
Van de redactie

Op  zaterdag  25 juli was het noodweer. Toen 
ik het dorp uitreed – met de handen stevig aan 
het stuur want er was code rood afgekondigd 
- lag aan de Singel, nabij het pompstation een 
boom dwars over de weg. Later op de dag was 
de boom waarschijnlijk door Vreelanders al 
weer naar de kant gesleept. Ik kreeg ook tele-
foontjes van Vreelandse vrienden in het bui-
tenland. Of ik even in hun tuin wilde kijken, 
wat de schade was. En of die boom tegenover 
hun huis nog overeind stond! 
Al snel werden er foto’s  van stormschade 
en vooral van omgewaaide bomen en afge-
broken takken geplaatst op Facebook. Eric 
Kuperus plaatste een foto van deze zwaar be-

schadigde auto op de Vossenlaan. Hij kende 
de eigenaar niet. Maar al snel bleek de auto 
van Paul Fagel te zijn. Bij Joep en Ria Schreurs 
op De Vliet is een oude berk bezweken en op 
hun auto gevallen. Buren Marijke Hulsman, 
Rogier en Sandra Sluyter zijn in de stromende 
regen aan de gang gegaan met de kettingzaag. 
Later is de brandweer nog in aktie gekomen. 
Gelukkig was er alleen materiële schade. Fred 
Ros deelde de foto van de omgewaaide bal-
sempopulier. Hij nodigde Vreelanders uit 
om te komen zagen, om vast een lading hout 
in te slaan voor hun open haard. Creatieve 
Vreelanders nodigde hij uit om van het hout 
een beeld te maken. Ze moesten de stam dan 
wel even zelf komen ophalen.                     C.L.
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Code rood: Stormschade in Vreeland 

Er wordt hard gewerkt om het Spookhuisje 
aan het Boerenlaantje te herstellen! De ge-
meente heeft aannemer Van Schaik de op-
dracht te geven het huisje te restaureren. 
Het gehele dak is er net afgehaald en wordt 
vernieuwd. Het huisje -oorspronkelijk be-
horende bij het Plantagehuis- bevond zich 
in erbarmelijke staat. Dit wordt nu gelukkig 
‘rechtgezet’.

Voor u ligt een verse augustus editie van de Vreelandbode. We 
kijken in deze editie veel vooruit: het weekend van 15 en 16 au-
gustus het Historisch Festival op de Kleizuwe, een week later op 
22 augustus de Wielerronde van Vreeland en de Dorpsreünie en 
aan het eind van de maand, op 29 augustus, de Middeleeuwse 
dag. U leest er alles over in deze Vreelandbode. Verder maakt 
u kennis met dorpsgenoot Jacqueline van Schaick, leest u  meer 
over de jubilerende Elleke van Vliet en vertellen de kinderen van 
groep 8 van CSV Ridderhof alles over het afscheid van hun ba-
sisschool. 
We krijgen wel eens klachten dat de Vreelandbode te laat be-
zorgd wordt voor  b.v. een evenement dat in het weekend na de 
verschijningsdatum plaatsvindt. We hebben met de bezorging 
afgesproken dat de Vreelandbode van donderdag t/m zondag 
bezorgd wordt. De Vreelandbode staat altijd direct online op de 
verschijningsdatum. Deze data kunt u vinden op www.vreeland-
bode.nl, evenals de laatste editie. 
We wensen u veel leesplezier! 

Het 750-jarig bestaan van Vreeland is een 
mooie aanleiding om de eens legendarische 
Ronde van Vreeland weer op de agenda te 
zetten. 22 augustus a.s. gaan we wederom 
de strijd aan. Wedstrijden voor junioren en 
nieuwelingen en als fantastische afsluiting in 
dit ‘terug in de tijd’-jaar: een wedstrijd voor 
oud-profs. Mannen die veel betekend heb-
ben voor het Nederlandse wielrennen komen 
naar Vreeland om te koersen. Vol trots kun-
nen wij melden dat we ook Joop Zoetemelk 
aan het deelnemersveld mogen toevoegen.
Joop Zoetemelk won in 1979 de Ronde van 
Spanje en in 1980 de Tour de France. Hij reed 
de Tour 16 keer uit en stond naast zijn zege in 
‘79 ook nog zes keer als tweede op het podium 
in Parijs. Joop werd in 1985, op de sportief ge-
sproken hoge leeftijd van 38 jaar, wereldkam-
pioen op de weg. Bovendien won hij goud op 
de Olympische spelen en was hij winnaar van 
de Amstel Gold race. Maar hoe zal hij pres-
teren tijdens de Ronde van Vreeland tussen 
topcoureurs als Steven Rooks, Theo de Rooij, 
Leo van Vliet, Gert Jacobs, Jeroen Blijlevens 

of de lokale toppers die in het verleden hier 
hebben gewonnen?
Ronde van Vreeland – 22 augustus 2015. 
Komt dat zien, de toegang is gratis!! – Kijk 
ook op www.rondevanvreeland.nl

