevechtseweg 
en de gestileerde trompet op de muziektent. 
Leerlingen van de CSV Ridderhof hadden 
na een lesbrief over Lion Cachet hun eigen 
kunst-interpretatie gemaakt, geïnspireerd op 
zijn werk. Deze prachtige werkstukjes waren 
te bewonderen in de serre. De burgemeesters 

Witteman en Van ’t Veld waren de eersten die 
deze tentoonstelling bezochten, tussen de of-
ficiële momenten in van de opening van het 
watertappunt en de opening van de Sterren-
maand. Op de achtergrond van bijgaande foto 
is het prachtige glas-in-loodraam te zien in de 
tochtdeur van Schoonoord, door Lion Cachet 
zelf gemaakt en hier, ‘bij hem thuis’, aange-
bracht. Laatste openstelling: zondag 21 juni  
van 15.00 tot 17.00 uur.

Lion Cachet tentoonstelling: klein maar fijn

Het was een mooi idee om Vreelanders te 
vragen of zij kunstwerken in hun collectie 
hebben waarop Vreeland is afgebeeld. Theo 
Petri, John de Nooij en Myriam Lembeck 
wisten dit mooie idee in een paar weken tijd 
tot realiteit te brengen. In een razend tempo 
brachten zij een collectie werken bijeen, vari-
erend van 19de- en 20ste eeuwse schilderijen, 
etsen, prenten tot zelfs een beschilderde klok. 
Het koor en de zijbeuken van de Grote Kerk 
werden ingericht tot stijlvolle expositieruim-

te voor de circa 
40 kunstwerken, 
waarvan ook een 
deel door Vree-
landse kunste-
naars. De werken 
geven een beeld 
van drie eeuwen 
Vreeland, van zich-
ten op het Jaagpad 
of op de brug, tot 
schilderijen van de 
molen, Vreedenhorst of het interieur van een 
Vreelandse stal. Maar ook video-watercolors 
en abstract werk waren te bewonderen. In-
formatieve teksten completeerden het geheel 
dat een breed publiek heeft aangesproken. Zo 
is de kerk drie weken lang een mini-museum 
geweest dat vraagt om een herhaling… 

Vreeland van toen tot nu

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Houd 
Vreeland 

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

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl

Een van de exposities van de STERREN 
van Vreeland is de Foto-presentatie ‘Mijn 
Vreeland’.  Alle Vreelanders, jong, oud, oer, 
import of export konden foto’s insturen met 
als onderwerp ‘Mijn Vreeland’. 
Vreelanders zonden foto’s in van de natuur 
rondom Vreeland, de gebouwen in en om 
Vreeland, de evenementen en activiteiten in 
ons dorp, de schaatsbaan, de kerk, de molen en 
natuurlijk de brug in al zijn schoonheid in elk 
seizoen. Jong en oud was op zondag te vinden 
in het VIV kantoor om de foto’s te bewonderen 
die verzameld waren door Manon Leffelaar en 
Maxim Scholten. Chrisje (8), Wieger (6) en 
Claire (8) vonden met name de foto’s van 
Koningsdag mooi, want daar waren zij ook 
geweest. Maar ook oer-Vreelanders Wim van 
der Lee en Nico de Jong waren aanwezig. Bij 
het bekijken van de oude foto’s van de boer-
derij van Van Swieten ontstond een verhitte 
discussie over de koeien op de foto’s. De ge-
portretteerde stier kon geen stier zijn, maar 
was een koe en ook had boer Van Swieten geen 
bonte koeien. Een van de foto’s kon dan ook 
niet genomen zijn op de boerderij. 

Geweldig om te zien wat een reactie’s de fo-
to’s oproepen. Kreten als: “Dat herinner ik 
me nog als de dag van gister!”, “Daar was ik 
bij!” en ook “Dit klopt niet!” klonken van alle 
kanten. Onderdeel van de expositie is een foto 
serie van de “Ouderen in Vreeland”. Marie-
Hélène van Monsjou, Merle van der Giessen 
en Elisabeth Buiter maakten foto’s van drie 
ouderen in Vreeland onder leiding van Diane 
van der Marel. De foto’s geven een prachtig en 
intiem kijkje van het leven van deze ouderen. 
Verder waren er twee collages van foto’s uit 
het archief van de Vreelandbode en gespon-
sord door Dunnebier, waarop u het leven in 
ons Vreeland ziet afgebeeld.         K.M. 

Foto-presentatie ‘Mijn Vreeland’

Op de derde zaterdag vanaf de opening treffen 
wij Marijke Brink bij de entree van de tentoon-
stelling.  Marijke woont al 45 jaar in Vreeland 
en is tot tien jaar geleden wetenschapper van 
beroep geweest.  Ze exposeert hier zelf ook met 
haar abstracte werken. “Na mijn pensioen heb 
ik me verdiept in de kunst. Ik ben erachter ge-
komen dat de wetenschap en kunst vele raak-
vlakken hebben. Voor beide heb je veel geduld 
nodig en moet je goed kunnen beschouwen.” 
Marijke is één van de circa 40 bevlogen kunste-
naars die deze Sterrenmaand exposeert in de 
EVAB. En allemaal wonen ze, of hebben hun 
‘wortels’ in Vreeland. En zo heeft iedere kun-
stenaar op deze bijzondere expositie zijn of 
haar eigen verhaal en werk. Marlies Hoevers, 
die zelf ook exposeert met haar abstracte 
werken in beton, heeft de inrichting voor het 
grootste gedeelte op zich genomen. En met een 
verbluffend resultaat; het voormalige Eerste 
Vreelandse Automobiel Bedrijf,  waar menig 

Vreelander enkele jaren geleden nog zijn auto 
voor een ‘beurt’ bracht, is omgetoverd tot een 
fabelachtige tentoonstelling. Bekend en on-
gekend, jong en oud, portretten en beelden, 
quilts en houtsnijwerken, het is hier allemaal 
samengebracht. De verbintenis tussen de in-
woners van Vreeland is hier letterlijk tastbaar. 
Haast u, want wie nog niet geweest is of nog 
een keer wil komen kijken, deze prachtige ex-
positie is nog te bewonderen tot en met zon-
dag 21 juni! (voor alle deelnemers en info kijk 
op www.sterrrenvanvreeland.nl/vreelandse-
kunst-makers).      P.v.d.H.

Vreelandse kunst & makers in EVAB

Kunst kijken bij de buren
Voor mij is er weinig meer inspirerend dan 
mensen te ontmoeten met een passie. Maakt 
niet uit welke. Kunst verzamelen kan er één 
zijn. Kunst kijken bij de buren, een initiatief in 
de STERREN van Vreelandmaand, was dus een 
cadeau: op bezoek bij Vreelanders thuis, die met 
enthousiasme hun eigen kunstcollectie toon-
den en toelichtten. In totaal hadden zich negen 
kunstminnende dorpsgenoten met hun collec-
tie aangemeld bij Tanneke Alpherts en Marijke 
de Jong, de initiatiefneemsters van dit bijzon-
dere project. Zij hadden er een flinke klus aan 
om elke bezoekende deelnemer op de gewenste 
tijd en bij de door diegene gewenste collectie 
op bezoek te laten gaan. Maar het is gelukt. En 
hoe! In kleine groepen kwamen de geïnteres-
seerden op unieke plekken waar ze normaliter 
niet kwamen. Vanwege de privacy werden (en 
worden) de bezochte adressen niet prijsgegeven, 
maar wat zijn er bijzondere huizen bezocht! En 

wat een geweldige kunstverzamelingen zijn er 
bewonderd. Variërend van tientallen schilde-
rijen met de Rotterdamse haven als onderwerp 
tot een collectie prikklokken of Oost-Aziatische 
mutsjes, van etsen, voorouderportretten en wa-
jangpoppen tot de videostills van Carel Balth 
(vooruit, die verklap ik). Wat een culturele rijk-
dom is in ons dorp te vinden. Dat was wederom 
de conclusie in deze culturele maand. ‘Kunst 
kijken bij de buren’ was inspirerend, bijzonder, 
gezellig, mooi, stiekem soms jaloersmakend en 
interessant. Absoluut voor herhaling vatbaar! J.J. 
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Dit jaar staat hij 55 jaar ‘achter de kachel’, 
Paul Fagel, stralend middelpunt op de foto. 
Hét moment voor hem en zijn vrouw Shirley 
om bij stil te staan met dierbare collega-keu-
kenmeesters en gastronomische vrienden. 
En die kwamen op 9 juni, hun ‘vrije’ maan-
dag, uit alle windstreken naar Vreeland om te 
varen en te vieren. Onder de 70 gasten waren 
o.a. de chefkoks van de beste restaurants van 
ons land, zoals Jonnie Boer, met zijn vrouw 
Thérèse, van restaurant De Librije, Toine 
Hermsen uit Maastricht, Rotterdammer en 

tv-kok Herman den Blijker, Martin Kruithof 
van De Lindenhof uit Giethoorn, Wulf Engel 
van indertijd De Hoefslag en velen meer. Na-
tuurlijk ontbraken onze eigen Wilco Berends 
en zijn vrouw Caroline niet. Zoveel ‘sterren’ 
had zelfs Vreeland deze maand niet gezien. 
Zijn culinaire vrienden kwamen maar wat 
graag. Paul Fagel is er niet alleen met zijn fa-
milie mede-verantwoordelijk voor dat wij in 
Nederland zo’n verfijnde Franse eetcultuur 
hebben maar is bovendien één van de meest 
aimabele gastheren. 

Paul Fagel: 55 jaar achter de kachel

Wethouder De Groene heeft bij de tweede, en 
tevens laatste klankbordgroep-vergadering 
van 3 juni jl. gemeld dat B&W de voorlopige 
beslissing hebben genomen om te stoppen 
met het onderzoek naar het op afstand be-
dienen van de drie gemeentelijke bruggen. 
Dit besluit is genomen onder andere op basis 
van de vorige klankbordgroep-bijeenkomst, 
waarin alle vertegenwoordigers van de drie 
kernen zeer negatief over het plan waren. 
Verder was ook de reminder van de Vree-
landse Dorpsraad aan de fractievoorzitters, 
die ten tijde van de gemeenteraadsverkiezing 
allemaal tegen het verdwijnen van de brug-
wachters waren, een motivatie voor het be-
sluit. De suggestie vanuit het dorp om mee 
te denken over mogelijke bezuiniging wordt 
door de gemeente graag aangenomen. 
De direct omwonenden hebben wél be-
nadrukt bij de wethouder dat de beoogde 
besparing van €100.000 per jaar voor drie 
bruggen zeer in twijfel getrokken wordt. De 

wethouder gaf aan dat hij zich hiervan be-
wust is en hij gaf ook aan dat het bedrag niet 
onderbouwd is. Feit blijft dat de €100.000 be-
spaard moet worden.
Hoe nu verder? De bruggen zullen nu eerst 
onderhouden worden. Hier gaat wat tijd 
overheen, bestekken moeten geschreven 
worden en een aanbestedingsprocedure ge-
start. De Dorpsraad wordt hierbij betrok-
ken en zal inzicht krijgen in de bestekken en 
andere documenten met betrekking tot het 
onderhoud van de Van Leerbrug. De uitvoe-
ring zal waarschijnlijk in de winter van 2016 
zijn. De gemeente, met Jaap Verkroost als 
gebiedswethouder, zal contact houden met 
de Dorpsraad over de te zoeken bezuinigin-
gen. Alle gemeentelijke begrotingen die hier-
voor nodig zijn, zullen voor de Dorpsraad 
beschikbaar zijn. Op korte termijn komt 
het brugwachtershuisje weer in de verhuur. 
Voor verdere vragen over de Van Leerbrug 
kunt u bij de Dorpsraad terecht. 

Van Leerbrug blijft bemand!

BRENG JOUW GASTEN ONDER BIJ DE NEDERLANDEN
Wist je dat er voor Vreelanders het Vreelander-tarief geldt voor onze

hotelkamers? Heb jij gasten die niet bij jou kunnen logeren of 
wil je bijvoorbeeld jouw zakelijke gast niet zo ver weg van huis onderbrengen?
Boek dan het Vreelander-tarief, geldig op zondag en dinsdag t/m donderdag. 

125,00 per kamer per nacht inclusief ontbijt.

VERGADEREN IN EEN ZAAL MET EEN EIGEN TERRAS 
OP HET ZUIDEN

Onze vergaderruimte ‘t Wit Lavendel gebruiken wij niet alleen voor zakelijke
bestemmingen, maar ook voor lunches, diners en familiebijeenkomsten. Net geheel 
gerenoveerd en met een eigen terras op het zuiden, dus het kan altijd buiten!

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Zaterdag 11 juli 
vanaf 21.00 uur

CLUBZUID SUMMERPARTY 
Cocktails en Beats in de 

buitenlucht 
met Deejay Nielen 
en special Guest!

Voorafgaand aan de opening van de Sterren 
van Vreeland-maand opende onze vorige 
burgemeester Mirjam van ’t Veld een wa-
tertappunt aan Duinkerken, naast de Van 
Leerbrug. Na speeches van burgemeester 
Witteman en Van ’t Veld kon zij als eerste 
water tappen in glazen met het Vreeland 750 
logo. De vrolijke bijeenkomst was een feest 
van herkenning voor haar, met de vele dorps-
bewoners die aanwezig waren. Van ’t Veld 
vroeg vorig jaar ter gelegenheid van haar af-
scheid een gift voor het project Join the Pipe. 
Met dit project wordt voor ieder tappunt dat 
in Nederland wordt geopend een waterpro-
ject in een ontwikkelingsland in Afrika of 
Azië gefinancierd. Het watertappunt staat 
symbool voor het thema ontmoeten, een 
thema dat centraal stond tijdens het burge-
meesterschap van Van ’t Veld. De keuze voor 
de plek naast de Van Leerbrug, centraal ont-
moetingspunt in Vreeland, was dan ook een 

logische. Zij koos Vreeland uit voor dit tap-
punt vanwege haar goede herinneringen aan 
dit dorp (zij is hier onder andere getrouwd!), 
maar ook om de viering van 750 jaar stads-
rechten extra te onderstrepen. 

Nieuw watertappunt bij de Vecht

Foto: Annelies Weijschedé
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

Skin Care

ZOMERBANDEN-AKTIE 30%
Wij verzorgen desgewenst ook de opslag van uw extra banden

AUTO SPIJKER BV WAAR SERVICE HEEL GEWOON IS!

Bedrijvigheid in- en om Vreeland
Bernadette Peters van De Linnenboom
Het familiebedrijf De Linnenboom is een 
echte speciaalzaak gericht op bed-, bad- en 
keukentextiel. Vele jonge Vreelandse ridders 
en jonkvrouwen slapen al onder hun speciaal 
voor ‘Vreeland 750 jaar’ ingekochte dekbed-
overtrekken. Hans (67) en Bernadette (61) 
Peters wonen inmiddels 40 jaar in Vreeland 
waar hun twee dochters zijn geboren en op-
gegroeid. Roxane (34) en Melissa (32) wonen 
in Amsterdam, de geboorteplaats van zowel 
Hans als Bernadette. Én van hun bedrijf De 
Linnenboom, dat sinds decennia een begrip is 
in winkelcentrum Osdorp. Bernadette vertelt 
vanuit hun woonhuis aan de Vredelantstraat 
over het familiebedrijf en hoe zij vanuit Am-
sterdam – bij toeval – in Vreeland zijn neer-
gestreken. 

De Vliet
“Hans en ik kenden elkaar nog niet zo lang 
toen wij besloten te gaan zeilen op de plas-
sen hier in de omgeving.” Hans werkte des-
tijds in de woninginrichting en Bernadette als 
(directie-) secretaresse. “Het werd plotseling 
noodweer en we besloten met de auto een 
beetje rond te toeren.” Tja, want als je jong en 
verliefd bent dan is alles leuk en wordt je blijk-
baar ook een beetje impulsief? “De brug bij 
Vreeland stond open en we namen de afslag 
waar op de Vliet een huis met bord ‘Te Koop’ 
stond.” Uit een soort van balorigheid belden 
ze aan en deed Hans na een rondleiding een 
belachelijk laag bod waarna ze giechelend 
weer in de auto naar Amsterdam vertrokken. 
Een paar weken later werden ze gebeld dat het 
bod werd aanvaard. “Kort daarna zijn we ge-
trouwd en verhuisd naar de Vliet waar we tien 
jaar hebben gewoond en onze twee dochters 
zijn geboren.”