Ook Joop Zoetemelk rijdt de ronde
van Vreeland

Restauratie Spookhuisje

Zaterdag 29 augustus is het Middeleeuws Dorpsdiner
Kies en koop bij de Dagmarkt uw dinerbon

 Grote Vreelanders  € 12,50
 Rode  dinerbon 17.30 - 18.15 uur
 Paarse  dinerbon 18.15 - 19.00 uur
 Groene  dinerbon 19.00 - 19.45 uur
 Kleine Vreelanders  € 7,50
 Zij mogen op elk moment aanschuiven

Boeren, Burgers en 
Buitenlui van Vreeland

Middeleeuws Diner

Uiensoep
Afhalen tussen 

17.30 - 18.15 uur

Middeleeuws Diner

Groente stoof & Gegrilde kip
Afhalen tussen 

17.30 - 18.15 uur

29 augustus29 augustus
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Colofon

Kledingverhuur
Middeleeuwse dag
Heeft u nog niets om aan te trekken tijdens de 
Middeleeuwse dag op zaterdag 29 augustus? 
Kom dan naar theaterschool Kleine Kunst in 
de brede school CSV Ridderhof. Juf Sandra 
heeft daar voor 7,50 euro verschillende mid-
deleeuwse kledingstukken te huur. Ze is aan-
wezig op woensdag t/m vrijdag. (maak voor 
het passen/ophalen even een afspraak per 
mail: info@theaterschoolkleinekunst.nl). Alle 
kleding die in het afgelopen jaar gehuurd is 
graag zsm na de middeleeuwse dag retour op 
school (ivm de musical Robin Hood). Inleve-
ren bij de concierge kan dagelijks van 8.00 - 
12.00 uur.

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
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
25-26 sept. Robin Hood in Freeland Wood

Geef aan de collectant
De collecteweek van KWF Kankerbestrij-
ding start op maandag 7 september. In deze 
week zetten ruim 100.000 vrijwilligers zich 
in om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
kankeronderzoek. Elke euro die onze collec-
tanten ophalen, draagt bij aan onze missie: 
minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Kanker raakt ons allemaal. 

KWF-collecteweek
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Half juli zijn op de Nigtevechtseweg als snel-
heidsbeperkende maatregel op meerdere 
plekken tussen de Singel en het einde van de 
bebouwde kom plantenbakken geplaatst. Dit 
is gebeurd op initiatief van enkele bewoners 
van deze kinderrijke straat, omdat veel au-
tomobilisten hier veel te hard rijden. Enkele 
jaren terug heeft de (toenmalige) gemeente 
Loenen heel Vreeland tot 30 km/h zone ge-
maakt en zijn er op diverse locaties snelheids-
beperkende drempels geplaatst. Daar waar 
de Singel ter hoogte van de EVAB garage 
overgaat in de Nigtevechtseweg, houden de 
snelheidsbeperkende maatregelen ineens op 
en denken veel automobilisten het 60 km/h 
buitengebied in te rijden. Omdat drempels in 
dit gedeelte van het dorp teveel trilschade aan 
de oudere woningen zou toebrengen, zijn de 
bewoners in nauwe samenwerking met de ge-
meente op zoek gegaan naar alternatieven. Dit 
werd gevonden in duidelijkere bebording en 
in de plaatsing van de plantenbakken.  
Bij de weginrichting streeft de gemeente al ja-

ren naar zogenaamde ‘zelfverklarende wegen’ 
waarbij zonder al teveel bebording het aan 
iedere weggebruiker duidelijk is wat de ge-
wenste snelheid is. Voor het smalle en gevaar-
lijke weggedeelte tussen de Singel en de be-
graafplaats zouden de bewoners de weg graag 
herbestemmen tot ‘fiets straat, auto’s te gast’, 
een oplossing die elders binnen de gemeente 
ook is doorgevoerd maar wel de nodige herin-
richtingskosten met zich meebrengt waar op 
dit moment nog geen budget in de begroting 
voor beschikbaar is. 
De bewoners van dit stukje Vreeland zijn in 
ieder geval blij dat de gemeente budget heeft 
vrijgemaakt voor de huidige maatregelen. 