Oproep Vreelandpost
Op het moment dat het huis aan de Vliet te 
klein leek te worden voor het jonge gezin wer-
den ze benaderd door een dorpsbewoner die 
hun huis wilde kopen. “We dachten wel snel 
een ander huis te kunnen vinden, maar dat 
bleek niet zo gemakkelijk” aldus Bernadette 
die verder vertelt dat ze drie weken voor de 

overdracht be-
hoorlijk in de rats 
zat met een man 
met dubbele long-
ontsteking, eigen 
zaak, ziek kind en 
nog een baby tus-
sen de inmiddels 
opgestapelde ver-
huisdozen. “Uit 
pure wanhoop 
besloot ik een op-
roepje te plaatsen 

in de Vreelandpost (zoals de Vreelandbode 
destijds heette)”. Vrijwel direct kreeg ze re-
actie van een bewoner van de Vredelantstraat 
die naar het buitenland werd uitgezonden. 
“We mochten zijn huis voor een jaar huren en 
konden vrijwel meteen over!” Het huis bleek 
heel ruim en over een prachtige tuin te be-
schikken en bovendien kregen ze al snel het 
eerste recht van koop waarover ze niet lang 
hoefden na te denken. Hier wonen Hans en 
Bernadette al weer zo’n 30 jaar met veel ple-
zier. 

De Linnenboom
De Linnenboom winkel in Osdorp is ontstaan 
vanuit de woninginrichtingzaak die Hans 
voorheen had. Op dit moment runnen Hans 
en Bernadette de zaak samen met hun doch-
ter Roxane. Melissa heeft haar eigen carrière 
gevonden en is accountmanager. Naar ver-
wachting zal Roxane, moeder van zoon Finn 
(8 mnd), binnen enkele jaren de zaak geheel 
overnemen van haar ouders. “Roxane is een 
echte zakenvrouw en we hebben er alle ver-
trouwen in dat ze De Linnenboom verder zal 
laten groeien.”
Bernadette past, naast de werkzaamheden 
voor het familiebedrijf,  regelmatig op haar 
kleinzoon en maakt zo lange dagen. Hans doet 
na jaren hart en ziel in het bedrijf gestopt te 
hebben een voorzichtig stapje terug en neemt 
meer vrije tijd. Op het moment dat Bernadette 
dit vertelt komt Hans – hij ziet er ontspannen 
uit – net terug van een golfpartij op zijn club 
in Abcoude. “De website is inmiddels niet 
meer weg te denken in ons concept, maar we 
blijven daarnaast onze persoonlijke aandacht 
voor onze klanten houden.” Bernadette vertelt 
dat De Linnenboom winkel voor een speciaal 
cadeau een borduurservice heeft.
De 750 jaar Vreeland dekbedovertrekken 
voor kids zijn te zien aan de wand van het 
Dorpshuis in Vreeland en te koop via www.
delinnenboom.nl of in de winkel in Osdorp.

  P.v.d.H.

Eind september voert de volwassenengroep 
van theaterschool Kleine Kunst het open-
luchtspektakel ‘Robin Hood in Freelandwood’ 
op. Eind augustus willen we met een gelegen-
heidskoor starten met het instuderen van een 
aantal liederen. Wilt u meezingen in dit koor, 

geef u dan op bij Bob Tops of Sandra Boogert. 
Deelname is gratis. Oefendagen op dinsdag-
avonden van half augustus tot half september 
van 20.00 – 21.30 uur in de brede school CSV 
Ridderhof. info@theaterschoolkleinekunst.nl. 

Robin Hood zoekt zangkoor

 € 50,- 
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In de Mantelzorg Lunchroom kunt u genieten 
van een lunch en ervaringen uitwisselen met 
andere mantelzorgers in Loenen e.o. Het zor-
gen voor een naaste kan veel vragen en zorgen 
geven. Tijdens deze lunch praten we in onge-
dwongen, vertrouwelijke sfeer over uw erva-
ringen, delen tips, geven informatie en advie-
zen en beantwoorden we uw vragen. 
Deskundige medewerkers van het Steunpunt 

Mantelzorg begeleiden deze lunch voor man-
telzorgers die plaatsvindt op donderdag 25 
juni a.s. van 12.00 tot 13.30 uur bij Welzijn 
Stichtse Vecht, Kon. Julianaweg 52a, Loenen. 
Deelname is gratis, maar meldt u wel uiterlijk 
21 juni aan, in verband met een beperkt aan-
tal plaatsen. Aanmelden en contact: mob 06-
45103660 of m.jonker@welzijnsv.nl.

25 juni a.s. Mantelzorg lunchroom in Loenen

Organisch proces
Anne-Marie praat bevlogen over de STERREN 
Weken die deze maand plaatsvinden. Al die 
culturele activiteiten van en voor Vreelanders 
zijn tot nu toe druk bezocht en de reacties zijn 
hartverwarmend. Ongeveer een jaar geleden 
is Anne-Marie ingestapt in een proces dat 
nog vol in ontwikkeling was. “Er waren toen 
heel veel ideeën maar het had nog weinig 
vorm en richting. Ik werk op een organische 
manier hetgeen betekent dat je dingen stap 
voor stap doet. Dus niet alles van te voren 
dicht timmeren maar juist de vrijheid geven 
om te groeien.” Zo was ook het vinden van 
geschikte locaties een groeiproces. De EVAB 
stond te koop en lang was onduidelijk of die 
prachtige ruimte gebruikt kon worden. En 
hetzelfde gold voor het VIV terrein. Ook het 
Sperwerveld is overwogen als locatie net als 
bijv. een hele grote tent. “Ik kan heel goed 
omgaan met het niet weten,” zegt Anne-
Marie, zolang er maar houvast is aan bepaalde 
werkprincipes en overstijgende doelstellingen 
waar je je mee verbindt. Zoals het vieren van 
het leven in dit dorp met al zijn rijkdom. En 
het creëren van podia om mensen uit het dorp 
uit te nodigen om in te stappen, om iets van 
zichzelf te laten zien.”

Huisstijl
Anne-Marie en haar team droegen ideeën aan 
die op grote vellen papier werden geplakt. Ze 
wijst naar de glazen puien van haar huis die 

een ‘wijde blick’ bieden. “Die hingen helemaal 
vol. En vervolgens werden die ideeën door 
een groepje mensen opgepakt: iets met een 
concert en een picknick is uitgegroeid tot 
een picknick met dichters en musici in de 
tuin van buitenplaats Vreederust. Iets met 
Vreelandse kunstenaars uit het verleden 
is uitgegroeid tot een kleine maar zeer 
informatieve tentoonstelling over Lion Cachet 
in buitenplaats Schoonoord, het huis waar hij 
45 jaar woonde en werkte.” 
Anne-Marie heeft zelf veel tijd besteed aan 
de huisstijl want je hebt zoals ze zegt ‘ankers’ 
nodig. Patronen die ontstonden werden 
vertaald naar de thema’s van de sterren: 
exposities, klinkers & klanken, lezingen, film 
en workshops worden weergegeven door 
symbolen op de flyers en de site. En altijd en 
overal die rode ster als herkenningspunt.

Geraakt
Telkens weer de rode draad oppakken en 
de motivatie zuiver houden. Dat zag Anne-
Marie als een belangrijke taak voor zichzelf: 
Waarom doen we dit? Om mensen op een 
andere manier met elkaar in contact te laten 
komen, relaties te laten revitaliseren maar ook 
een impuls te zijn voor het Dorpshuis en de 
ondernemers. En dat alles met de belangeloze 
inzet van zoveel vrijwilligers. Natuurlijk 
ontstonden er soms ook spanningen of 
irritaties. “In spanningen zit wijsheid voor het 
systeem,” zegt Anne-Marie, “dus hou het niet 
voor je maar breng het in. Soms is iets nog 
niet helder of is er een misverstand, daar kun 
je dan maar beter over praten.” Tijdens haar 
toespraak in de kerk bij de opening van de 
STERREN legde ze uit wat het afgelopen jaar 
haar persoonlijke drijfveer was geweest: haar 
geloof in het verbindende. Dat mensen elkaar 
echt zien en naar elkaar uitreiken, ook als ze 
elkaar niet kennen. Juist over deze uitspraak 
heeft ze veel positieve reacties gekregen en dat 
heeft haar hart geraakt. 
Met een verruimde blik fietste deze reporter 
een uurtje later naar huis.            R.B.

Anne-Marie Voorhoeve,
voorzitter STERREN-werkgroep

 Ook voor rouwverwerking

Rouwen is normaal.  Het hoort bij het leven om verdriet 
te voelen als een dierbare is overleden. Maar ook een ver-
broken relatie of het verlies van werk kan heftige emoti-
onele reacties oproepen die vergelijkbaar zijn met rouw.                                                                                                                                
Iedereen verwerkt verlies op zijn eigen manier, individueel en 
uniek.      En zo is het goed.
Maar rouwen blijkt vaak moeizaam te verlopen. Soms wil het maar 
niet lukken om het dagelijkse leven weer goed op te pakken, om 
het plezier in het leven te hervinden en nieuwe plannen te smeden.  
Wij bieden hulp. 

Neem vrijblijvend contact op:  contact@moire-coaching.nl
   www.moire-coaching.nl
   tel. 0616774163

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Op zaterdag 22 augustus vindt de grote 
Vreelandse dorpsreünie plaats in een tent 
aan het einde van de Kleizuwe, waar een week 
eerder het historisch festival heeft plaats ge-
vonden. Vanaf 16 uur is iedereen welkom 
om samen verhalen te delen, herinneringen 
op te halen en een hapje te eten. Er wordt een 
tentoonstelling ingericht met prachtig ma-
teriaal door verenigingen, scholen en stich-

tingen. Verder is 
er een ‘Ik hou van 
V r e e l a n d ’ - q u i z 
en de avond ein-
digt met een mu-
zikale jamsessie. 
Toegang is € 7,50 inclusief één consumptie. 
Opgeven kan via het inschrijfformulier op 
www.vreeland750.nl.

Dorpsreünie 22 augustus



8 juni 2015 De Vreelandbode

Welkom!
”TSJAK! BOOOOM SPLASH CLICK!“… de Razende 
Reporters meten uit, scheppen kuiltjes, harken, 
planten en begieten. Wat waren ze druk in de 
V750 moestuin! Op hun vrije woensdagmiddag 
tuinieren, interviewen, en ook nog zelf fotogra-
feren. In de moestuin aan de Spoorlaan groeien 
vergeten groenten. Huhhh? Ja, zoiets als keu-
kenmeidenverdriet en zachtmoedigheid. Wat 
dat is? Aten ze die 750 jaar geleden? En waarom 
doen die bijen zo raar?! Met deze beeldverhaal-
tjes kom je ervan zelf achter. Ontspan nu maar 
even Razende Reporters. Veel plezier allemaal!

Intro door Amélie
Ik ben naar de moestuin geweest en ik heb aan 
Henry gevraagt of hij wat wou vertellen over de 
vergeten groenten en hij zei: vergeten groente 
betekent dat de groente niet meer in de winkel 
licht en Nicole zei dat vergeten groente groente 
was dat vroeger gegeten werd maar nu niet 
meer. Het was heel leuk en ik zou het graag over 
doen. Einde. 

Even voorstellen
Daar is Henry, de opper-moestuin-man en imker 
en wijst de groenten aan. 

ABIGAIL: Henry, waarom bent u moestuinman 
geworden?
Henry:”Omdat alles wat je zelf teelt lekkerder 
smaakt dan uit de winkel”.

En daar is ook Nicole, de opper-moestuin-vrouw, 
zij weet ook alles van biologisch tuinieren en 
bijen houden.

AMELIE: is het leuk om te doen?
Nicole vindt het heel leuk:”dit zou je wel mijn fa-
voriete plek in Vreeland kunnen noemen, mijn 
moestuin tussen de planten en achter de prui-
menboom.

Hoe groente groeit...
GIJS:”Nicole, wat moet je doen om groente te la-
ten groeien?”

Nicole:”Met aarde, lucht, zonlicht en water doen 
ze het zelf perfecto.”

Henry:”Wel goed de grond bewerken en goed 
bemesten met een goede paardenmest”.

ELISA: “Kun je iets vertellen over vergeten groen-
te? “

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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Henry: Vergeten groente betekent groente die 
niet meer in de winkels verkocht worden, ze zijn 
vergeten...

Nicole:”ze werden vroeger wel gegeten maar nu 
niet meer. Het zijn bijvoorbeeld:
• pastinaak, een soort witte wortel
•  aardpeertjes, lekkere peertjes die op aardappel 

lijken
• meiraapjes, veeel lekkerder dan radijsjes
• postelein, lijkt een beetje op spinazie.
Willen jullie er een paar planten? Kijk, dat gaat 
zo.... Eerst meten waar de gaten komen...

Jessi: “Wat heeft dit met Vreeland750 te ma-
ken?“
Henry:” De achterste tuin gaat op de markt van 
het dorpsfeest in augustus in Vreeland. Met ver-
geten groenten.

Rarara
1.   Dit plantje hieronder is geen vergeten groen-

te - maar wat wel? 

2.   Weet jij welke groente bedoeld wordt, met...?

 a) Keukenmeidenverdriet?
    .....................................

b)Zachtmoedigheid?
   ..........................................

Kijk onderaan de pagina of je de antwoorden 
goed hebt!

Buzzbuzzbuzz
Wat zijn die bijen druk...

ODE: “Bent u niet bang voor de bijen?” 
Henry:”Ik trek een pak aan”.

Nicole:”En je handen een  beetje insmeren met 
lijnolie, daar houden ze niet van..”

Als we aankomen bij de moestuin vliegt er 
een troepje luidbuzzende bijen. Ze gaan in de 
rabarberplanten zitten. Hellup, uit de buurt!! 
Henry:”Dat heet nou een bijenzwerm, dat maak 
je niet zo vaak mee”. De bijen gaan bovenop el-
kaar zitten, het lijkt wel een tros. Henry gaat de 
tros ‘scheppen’ (vangen).

De zoemende bijen volgen hun koningin en 
zoeken een donker rustig plekje om een nieuw 
‘bijenhuis’ te bouwen.

Jessi:”waarom ging de koningin weg?”
Henry:”Omdat er in de bijenkorf waar ze woon-
de, andere koninginnen zijn geboren. Er woont 
maar 1 koningin in een bijenkorf of kist.

Dat bijen belangrijk zijn weet je toch al? Ze ver-
zamelen stuifmeel en daarmee bevruchten ze 
de stampers van de bloemen. Hierdoor komen 
er bloemen in de groenten en het fruitbomen. 
Zonder bloemen krijgen wij geen lekker (aard)
appeltje! 

Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

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.

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363

Antwoorden RARARA
1. Aardbeienplantje – in het bloemhart groeit de aardbei
2. a) Schorseneren – lijkt net een zwarte asperge, daar krijg je vieze 
vingers van als je die schoonmaakt  
b) Koolraap - een witte knolgroente die er niet mooi uitziet maar met 
een zo’n wit (bechamel)sausje heeeel zacht en lekker smaakt en daar 
wordt je dan zelf zachtmoedig van...

Tijdelijk te huur Chalet, max 4 pers. 
Compleet gemeubileerd, 2 slk. badk.
v.a. €750,- pm. excl. energie
Eilandseweg 32, Nederhorst den Berg 0294-251692
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Een vernieuwde site!

Neem snel een kijkje op:
www.hoorspelfabriek.nl

Voor meer informatie:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Voor in uw agenda: 
In de zomervakantie 
zijn wij gesloten van 

zaterdag 25/7 tot dinsdag 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

Voor de twaalfde keer organiseert stichting 
‘De historie herleeft in de Vechtstreek’ op 15 
en 16 augustus a.s. weer het historisch festi-
val Vreeland. Tijdens dit weekend wordt het 
festivalterrein aan de Kleizuwe omgebouwd 
tot één groot openluchtmuseum.

Eigenaren van allerlei oldtimer voer- en vaar-
tuigen en aanverwanten tonen op dit festival 
hun trotse bezit. Meer dan 1200 voer- en vaar-
tuigen, waaronder vele legervoertuigen in al-
lerlei uitvoeringen en uit heel Nederland, ma-
ken het historisch festival Vreeland een van de 
grootste in haar soort van Nederland.
Aangezien het dit jaar precies 70 jaar geleden 
is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, zal 
er zaterdag extra aandacht zijn voor het mili-
taire verleden. De opening zal geschieden op 
zaterdagmorgen door een oude oorlogsvete-
raan uit de Vechtstreek, waarbij een Engelse 
doedelzak-groep deze opening een speci-
aal tintje zal geven. Na de officiële opening 
vliegt boven het festivalterrein een oud vlieg-
tuig over waaruit ca. 15 parachutisten zullen 
springen. Deze groep parachutisten, die ook 

springen bij de operatie Margret Garden in 
het zuiden van Nederland, springen met oude 
leger-bolparachuten, wat een mooi historisch 
beeld geeft. De gelande parachutisten rijden 
dan een rondje met een oude legertank over 
het festivalterrein en worden onthaald als ech-
te helden van toen, waarna het bevrijdingsfeest 
kan beginnen.  Op zaterdag is er ook een jong-
vee keuring en op zondag wordt u verrast met 
een ware Wild West Country Show met echte 
paarden en een postkoets.
Het festival biedt nog meer: defilés van alle 
deelnemende voertuigen, onderdelenmarkt, 
oldtimer tractoren, oldtimer luxe- en vracht-
auto’s, oldtimer legervoertuigen, oldtimer 
brom- en motorfietsen, oude gereedschap-
pen, roofvogelshow, draaiorgel, minikermis, 
boerenmarkt en live muziek.
Heeft u interesse om ook deel te nemen aan 
dit unieke evenement in de Vechtstreek, stuur 
dan een mailtje naar: e.goedhart@hetnet.
nl (legervoertuigen) of zeldenrijk@telfort.nl 
(overige voertuigen).
Alle informatie vindt u ook op: 
www.historie-herleeft.nl.