 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

Snelheidsbeperkende plantenbakken 
geplaatst

Op Peuterspeelzaal Vechtkroost heerst nu, 
net als in het hele dorp, zomerrust. Maar over 
2 weken gaan de deuren weer open voor een 
nieuw en bruisend schooljaar! Op 10 juni is 
het afgelopen schooljaar weer in stijl afgeslo-
ten met een heus eindfeest voor alle peuters! 
Het thema was dit jaar natuurlijk Vreeland 
750. Voor de gelegenheid was er een echt kas-
teel gebouwd op het plein, was er een lucht-
kasteel en natuurlijk allemaal verkleedde peu-
ters. De peuters genoten van middeleeuwse 
spelen, een ritje op een pony, cakejes, ijsjes 
en schmink. En tot slot nog een cadeautje van 
de juffies die hun peuters 6 weken moeten 
missen! Kortom, de Vreelandse peuters heb-
ben weer genoten en staan te trappelen tot de 

deuren weer open gaan! Wilt u uw peuter ook 
laten genieten van al het moois dat de peuter-
speelzaal te bieden heeft? Dat kan! De peuter-
speelzaal is op zoek naar peuters! Loopt u dus 
gerust een keer binnen of neem een kijkje op 
de website: www.vechtkroost.nl. 

Eindfeest Peuterspeelzaal Vechtkroost

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

www.schumacherschilders.nl

Om te spreken over een goed bewaard ge-
heim gaat wellicht een beetje ver. Maar toch, 
we komen op de derde zondagmiddag van 
de maand maar weinig Vreelanders tegen die 
een kijkje komen nemen bij ‘Meer Fun aan 
het Water Jamsessions’ bij Ottenhome. Op 
16 augustus wordt het de 48ste keer dat er 
tussen 15.00 en 18.00 uur live muziek wordt 
gemaakt door topmusici! En grote kans dat 
je dan ook Julia Driessen weer hoort inhaken 
bij een vette blues!! 

Jamsessies aan het water

IJsverkopers mogen venten van maandag tot 
en met zaterdag tot 22.00 uur. Dat heeft het 
college van B&W eind juli besloten. Daarmee 
sluit het college ook aan bij een breed gedeelde 
wens van de gemeenteraad. In de nieuwe Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) staat 
vermeld dat er ’s avonds tot 19.00 uur gevent 
mag worden. Het college acht het gebleken ne-
veneffect van de APV dat ijs in de avond niet 
meer verkocht kan worden als ongewenst. Het 
college werkt een voorstel uit om de APV op 

dit onderdeel nog dit jaar aan te passen. 
 Doel van de nieuwe APV is minder regels, 
wat ook een belangrijk speerpunt is van het 
huidige college. Daarom was gekozen om 
venten zonder vergunning toe te staan, be-
halve op zondag en in de avonduren na 19.00 
uur. Achterliggende gedachte is dat veel in-
woners het vervelend vinden dat er ‘s avonds 
gevent wordt, vooral als het donker is.  Voor 
Vreeland betekent dit dat het Italiaanse ijs van 
Portofino ’s avonds in het dorp te koop blijft. 

Langere ijsverkoop in de avonduren
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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

Voor de 12de keer organiseert de stichting 
‘De historie herleeft in de Vechtstreek’ op 
15 en 16 augustus a.s. het Historisch Festival 
Vreeland. Tijdens dit weekend wordt het 
festivalterrein aan de Kleizuwe omgebouwd 
tot een groot openluchtmuseum. Een record 
aantal eigenaren met allerlei oldtimer voer- 
en vaartuigen heeft zich aangemeld; dit 
maakt het Historisch Festival Vreeland een 
van de grootste in haar soort van Nederland. 
Op het Historisch Festival Vreeland draait, 
beweegt, ploft, puft en werkt alles. Het bruist 
van de activiteiten en er is volop historisch 
vermaak voor jong en oud.

Vrijdagavond 14 augustus is het de eer aan de 
oude sleepboten om het festivalweekend te 
openen. Om 21.00 uur vertrekt, vanaf sluis ‘t 
Hemeltje, de verlichte avondvaart over de Vecht 
door de oude kern van Vreeland. Bij de Van 
Leerbrug zal een havenkoor zeemansliederen 
te gehore brengen om het geheel aan te kleden.

Op zaterdagochtend om 9.00 uur is er een jong-
veekeuring: melkveehouders uit het Westelijk 
weidegebied en het Gooi brengen hun aller-
beste vee mee om dit door een deskundige jury 
te laten beoordelen. Om 11.00 uur is de offici-
ele opening met genodigden, veteranen en de 
burgemeester van gemeente Stichtse Vecht, 
Marc Witteman, onder begeleiding van een 
doedelzakorkest. Hierna volgt een parade van 
legervoertuigen door de ‘Dorpsstraat’. Dit jaar 
heeft het festival het thema ‘70 jaar bevrijding in 
de Vechtstreek’. Speciaal voor dit thema wordt 
er een oude legertank aangevoerd en landen 
er op zaterdagmiddag om 14.15 uur een grote 
groep legerparachutisten op het festivalterrein. 
De parachutisten worden als helden van toen 
binnen gehaald, waarna het bevrijdingsfeest 
kan beginnen. Omstreeks 15.30 uur vertrek-
ken de oude tractoren voor een rondrit door 
de Vechtstreek, de route is als volgt: Vreeland: 
Zuwe, Raadhuislaan, Bergseweg, Nederhorst 
den Berg; Overmeerseweg, Dammerweg, 
Gooilandseweg, Ankeveen: Hollands End, 
Stichts End, Herenweg, Kortenhoef: De 
Kwakel, Kortenhoefsedijk, N201.