Historisch Festival Vreeland – 
70 jaar bevrijding in de Vechtstreek

De eerste officiële GeoTour van Nederland is te 
vinden in de Gooi en Vechtstreek. ‘The Garden 
of Amsterdam’ is de aansprekende internatio-
nale naam ervan. In dit hightech ‘schatzoek-
spel’ zijn 24 schatten (geocaches) aaneengere-
gen tot een meerdaagse ontdekkingsreis. Met 
de app op een smartphone of met een gps-ap-
paraat (te downloaden via www.geocaching.
nl) komen spelers langs de allermooiste plek-
ken van de Gooi en Vechtstreek. Maar liefst 2 
van de 24 geocaches zijn in Vreeland te vin-
den: bij Kaasboerderij De Willigen en bij Fort 
Kijkuit. Deze ‘schatten’ moeten aan de hand 
van coördinaten gevonden worden. Voor ie-
dere gevonden schat ontvangt de speler een 
punt. Deze worden verzameld in een speciaal 
paspoort. Bij 30 punten (aankopen doen bij 
aangesloten bedrijven levert bonuspunten op) 
kan de speler een GeoCoin winnen. “Elke dag 

komen er mensen voor langs” vertelt Yolanda 
Willig. “In de kaaston ligt naast de geocache 
een kistje met een logboek, waarin de vinder 
iets schrijft. Zo ontstaat een bijzonder docu-
ment vol persoonlijke verhalen.” Op www.vv-
vgooivecht.nl is het paspoort te downloaden 
en is meer informatie over het spel te vinden. 

Vreeland in eerste Nederlandse GeoTour

In maart van dit jaar hebben we een enquête 
onder de leden gehouden met betrekking tot 
het op afstand bedienen van de Van Leerbrug 
en daarmee het verdwijnen van de brug-
wachter. De enquête hebben we gedaan om 
als Dorpsraad een rechtvaardiging te hebben 
voor een standpunt naar de gemeente toe. 
Zoals bekend was er al een groep 
omwonenden actief rondom de 
brug. De omwonenden waren 
reeds 1,5 jaar bezig hiermee. De 
Dorpsraad wilde dit initiatief 
steunen, maar alleen als de leden 
het hier mee eens zouden zijn. 

De enquête is naar 311 email adressen ver-
stuurd. Voor leden zonder email hebben we 
(wanneer gewenst) gezorgd voor een andere 
oplossing. De respons was net als bij de vorige 
enquête geweldig goed. 200 (64,3%) van de 

leden hebben gevolg gegeven aan de oproep. 

De vraag was: “Bent u tegen het op afstand 
bedienen van de Van Leerbrug en daarmee 
het verdwijnen van de brugwachter?”. Op 
drie leden na was iedereen tegen. Er was bo-
vendien een mogelijkheid om in eigen woor-

den te motiveren. Deze motivaties 
zijn (geanonimiseerd) te vinden op 
de website www.dorpsraadvree-
land.nl.

De resultaten van de enquête en het 
standpunt van de Dorpsraad zijn 

overhandigd aan de wethouder bij de eerste 
klankbordgroep. Zoals inmiddels bekend 
heeft het goed effect gehad en is de brugwach-
ter vooralsnog behouden! We zijn dus weer 
zeer tevreden met het middel van de enquête. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Resultaten enquête 
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Op 21 juni begint de astronomische zomer; 
de zon bereikt de hoogste stand boven de ho-
rizon, gaat pas om 22.04 uur onder en de dag 
duurt maar liefst 16 uur en 45 minuten. Op 
28 juni kun je rond middernacht, vlak in de 
buurt van de Maan, de planeet Saturnus zien. 
Ook Venus en Jupiter zijn prima te zien; op 
30 juni staan ze rond 23 uur vlak bij elkaar in 
het Noordwesten.
Venus is te herkennen als de helderdere pla-
neet. Romantische plannen tijdens de va-
kantie? Op 2 juli is het volle Maan. Die staat 
in de zomer altijd laag aan de hemel en ziet 
er daarom extra mooi uit. Op 14 juli vieren 
de Fransen feest, maar er gebeurt nog meer. 
Wanneer alles goed gaat, vliegt die dag het 
Amerikaanse ruimtevaartuig ‘New Horizons’ 
langs de dwergplaneet Pluto en zijn grootste 
maan. Het is de eerste keer dat dit hemelli-
chaam bezoek krijgt vanaf de Aarde. Pluto 
draait eens in de ongeveer 250 jaar een rond-

je om de zon. Vanaf het ijzige oppervlak van 
Pluto (dit is echt de ideale omgeving voor een 
schaatsclub) ziet de zon er uit als een heldere 
ster, die ongeveer 50 keer kleiner is als vanaf 
de Aarde gezien. Pluto is pas in 1930 ontdekt 
en stond lang als de negende planeet in ons 
zonnestelsel te boek. In de loop der jaren zijn 
andere objecten in ons zonnestelsel gevon-
den die groter zijn dan Pluto en daarom is 
in 2006 besloten Pluto om te benoemen tot 
dwergplaneet. Bovendien gedraagt Pluto 
zich vreemd; zijn baan om de zon wijkt sterk 
af van die van de andere planeten. Daarom 
wordt algemeen aangenomen, dat Pluto een 
andere oorsprong heeft en ‘New Horizons’ 
gaat daar onderzoek naar verrichten. Daarna 
vliegt het ruimtevaartuig verder, de ‘Kuiper 
gordel’in, een ring met veel losvliegend ge-
steente dat waarschijnlijk een overblijfsel is 
van het materiaal waaruit ons zonnestelsel is 
gevormd.             H.L.

Hemel boven Vreeland

Dankzij de opbrengst van de oliebollenver-
koop van oktober jl. is het weer mogelijk om 
een uitstapje voor de senioren van Vreeland 
te organiseren. Dit jaar zal het uitstapje op 
donderdag, 3 september a.s. plaatsvinden en 
gaan we richting de Veluwe. Het is de bedoe-
ling dat we om 08.30 uur vertrekken vanaf het 
Dorpshuis. De bus staat klaar om 08.15 uur. 
Het comité heeft gekozen voor het populairste 
uitstapje van vorig jaar, dat bij het reisbureau 
geboekt is, n.l. de dagtocht met de dekselse 
pannetjes. Dat was niet voor niets. We gaan 
via een mooie route naar Achterveld waar we 
van de koffie met gebak zullen genieten. We 
vervolgen onze reis via de Veluwe en zullen 
omstreeks 12.00 uur arriveren in Terwolde. 
Hier wacht ons een leuke verrassing, de lunch 
met dekselse pannetjes. Voor iedereen is er een 
lunch met drie verschillende gerechten, geser-
veerd in een authentiek pannetje. We hebben 
gekozen voor stoofvlees van rund, kipschotel 
en de specialiteit varkensprocureur dat aan 

tafel wordt gesneden. De maaltijd wordt com-
pleet geserveerd met liefst zes bijgerechten 
en een dessert. Deze lunch wordt uiteraard 
voorafgegaan door een borreltje of iets der-
gelijks. Na de maaltijd zullen we ons richting 
Terschuur begeven en daar bezoeken we het 
Oude Ambachten en Speelgoed museum. Dan 
voelen we ons misschien weer een beetje terug 
in de tijd. Hier is ook nog gelegenheid om van 
een consumptie te genieten. Na het bezoek 
aan dit museum zullen we ons weer richting 
Vreeland begeven, waar we omstreeks 18.00 
uur bij het Dorpshuis aan denken te komen. 
Hier sluiten we de dag af met de traditionele 
broodmaaltijd en praten we even na.
Senioren die al eerder mee zijn geweest wor-
den door een lid van het comité benaderd. 
Degenen die nog niet eerder mee zijn geweest 
en toch mee willen, kunnen zich opgeven bij 
een van de comitéleden, bestaande uit de da-
mes Hil Severrien, tel. 2330334, Anja Stapper, 
tel. 233860 en de heren Ties Huisinga, tel. 
232357 en Henk Griffioen, tel. 231846.