Op zondag wordt er om 11.30 uur een echte 
wild-west show opgevoerd. Cowboy’s, im-
migranten, gelukszoekers, revolverhelden en 

schurken komen in deze show voorbij. Zwaar 
bewapende bandieten brengen een postkoets 
tot stoppen en beroven de inzittenden. Een tijd 
waarin het recht van de sterkste geldt. Kortom, 
een show die u niet mag missen.

Het festival biedt nog meer: defilés van alle 
deelnemende voertuigen, onderdelenmarkt, 
oldtimer tractoren, oldtimer fietsen, oldtimer 
luxe- en vrachtauto’s, oldtimer legervoer-
tuigen, stoommachines, oldtimer brom- en 
motorfietsen, oude gereedschappen, roof-
vogelshow, draaiorgel, minikermis en een 
boerenmarkt. Het volledige programma met 
de exacte tijden van de verschillende demon-
straties en optredens vind u op de site www.
historie-herleeft.nl. 

In de nagebouwde Dorpsstraat wordt het le-
ven van een oud -net bevrijd- Vechtdorp na-
gebootst, een vijftigtal oude ambachtslieden 
geven verschillende demonstraties van hoe ze 
hun beroep vroeger beoefenden. Zo is er een 
visboer, een winkel van Sinkel, een fotograaf, 
een smederij en een oude snoepwinkel. 

Dit festival brengt u terug 
naar grootmoeders tijd !

Openingstijden: zaterdag en zondag van 09:00 
uur tot 17:00 uur. Toegangsprijzen: volwasse-
nen: € 7,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis. Parkeergelegenheid 
gratis. www.historie-herleeft.nl. 

Historisch Festival Vreeland
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ZAKELIJK BIJ DE NEDERLANDEN
Onze 2 private dining ruimtes zijn vernieuwd!

Kom vergaderen, lunchen, dineren in een aparte
ruimte. Bel voor info naar Caroline.

LUNCHMENU
Van dinsdag tot en met vrijdag serveren

wij een 3 gangen Business Lunch á 39.50 p.p.
Kom lekker zakelijk op het terras aan het water.

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

BUON APPETITO
vanaf maandag 17 AUGUSTUS

ITALO PIZZA WEEK 

Al in september start de eerste workshop: een 
historische wandeling door de Dorpsstraat van 
Loenen. Amateur historicus Willem Mooij 
vertelt over de dorpsgeschiedenis, vroegere 
bewoners en verdwenen winkeltjes. Ook de af-
trap van de volgende cursussen is in september: 
straatfotografie, Tai Chi Chuan, Mensendieck,  
Yoga, kunst, Engelstalige romans en Franse 
conversatie. De laatste week van augustus 
wordt het programmaboekje 2015-2016 huis 
aan huis verspreid in Vreeland. Inschrijven 
kan nu al en bij voorkeur via de website: www.
cursusprojectloenen.nl
Docenten spreken en resultaten bekijken kan 
op vrijdag 11 september van 15.30 – 18.00 uur 

in de bibliotheek Loenen. Wie geen internet 
heeft kan zich dan ook opgeven. Of via het for-
mulier in het boekje. 

Inschrijving Cursusproject gestart

Al jarenlang heeft de gemeente het voorne-
men om op het CSV terrein woningen te 
laten bouwen. Nu er dan eindelijk concrete 
plannen zijn, leek het de dorpsraad een goed 
idee om op 15 juni een CSV thema-avond te 
organiseren: iedereen is wel benieuwd hoe 
dit stukje Vreeland er in de toekomst uit gaat 
zien, want zo vaak wordt er in ons dorp niet 
op grote schaal gebouwd. Het werd druk in 
het Dorpshuis: er kwamen veel meer inwoners 
dan we gedacht hadden. 
Alle hoofdrolspelers waren aanwezig: de ge-
meente gaf een presentatie van 
de bouwplannen met voorbeeld-
foto’s en tekeningen op grote 
borden. Namens de dorpsraad 
gaf Joost de Haan zijn visie. Wij 
vinden het nog steeds een ge-
miste kans dat het parkeerterreintje van de 
Boterweg niet naar het binnenterrein wordt 
verplaatst. De Boterweg zou ervan opknappen 
als de bebouwing zou worden doorgetrokken. 
Ook de architect en de projectontwikkelaar 
waren aanwezig voor een verdere toelichting 
en het beantwoorden van vragen. De aanwezi-
gen konden zich over het algemeen goed in de 
plannen vinden.
Zowel de plannen van de gemeente als het 