Haast u met opgeven! Het seniorencomité

Seniorentocht 2015

Dieuwer Elema ontving woensdagmiddag 10 
juni de 1e groep kinderen voor de workshop 
‘huizen en kastelen van klei’. De 7 meisjes 
uit groep 3 en 4 hadden er zin in en zijn snel 
aan de slag gegaan. Na 1,5 uur mochten de 
ouders een kijkje nemen en de mooie huizen 
en kastelen bewonderen. Na een half uurtje 
pauze voor de juf, stonden weer 7 kinderen 
bij Dieuwer in het lokaal. De kinderen von-
den de workshop een groot succes en vroe-
gen Dieuwer of zij deze workshop vaker wil geven. Een goed teken!

Workshop huizen en kastelen van klei

Op vrijdag 5 juni gingen 9 kleuters een beetje 
afwachtend bij de workshop ‘schilderen voor 
kleuters’ naar binnen. Ria Terra ontving ze 
met open armen en nadat ze een ballon als 
kwast mochten gebruiken, zat de sfeer er 
goed in! De kleuters hebben met verschillen-
de kleuren en technieken de mooiste kunst-
werken gemaakt.

Workshop schilderen voor kleuters
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Net als haar man Casper komt Astrid (46) uit 
een familie van veehouders. Astrid’s ouders 
hebben een boerderij in Abcoude, maar dan 
wel buiten het dorp, nabij de Botshol. Dat 
werd dus op de fiets naar de lagere school in 
Ouderkerk aan de Amstel, want dat lag dich-
terbij. “Ik had een heerlijke jeugd met veel 
buiten spelen, koeien melken, hutten bou-
wen, noem maar op. Ik ben de jongste van 
vijf kinderen. En eigenlijk had ik het meeste 
‘boerenbloed’. Geen van de kinderen wilden 
overigens het bedrijf van mijn ouders over-
nemen. Mijn ouders wonen nog steeds op de 
boerderij.”

Astrid ging naar de Mavo in Amstelveen. In 
die jaren begon ze al te werken bij café-restau-
rant De Voetangel in Ouderkerk. “Prima werk 
en het verdiende goed. In de winter bouwde ik, 
als het vroor, met een vriend een koek en zo-
pie tent, vlakbij onze boerderij. Precies op een 
stukje land bij een bruggetje waar de schaatsers 
even moesten klunen. We verkochten verse 
melk van de boerderij en maakten daar met 
Nesquick chocolademelk van. En daarnaast 
verkochten we marsrepen en gevulde koeken. 
Met dat werk heb ik mijn autorijlessen bij el-
kaar gespaard én ik heb er mijn eerste auto van 
gekocht.”

Ondernemende vrouw 
Het is al snel duidelijk. Astrid is een onder-
nemende vrouw die van aanpakken weet. Na 
de Mavo ging ze – weer op de fiets – naar de 
MEAO in Amsterdam. Astrid is precies en 
goed met cijfers.  In haar vrije uurtjes was ze ’s 
zomers op het Abcoudermeer te vinden, want 
surfen was, zeker in die tijd, haar favoriete 
hobby. Na haar studie werkte ze bij verschil-
lende administratiekantoren, haalde tussen-
tijds nog haar MBA en kreeg op een gegeven 
moment een baan bij de gemeente Breukelen. 
“En die baan – het incasseren van gemeente-
belastingen – heb ik nog steeds, maar nu bij de 
gemeente Stichtse Vecht. In die tijd woonde ik 
samen in Maarssen. Toen dit uit ging, kocht ik 
een huis in Breukelen. Casper kende ik al mede 
door onze gezamenlijke hobby, surfen, maar 
ook van de kermis in Abcoude en de feesttent 
in Loenen a/d Vecht. Toen mijn relatie over 
was, kwam ik Casper weer tegen. En we wer-
den in no time verliefd. Bij de zonsverduis-
tering in 1999 in Virton, ging Casper op zijn 
knieën en vroeg mij ten huwelijk.”

Topjaar 2000
We leven dan in het jaar 2000. Casper kreeg 
een nieuwe baan in de grondverzet- en we-
genbouw, er werd getrouwd, en een huis ge-
kocht aan de Spoorlaan in Vreeland. “En”, zegt 
Astrid lachend, “eind dat jaar hebben we ons 
eerste kindje gemaakt, want negen maanden 

later werd Daan geboren, die inmiddels alweer 
op het Alberdingk Thijm College zit. In 2003 
volgde de geboorte van Bart die komend jaar 
naar het Comenius College gaat en in 2005 
werd dochter Anne geboren.” Toen Astrid 
moeder werd ging ze parttime werken bij de 
gemeente. “Ik werk 18 uur en dat zijn twee 
volle dagen. We hebben dan onze lieve op-
pas Ineke Griffioen die de kinderen opvangt. 
Ze is als een oma voor onze kinderen.” Dan 
bemoeit Casper zich even met het gesprek: 
“Weet je wat ook leuk was. Toen Bart net ge-
boren was, kwam ‘Man Bijt Hond’ langs. Ze 
waren op zoek naar de ooievaar, ja die stond 
bij ons in de tuin. Maanden later waren we op 
de televisie te zien.”

Actief dorpsleven 
Inmiddels zijn Astrid en Casper volop inge-
burgerd. Astrid doet, bij toerbeurt, op zondag 
de kindernevendiensten in De Til, en Casper 
is betrokken bij de plantenmarkt én de bazaar 
van de kerk, maar ook bij het huttenbouwen in 
de zomer aan de Kleizuwe. Astrid is secretaris 
bij gymnastiekvereniging DOS, en is lid van de 
tennisclub in Loenen en van de roeivereniging 
in Nederhorst. Astrid: “Ik zit al weer 6 jaar bij 
DOS, maar kan geen opvolger vinden. Ik vind 
het namelijk goed als er af en toe wisseling van 
de wacht is. Andere mensen hebben weer an-
dere ideeën en dat is goed voor een vereniging.”

Vreeland 750
Over Vreeland 750 is Astrid super enthousi-
ast. Ze heeft inmiddels al buiten geschilderd 
met Anne bij Dieuwer Elema. “Anne heeft de 
hoorspel workshop gedaan. En natuurlijk zijn 
we al in de EVAB-garage geweest om naar de 
kunst te kijken. Ook naar die van Casper. Hij 
exposeert daar zijn ‘iron art’, want echt waar, 
wat zijn ogen zien maken zijn handen. En in-
middels hebben we bij Bart ook al dat talent 
ontdekt.” Met de zomer voor de deur vragen 
we nog even waar de familie Zeldenrijk deze 
zomer de vakantie doorbrengt. Astrid: “We 
hebben een fijne vouwwagen en ik heb van al-
les voorgesteld. Van Frankrijk tot Italië. Maar 
iedereen vindt Brabant ook best. Dus we gaan 
naar Eersel!”
Astrid geeft het stokje door aan Thea Griffioen!

door Connie Lohuis

Astrid Zeldenrijk-De Jong

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Stichtse Kade 51 Industrieterrein ‘De Slenk”  ‘s-Graveland.

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

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

Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

ONTDEK WAAR EEN KLEINE 
DEALER GROOT IN KAN ZIJN!

• Nieuwe auto’s • 
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

• Occasions met 12 mnd. garantie •
En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

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
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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Op vrijdag 12 juni vond het film-diner 
‘Anno Nu’ plaats in de kippenschuur op 
Groot Kantwijk. 

Zo’n zestig gasten genoten van het diner van 
Rogier Sluijter, wat hij geheel belangeloos in 
het kader van Vreeland 750 bereidde. Hij werd 
bijgestaan door een grote groep dorpsgenoten 
die serveerden, borden opmaakten, wijn en 
water bijschonken. Tussen de gerechten door 
werd de film van Jelle van Doornik, ‘Anno Nu’, 
vertoond en de film werd ook deze avond en-
thousiast ontvangen! 