voorstel dat de dorpsraad per mail had inge-
diend vind je natuurlijk weer op www.dorps-
raadvreeland.nl onder ‘documenten dorps-
raad’. 
Na de presentatie gingen we verder met de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Altijd 
een goed moment om even stil te staan bij de 
onderwerpen die ons het afgelopen jaar heb-
ben beziggehouden. Greif, de brugwachters, 
de openbare ruimte, en de plannen met het 
gemeentelijk onroerend goed  als het spook-
huisje, Tierelantijn en het Dorpshuis. Uitleg 

ook over hoe onze besluiten tot 
stand komen en hoe we met de 
Vreelanders en de gemeente com-
municeren. 
Natuurlijk praatten we nog even 
na over de nieuwbouwplannen. En 

we verwelkomen Edo Smit in ons bestuur. Hij 
neemt de plaats in van Liesbeth Beukeboom, 
die te kennen had gegeven dat ze het bestuurs-
lidmaatschap niet met haar andere werkzaam-
heden kon combineren.
Tot slot gaf onze voorzitter Aginus Kalis nog 
een compliment aan de Vreeland 750 organi-
satie voor het vele en goede werk dat zij ver-
richt hebben om dit jaar onvergetelijk te ma-
ken voor alle Vreelanders. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Thema-avond en Algemene Ledenvergadering

Vincent Stapper, Ilonka Mekes en Raymond 
van der Burg hebben de 99e Nijmeegste Vier-
daagse gelopen!
“Voor mij was het de vierde keer dat ik mee 
deed”, vertelt Vincent. Samen met oud-klas-
genoot van de basisschool Ilonka Mekes en 
goede buurtvriend Raymond nam hij de uit-
daging aan. De vriendengroep logeerde op 
een camping en werd daar gesteund door fa-
milie en vrienden. “Mijn zus kookte en deed 
de boodschappen. Die ging ‘s avonds de stad 
in en kwam weer terug als wij weer opstonden 
om weer op weg te gaan. Het was heel gezellig. 
Na het lopen ‘s middags een beetje chillen met 

de voeten in de lucht. Sterke verhalen delen 
met andere wandelaars. Eten, brood smeren 
en vroeg naar bed. Het was een mooi moment 
op ‘t Wedren. We hebben de Via Gladiola 
weer gehaald! Volgend jaar weer! Vreelanders 
die ook mee willen lopen zijn van harte wel-
kom om zich bij ons aan te sluiten!”

Vreelanders lopen de Vierdaagse
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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

Cor Ledder, bij velen bekend als voormalig 
uitbuiter van Taverne de Vecht, hield altijd 
al (hoewel zelf nooit praktiserend) van sport. 
Naast het voetballen en het schaatsen werd hij 
ook gegrepen door de wielersport. Met gepaste 
trots verhaalt hij over 1976, het jaar waarin hij 
voor de eerste keer de Ronde van Vreeland 
organiseerde: “De familie Lieverts had vier 
jongens waar er drie van fietsten. Ze brachten 
mij op het idee een wielerronde te organiseren 
voor de jeugd. De eerste keer was op 30 april 
1976, een leuke activiteit op Koninginnedag en 
in samenwerking met het Oranje comité. 

Dat was toen nog geen professionele ama-
teurronde maar het sloeg zo aan dat we het 
jaar daarop weer de koppen bij elkaar sta-
ken. Meneer Cornelissen, directeur van de 
Rabobank, die op de Fetha woonde en net als 
de familie Lieverts ook gek was van wielren-
nen, wilde wel in het bestuur. En we vonden 
de wielervereniging Tempo uit Soest bereid 
hun medewerking te verlenen. De datum werd 
verplaatst naar eind juli omdat de wielerronde 
toch niet zo goed te combineren viel met de 
Koninginnedag festiviteiten en het jaar daarop 
startten we met de Nieuwelingen (15-16 jaar) 
en de Junioren (tot 18 jaar). In 1978 hadden we 
weer een beetje meer geld en toen werden we 
een echte amateurronde.”

De Ledder methode
Cor verkocht in zijn café Amstel bier en maak-
te daar reclame mee. Dat vond de ploegleider 
van de Amstelploeg wel leuk en die kwam met 
een paar goede renners om mee te rijden waar-
onder Hilbrink en Jos Lammertink. Als ama-
teurclub mochten ze de renners natuurlijk niet 
betalen maar om het voor renners aantrekke-
lijk te maken om juist in Vreeland te rijden, 
werkte Cor met dubbel prijzengeld. De jury 
bepaalde de volgorde van binnenkomst en 
dus ook de verdeling van het prijzengeld. Maar 
Cor had als penningmeester van de Ronde ook 
altijd zijn eigen enveloppen bij zich, die hij ook 
eigenhandig uitdeelde. Zo kon een renner in 
plaats van bijvoorbeeld 120 gulden, 240 gul-
den verdienen. Samen met Lieverts bezocht 
hij ook andere koersen om de Ronde van 
Vreeland onder de aandacht te brengen. De 
populariteit van de Ronde steeg en het aantal 
bekende renners nam daardoor toe. Niet in de 
laatste plaats volgens Cor door zijn dubbele 
prijzentruc: “Dolle Dries van Wijhe moest ik 
zelfs 350 gulden betalen maar daarvoor kwam 
hij met vier man waaronder hij het geld ver-
deelde.” Voordat het dorpshuis bestond, 
werd er een tent opgezet: “Die gingen we in 