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

Denk aan 22 augustus Wielerronde van 
Vreeland en 29 augustus dorpsfeest! 
VREELAND750 maakt er weer 
een geweldig feest van!

Filmdiner ‘Anno Nu’

Joehoe, het is eindelijk zwemweer en wat fijn 
dat we dit jaar in een ‘schone’ Vecht zwem-
men! Om het voor iedereen leuk en veilig te 
houden willen we graag wat afspraken voor 
het gebruik van de kade maken: 
-  fietsen parkeren in de rekken bij school en 

niet op de dijk, op straat of bij De Neder-
landen;

-  zwemmen mag op het stuk vanaf school tot 
aan de hortensia’s (dus niet voor het restau-
rant en bij de lounge bankjes);

- niet via boten in en uit het water klimmen;
- niet gillen en schreeuwen;
-  afval meenemen en niet op de dijk achter-

laten.

We adviseren om niet verder dan 4 meter uit 
de kant te zwemmen vanwege het vaarver-
keer. De ouders blijven vanzelfsprekend zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen kind. En 
zwemmen is op eigen risico.  Veel zwemple-
zier! Met een spetterende groet,

Caroline Berends

Lezers schrijven  
Zwemregels aan de kade

Geheel in de stijl van 750 jaar Vreeland orga-
niseerden Simone Enneking, Ilse Tacoma en 
Heleen Kouwenhoven op 12 juni jl., alweer 
voor het derde jaar op rij, het Dames Vreeland 
Besloten op de Old Course in Loenen. Op 
deze zonovergoten vrijdagmiddag werden 
de deelneemsters feestelijk onthaald door de 
drie ‘goedgemutste’ organisatrices. In strak 
schema liepen de Vreelandse golfdames 9 
holes en werd er gestreden om de felbegeerde 
bokaal die dit jaar glansrijk is gewonnen door 
Wieke van der Linden. Uiteindelijk vielen alle 
18 Vreelandse deelneemsters, met hogere of 
lagere handicap, voor hun speciale prestaties 
in de prijzen. Op ludieke wijze werd iedereen 
beloond met een prachtig bezegelde oorkonde 
en waren er nog vele extra prijzen in de 750 
jaar Vreeland sfeer. Uiteraard werd deze spor-

tieve middag afgesloten met een goedverzorgd 
en gezellig diner op het terras van de OCL. 
  P.v.d.H.

Foto v.l.n.r.; Heleen van Kouwenhoven, 
Winnares Wieke van de Linden, Simone 
Enneking en Ilse Tacoma

Golf Dames Vreeland Besloten

Op 4 en 5 juli a.s. is het weer zover: het coun-
try weekend op Pondarosa! Op zaterdag 4 
juli is het Country-feest van 20.00 uur tot 
01.00 uur. Met live muziek van countryband 
‘Bandana’. Entree kaarten kosten € 8,- in de 
voorverkoop en € 10,- op de avond zelf. Op 
zondag is de countrydag: van 14.00 – 19.00 
uur bij de Pondarosa op de Kleizuwe. Met op-
tredens van de Vreelandse Country3, een en-
thousiaste meidengroep, kraampjes, schmin-

ken, knutselen, wedstrijd boomstam gooien, 
paardrijden en nog veel meer. 
Om 15.30 uur is de country-run: kruipen 
door de modder, zwemmen door het kroos, 
slingeren over de sloot: geef jezelf op, doe 
mee en win de velbegeerde Pondarosa cow-
boyhoed.
Voorverkoop: info@countryweekendvree-
land.nl en kijk voor meer informatie op onze 
Facebook-pagina. 

Countryweekend op 4 en 5 juli
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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

Hét 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!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

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

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

Kersverse Vreelanders zijn deze mannen. 
Albert en Dennis wonen nog maar een paar 
dagen officieel in Vreeland, maar voelen zich 
hier nu al thuis. Van een appartement in het 
centrum van Amsterdam naar een huis aan 
het water. Eindelijk en ook direct gaat Dennis 
zijn wens in vervulling: een hondje. Het zijn er 
twee geworden! De 9,5 weken oude puppies 
Lodewijk en Napoleon zijn gelijk met hun 
baasjes aan de Ruiterstraat komen wonen. 
Dennis en Albert zijn sinds vorig jaar septem-
ber eigenaar van het huis aan de Ruiterstraat 

en hebben sindsdien alles verbouwd. De laat-
ste spullen komen een dezer dagen en dan 
gaat het grote genieten beginnen. Ze hebben 
een geweldige eerste indruk van Vreeland en 
de Vreelanders. Ze vinden het hier prachtig, 
voelen zich welkom en noemen de sfeer open 
en vriendelijk. Albert vertelt dat op een och-
tend een jongen op weg naar school hem vro-
lijk toeriep: “goedemorgen meneer!” Dat was 
de bevestiging; Albert, Dennis, Lodewijk en 
Napoleon gaan hier voorlopig niet meer weg!

Op de borrel bij Albert en Dennis
Aan tafel bij... 

Marlies Cordia

Stephan Enter - Compassie
Frank is maar wat in zijn knollentuin met zich-
zelf.  Hij loopt tegen de veertig maar: “Eigenlijk  
ben ik nu zo ongeveer op mijn best, vooral als 
ik mijn baard een week laat staan.” Hij heeft zo 
hier en daar een relatie, maar, hoe kan het ook, 
die beklijven niet. 
Zoveel aantrekkelijkheid, daar blijft niets op 
plakken, nietwaar. Tot hij via een vriend een 
datingsite aanbevolen krijgt: “Het is net een 
snoeppot.” Ook daar krijgt hij op een gegeven 
moment genoeg van. Te makkelijk. Net als hij 
besluit er maar mee te stoppen ziet hij een pro-
fielfoto waar hij helemaal ondersteboven van 
is. Wat een ongelooflijk boeiend gezicht. Wat 
een ogen! En zo begint zijn relatie met de half-
Duitse Jessica.  Wat een leuke vrouw, wat een 
gesprekken, alles klopt.
Behalve de seks. Du moment dat Jessica haar 
kleren uitdoet, heeft onze Frank gegeten en 
gedronken. Hij vindt haar absoluut onaan-
trekkelijk. Hij verzint de slapste excuses om 
maar niet te hoeven: moe, beetje grieperig, en-
zovoort. Hij heeft zich ook voorgenomen om 
het uit te gaan maken, maar pas nadat Jessica 
gepromoveerd is. Anders is het zo zielig. Hij 
is haar eerste vriendje, en daar moet je toch 
mooie herinneringen aan houden. 
Frank begint in haar bijzijn zijn arrogante hou-
ding en zijn minachting voor iedereen, vooral 
voor vrouwen, te verliezen. Het lijkt warempel 
of hij een mens aan het worden is!
Hij gaat met haar uit, heeft intense gesprekken. 

Hij is voor het eerst 
persoonlijk betrokken 
geraakt bij een ander, 
schrijft hij. Hetgeen 
hem niet verhindert 
eindeloos te fileren en 
te diagnosticeren wat 
en hoe hun relatie nu 
eigenlijk voorstelt. Hij 
moet zich met geweld 
bedenken dat hij beslo-
ten had om de relatie 
te breken. Hij houdt van alles aan haar, haar 
stem, haar manier van aankleden, haar ge-
zicht… Het lijkt verdorie wel echte liefde. 
De schrijver treft alles met een ongelooflijke 
preciesheid, iedere zin is raak. Je beleeft alles 
door de ogen van Frank, door de hersens van 
Frank, dus je weet nooit echt hoe Jessica hier-
onder is. Maar je kunt het wel een beetje raden 
zo hier en daar. En net als Frank met grote te-
genzin denkt, nu moet het maar, nu moet ik 
het maar eens uitmaken, doet Jessica dat.  En 
Frank is kapot. Hij is met haar in het huisje van 
haar ouders op Texel.
Ze zitten nog één keer hand in hand onder de 
sterrenhemel en Frank beseft dat hij nog nooit 
zo gelukkig en ongelukkig tegelijkertijd is ge-
weest. En de compassie die Frans zogenaamd 
voor Jessica had, moet je nu voor hem voelen. 
Wat een ongelooflijke sukkel.
En wat een mooi geschreven boek.
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Wat hebben we weer van ze genoten, van de 
muzikanten van Muziekvereniging De Vecht. 
Blazend vanaf de trans van de kerktoren, het 
Wilhelmus begeleidend… Je kunt je geen 
festiviteit in Vreeland voorstellen zonder de 
muziekvereniging… Geen Sinterklaasintocht 
zonder sfeervolle muziek, geen 4 mei herden-
king zonder een ‘Last Post’ door een van de bla-
zers en geen kerstavond zonder een muzikale 
rondgang (sinds 1930!). 
Al 92 jaar luistert Muziekvereniging De Vecht 
vrijwel alle festiviteiten in Vreeland op met 
gevarieerde, vrolijke of juist stemmige mu-
ziek. In 1923 werd – in navolging van om-
ringende dorpen – het initiatief genomen tot 
de oprichting van de muziekvereniging door 
Marinus Scheepmaker, naar idee van Willem 
Zuidervaart. Dorpsgenoten droegen financieel 
bij aan de aanschaf van instrumenten, en zo 
beschikte de Vereniging direct na de oprich-
tingsvergadering al over 20 blaasinstrumenten. 
De collectie werd spoedig uitgebreid met een 
trommel en een triangel. Met 32 uniformpet-
ten was er een uniforme uitstraling tijdens op-
tredens. Al snel was er behoefte aan een vaste 
plek om op te treden. In 1925 werd een muziek-
tent gebouwd, op de kruising van de Spoorlaan 
en Duinkerken. Het rieten dak van de achthoe-
kige tent werd bekroond met een gestileerde 
trompet, een ontwerp van C.A. Lion Cachet. 
De Spoorlaan fungeerde echter als een trekgat, 
waardoor de muzikanten en het publiek op de 
tocht zaten. Vandaar dat de tent in april 1945 
verplaatst werd naar de huidige locatie, hoek 

Lindengracht-Raadhuislaan. Daar is de histo-
rische foto ook gemaakt. Zoals u ziet waren er 
toen alleen mannen lid van de vereniging. Op 
de recente foto, die 27 april j.l. is gemaakt, is de 
verdeling man-vrouw bijna gelijk… 
Vanaf 1957 was er binnen de Vereniging 
een tambourscorps actief, dat slechts vier 
jaar heeft bestaan. Vele keren per jaar gaf de 
Muziekvereniging uitvoeringen in de muziek-
tent, serenades voor jarigen of jubilerenden 
en concerten (vanaf 1931 in hotel Brugzicht, 
vanaf 1952 in de kantine van Van Leer en van-
af de opening in 1985 in het Dorpshuis). Ook 
deed de Vereniging vaak mee met regionale 
of nationale concoursen. Redelijk recent zijn 
de concerten in de Grote Kerk (vanaf 1995) 
en de Brugconcerten (vanaf 2003), waar de 
Muziekvereniging, meestal in combinatie met 
bevriende muziekverenigingen, op een ponton 
in de Vecht speelt voor de toehoorders in de 
berm of op boten. 
In 1995 is de overgang van fanfare naar har-
monie-orkest ingezet, waarin naast koperen 
ook houten blaasinstrumenten als hobo of 
klarinet te horen zijn. Ook zijn een drum-
band en een jeugdorkest opgericht. Kortom, 
Muziekvereniging De Vecht is een springle-
vende bijna 100-jarige. Met het Brugconcert op 
20 juni a.s. kunnen we weer ruimschoots van 
de muziekvereniging genieten. De Vecht ver-
dient alle lof en bovenal: alle steun van ALLE 
Vreelanders! 

J.J.
(tekst uit: Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht)

Vreeland vroeger...

Muziekvereniging De Vecht

...en nu

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

COUNTRY WEEKEND
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Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Italiaanse koff ie
Ontbijt & Lunch

Catering & private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Na het optreden tussen 16.00 en 17.00 uur van 
de jeugd big-band trakteert Muziekvereniging 
De Vecht u desgewenst op een Floating Din-
ner. Om 17.30 uur stappen we op en varen we 
2 uur lang over de Vecht. Terwijl u geniet van 
een drankje en heerlijk 3 gangen diner, wordt 
er natuurlijk voor een muzikale omlijsting ge-
zorgd. Rond 19.30 uur leggen we weer aan bij 
de Van Leerbrug, waar om 20.00 uur het swin-

gende wens-brugconcert van start gaat: het 
jaarlijkse muzikale hoogtepunt van Vreeland.
Interesse? Boek nu uw Floating Dinner a € 40,-
Reserveer snel een plaats op de boot, want 
VOL = VOL. Er zijn maximaal 30 plaatsten! 
Reserveer op info@muziekverenigingdevecht.
nl. Muziekvereniging De Vecht hoopt u op 20 
juni culinair en cultureel te mogen verwen-
nen. 

Floating Dinner voorafgaand aan Brugconcert

STERREN van Vreeland
Kunst- en cultuurweken Vreeland 750 jaar

Dit weekend, 19, 20 en 21 juni,  sluit de 
STERREN-maand spectaculair af met een 
grote variatie aan muziek! 

Op vrijdag 19 juni 
kunt u eerst om 
10.30 uur naar 
een lezing over 
750 jaar Vreeland 
van Juliette Jon-
ker in het Dorps-
huis. Dan om 
20.00 uur kunt u 
naar het Grego-
riaanse concert 
in de Grote Kerk. 
Micha Hamel en 
zijn gelegenheids-

monnikenkoor nemen u mee naar het jaar 
1265. Het zou leuk zijn als u uw middeleeuwse 
pak aantrekt! De jeugd (tot 30 jaar) is van har-
te welkom in het Dorpshuis, waar om 22.00 
uur het ‘Freeland Festival’ begint. De oudere 
jeugd vanaf 30 jaar kan vanaf 22.00 swingen 
bij de Muziektent met o.a. de bekende band 
‘Muddcase’. 

Op zaterdag 20 juni is er om 13.30 uur een 
kookworkshop bij boerderij Landzicht. Ver-
volgens kunt u vanaf 15.30 uur luisteren naar 
diverse muzikanten bij het Open Podium bij 
de Van Leerbrug. Van 16.00 tot 17.00 uur 
speelt de jeugd Harmonie o.l.v. dirigent Si-
mon Westveen. Deze middag is er ook ver-
koop van de streekproducten, ook bij de Van 
Leerbrug. Om 17.30 uur kunt u aanschuiven 
bij het Floating Dinner waar u geniet van een 
diner, al varend op de Vecht. (zie elders deze 
Vreelandbode, opgeven bij info@muziek-
verenigingdevecht.nl). Om 20.00 uur begint 
dan het traditionele Brugconcert, dat dit jaar 
de wensen van het publiek vervult door hun 

favoriete nummers te spelen. Het orkest dat 
speciaal voor deze avond is samengesteld, 
Muziekvereniging De Vecht & Friends, be-
staat uit ruim 80 musici, inclusief een groot 
slagwerkorkest en diverse solisten. Voor de 
laatste keer staat het Brugconcert o.nder lei-
ding van dirigent Gerhart Drijvers, die na 10 
jaar afscheid neemt van Vreeland. Om 22.00 
uur is de afterparty bij de Muziektent, met de 
swingende band ‘Out of Town’. 

Of het nog niet genoeg is, is er zondag ook 
nog een programma. En wat voor een! Om 
12.30 uur begint in de tuin van buitenplaats 
Vreederust een tuinconcert, waar muziek en 
poëzie gecombineerd worden met picknicken 
en genieten in het gras. 

Op Voorstraat 20 is een expositie van Dieu-
wer Elema en Maarten Vlam, van 13.00 – 
17.00 uur en de tentoonstelling van Lion Ca-
chet in Schoonoord is voor de laatste maal te 
zien van 15.00 – 17.00 uur. Om 16.00 uur is er 
in de kerk een Open Podium waar u kunt ge-
nieten van een Kindersymfonie o.l.v. Liesbeth 
Meylemans. U hoort een 14-koppig jeugd-
strijkorkest uit Loenen dat werken van Co-
relli, Mazaz, Beethoven en Searle speelt. Ook 
hoort u tenor Nico de Jong die, begeleid door  
Lieuwe Visscher op de piano, liederen zingt 
van Handel en Mozart. Vanaf 17.00 uur wordt 
de Sterrenmaand afgesloten met een borrel bij 
de Muziektent met muziek van saxofonist 
Rutger Markink & Friends.  

U vindt het pro-
gramma van dit 
weekend ook in 
de vorige Vree-
landbode en in 
de speciale Ster-
ren van Vree-
land-flyer. 

Klinkers en Klanken: 
Muzikale afsluiting van de STERRENmaand