Nieuwkoop ha-
len want dat was 
goedkoper en een 
paar van de jon-
gens die ’s mor-
gens meehielpen 
om de tent op te 
zetten, fietsten la-
ter op de dag ook 
mee. Maar toen 
het Dorpshuis 
er eenmaal was, 
konden ze zich daar omkleden en douchen. De 
officiële prijsuitreiking was bij mij in het café 
want zo had ik er ook nog wat aan.”

Persoonlijke benadering
Het prijzengeld haalde Cor uit zijn gokauto-
maat maar dat was bij lange na niet voldoende 
om alle kosten te betalen. De juryleden en de 
jurywagen moesten ook betaald worden en 
niet te vergeten de verzekeringen voor schade, 
in het bijzonder bij valpartijen. In de Evab 
vond Cor een sponsor die in een auto voor de 
Ronde uitreed, bedekt met reclame en grote 
bloemstukken. “Twee woensdagen ging ik 
met meneer Lieverts op pad (want dan was 
het café gesloten). We moesten 10.000 gulden 
aan sponsorgeld zien op te halen. Een paar 
grote bedrijven maakten het geld over maar de 
meeste kleinere sponsoren betaalden contant. 
‘s Ochtends om 9.00 uur gingen we op pad. Ik 
betaalde de drankjes en Lieverts de benzine en 
om vier uur waren we nog net op tijd terug 
om het geld te storten bij de bank. ‘s Avonds 
deden we dan de cafés en het gezelligste café 
natuurlijk als laatste.”
Ook moest er een bestuur komen. Koopman, de 
oud politieagent, werd voorzitter, Cornelissen, 
de directeur van de Rabobank, secretaris en 
Cor natuurlijk penningmeester. Dat ging zo 
door tot 1996. 

Een natuurlijk einde
Toen stierf de Wielerronde van Vreeland een 
min of meer natuurlijke dood. Cor hield het na 
twintig jaar organisatie wel voor gezien. Met 
de 7000 gulden winst die in de pot zat werd 
er een mooie avond georganiseerd om alle 
trouwe vrijwilligers te bedanken en de rest van 
het geld ging naar de wielerclub De Eendracht 
in Loenen die de organisatie overnam, zij het 
op een manier die Cor niet erg zinde.  Maar ja, 
de persoonlijke benadering het duo Lieverts/
Ledder kun je dan ook wel uniek noemen. 

Ronde Miss toen en nu
De eerste, tweede en derde prijs werden tra-
ditioneel uitgereikt door de Ronde Miss. De 
plaatselijke kappers vlogen elkaar wel eens 
in de haren omdat ze, als ze sponsorden, ook 
recht hadden op het kappen van de Ronde 
Miss. De Miss mocht een mooie jurk uitzoe-
ken en kreeg een sjerp om in de kleuren van 
de gemeente. Toen nog het blauw-geel van de 
gemeente Loenen. Ook dit jaar ontbreekt de 
Ronde Miss niet. Anouscha de Jong zal deze 
eervolle taak verrichten. En ze wordt gekapt 
door Belleza.           

 R.B.

Cor Ledder en de Wielerronde 
van Vreeland

6 augustus 2015 De Vreelandbode



 Wij helpen u verder bij het realiseren van al 
 uw persoonlijke doelen.
 Zoals:
 - de sterke en zwakke kanten van uzelf leren kennen;
 - in harmonie met uzelf komen;
 - relatieproblemen  onderkennen en verhelpen;
 - rouwverwerking;
 - sollicitatiebegeleiding;
 - studieproblemen.

 Mindful AFVALLEN start op 17 augustus: 
 10 bijeenkomsten voor € 100.
 
 Voor verdere informatie: 
 mail naar contact@moire-coaching.nl 
 of  bel 0616774163.

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

“Toen we het verzoek kregen van de 
feestcommissie Vreeland 750 jaar hebben we 
nagedacht wat we voor jullie dorp konden 
betekenen. Geld geven is natuurlijk het 
makkelijkst. Maar, omdat we als Rabobank de 
wielersport – net als hockey en paardensport 
– als speerpunt hebben, leek het ons een 
goed idee om de Rabo Dikke Banden Race 
in Vreeland te organiseren.” Aan het woord 
is Linda van de Bunt, sponsorcoördinator bij 
Rabobank Hilversum – Vecht en Plassen. 
Linda vervolgt: “Rabobank Nederland in 
Utrecht heeft deze race in een standaard 
sponsorpakket. De race – bestemd voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar - voldoet aan 
de eisen van de Koninklijke Nederlandsche 
Wieler Unie (KNWU). Het dragen van 
een wielerhelm is verplicht! Kinderen die 
geen helm hebben, krijgen er één lenen van 
de bank. We noemen het Dikke Banden 
Race, omdat de banden een minimale dikte 
moeten hebben van 28 mm. Daarmee sluiten 
we racefietsen uit. De race wordt voor drie 
leeftijdscategorieën georganiseerd, dit om 
het eerlijk te houden. De beste jongen en het 

beste meisje per categorie mag door naar de 
landelijke finale op 3 oktober in Berghem in 
Noord-Brabant.”

Lokale sponsoring 
Rabobank Hilversum – Vecht en Plassen 
heeft ook nog een bedrag beschikbaar gesteld 
voor het dorpsfeest. Linda: “We vinden het 
belangrijk om ook in kleine dorpen zoals 
Vreeland zichtbaar te blijven. Wij zijn één van 
de weinige banken die nog lokale initiatieven 
sponsoren. Dat blijven we doen, want dat 
hoort bij onze missie. We hopen voor de Rabo 
Dikke Banden Race op veel aanmeldingen!”

Meer informatie! 
De Rabo Dikke Banden Race is op zaterdag 22 
augustus tussen 11.30-16.00 uur. Wil jij wel 
eens mee doen aan een officiële wielerwedstrijd 
en fietsen op een afgezet parkoers? Tijdens de 
Rabo Dikke Banden Race kan het! Gewoon op 
je eigen fiets. Als je mee wilt doen kun je bellen 
met Jan Hos via 06–27 05 15 91 of aanmelden 
via www.rondevanvreeland.nl.

C.L.

Rabo sponsort Dikke Banden Race

“We hebben al bijna 200 inschrijvingen voor 
de grote Dorpsreünie op 22 augustus”, vertelt 
Vincent Stapper. “En elke dag komen er weer 
nieuwe bij!”. Vincent organiseert samen met 
Edith Konings en Sandra Boogert de grote 
Dorpsreunie. “Het leek ons leuk om samen met 
zoveel mogelijk dorpsbewoners ook de oud-in-
woners en de (oud-)verenigingsleden het feest-
jaar ‘Vreeland 750’ te vieren. Het Dorpshuis 
en de school bleken al snel te klein voor onze 
ambitieuze plannen. Daarom bood de organi-
satie van het historisch festival ons aan om de 
tent van het historisch festival op de Kleizuwe 
na het weekend van 15 augustus te laten staan. 
Daar zijn we ontzettend blij mee, want nu is er 
plaats genoeg voor iedereen die wil komen. We 
krijgen inschrijvingen vanuit Vreeland, maar 
ook uit de rest van het land.” Inschrijven kan 

via de website of het inschrijfformulier, dat 
huis aan huis verspreid is. Ook zijn veel men-
sen bezig om hun steentje bij te dragen aan de 
grote tentoonstelling die in de tent te zien zal 
zijn. “We hebben stapels foto’s en krantenarti-
kelen gekregen. Iedereen die ooit in Vreeland 
heeft gewerkt, gewoond of op een andere ma-
nier bij Vreeland betrokken is geweest, is van 
harte welkom. We zijn van plan om in een 
hoek van de tent het ‘cafe van Cor’ na te bou-
wen.” Ook is er genoeg te eten en te drinken. 
Huidige dorpsbewoners zijn van harte welkom 
om van de gezellige sfeer mee te komen genie-
ten. Ontmoet oude klasgenoten, buurtvrien-
den of oude clubleden. Een feest voor iedereen 
van jong tot oud.’. Entree reünie 7,50 (inclusief 
1 consumptie). Opgeven info@vreeland750.nl. 
Meer informatie: www.vreeland750.nl.

Grote Dorpsreünie op 22 augustus

Na 15 jaar gaat juf Marjies basisschool CSV 
Ridderhof verlaten. Juf Marjies vertrekt in 
het nieuwe schooljaar naar een school in Am-
sterdam. Daar gaat zij lesgeven aan een groep 
hoogbegaafde kinderen. Op 22 augustus is er 
van 15.30 - 17.00 uur een afscheidsreceptie in 
de tent van de Dorpsreunie aan de Kleizuwe. 
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk (oud)
leerlingen met hun ouders aanwezig zijn. De 
toegang voor de afscheidsreceptie is tussen 
15.30 en 16.00 uur gratis (inclusief 1 consump-
tie). Juf Marjies heeft geen kadowensen, maar 
mocht u haar toch iets willen meegeven dan 
komt een bijdrage voor een goed doel zeker 
goed terecht. Juf Marjies vertrekt niet omdat 
ze het niet meer naar haar zin heeft op CSV: 
“Integendeel”, vertelt ze. “Op CSV Ridderhof 
begeleidde ik in het afgelopen schooljaar één 
dag in de week een groep met hoogbegaafde 
kinderen, maar ik vind dat zo leuk dat ik dat 
het liefst de hele week wilde doen. Dat kon op 
CSV helaas niet en in Amsterdam wel.” Juf 
Marjies vertrekt met een schat aan mooie her-

inneringen aan het dorp: “Eén van de hoog-
tepunten was wel de metamorfose die ik heb 
ondergaan voor het goede doel. het hele dorp 
heeft toen geld ingezameld voor een verande-
ring in mijn haar- en kledingstijl. Jacqueline 
Huussen zorgde voor een rode krullenbos en 
de make up werd verzorgd door Diane de 
Jong. Met het rondje over de catwalk hebben 
we toen heel veel geld opgehaald voor een 
project in Peru van meester Frits.” Juf Mar-
jies vertrekt met een lach en een traan: “Het is 
moeilijk om afscheid te nemen van mijn leuke 
collega’s en de kinderen, maar na 15 jaar ben 
ik ook wel weer toe aan een nieuwe uitdaging.” 

Afscheid Juf Marjies
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Middeleeuws Dorpsf
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Op 29 augustus zal het dan eindelijk gaan 
plaatsvinden: de grote viering van het 
750-jarige bestaan van Vreeland! 
De dag zal om 10.00 geheel in stijl beginnen 
waarbij we alle Vreelanders in middeleeuwse 
kledij hopen te verwelkomen. Echte ridders 
zullen hun intrede doen en het eerste 
spectaculaire riddertoernooi zal om 11.00 
beginnen. Ridders te paard met zwaarden 
en lansen, wat een geweldig spektakel zal dat 
worden! Mocht u de eerste voorstelling missen, 
dan is er om 15.30 nog een riddertoernooi aan 
de Fetha. Uiteraard mag u ook twee keer van 
de voorstelling komen genieten. 
Voor de kleine Vreelandse riddertjes 
en jonkvrouwen zal er aansluitend de 
mogelijkheid zijn om zich een echte stoere 
ridder te wanen met zwaarden en boogschieten 
tijdens de ridderspelen voor kinderen. 
Ook als u niet lekker in uw vel zit of u zit in de 
lappenmand? Laat dit u niet tegenhouden en 
kom naar het middeleeuwse dorpsfeest! Het 
middeleeuws genootschap Monnickendam zal 
er met historische  methoden voor zorgen dat 
u zo weer boven Jan bent! Zij zullen gedurende 
de hele dag beschikbaar zijn om kennis te 
nemen van uw pijntjes en klachten . 
Altijd al een glas-in-loodmaker in actie willen 
zien? Of zelf willen tin gieten? Brood bakken 
in een echte houtoven? Hoe wordt mosterd 
eigenlijk gemaakt? Wat doet een koperslager? 
Stinkt het echt zo als leer wordt bewerkt? Kom 
kijken bij deze eeuwenoude ambachten! Op 
de Floraweg staat van 12.00 tot 17.00 uur een 
markt waar je van alles kunt doen en bekijken. 
Er is een echte smid die op een groot vuur 
wapens en andere gebruiksvoorwerpen maakt. 
De palingroker laat ons zijn werk ruiken en 
zien, en natuurlijk is de paling te koop. Ook 
een houtsnijder en een pitrietvlechter laten 
hun kunsten zien.
Je kunt workshops volgen om te leren 
kaarsen rollen, vilt maken van wol, tin 
gieten en keramiek beschilderen. Er zijn 
streekprodukten te koop die vaak ter plekke 
worden gemaakt. Er is van alles om te proeven 
zoals kaas, olijfolie, ham, chocola. Maya zorgt 
voor een heerlijke lunch en Angelika maakt 
stroopwafels. En je kunt met een koets een 
ritje naar de molen maken. Kortom: je ogen, 
oren, neus en mond komen niets tekort op 
deze middag! 

In de middeleeuwen werd al dankbaar gebruikt 
van molens en nu Vreeland in het bezit is van 
een prachtige molen ‘De Ruiter’ is er voor u de 
mogelijkheid om per paard en wagen naar de 
molen af te reizen om zelf deze eeuwenoude 
traditie te aanschouwen. 
Altijd al willen weten hoe Vreeland aan zijn 
naam komt? Om 13.00 uur zal er een uitvoering 
zijn van het wagenspel met het toneelstuk ‘Hoe 
Vreeland aan zijn naam komt’. Komt dat zien! 
Wat ook zeer zeker het zien waard is, zijn de 
bijzondere roofvogels die hun kunsten laten 
zien tijdens de roofvogelshows die zullen 
plaatsvinden en 13.30 en 16.30 aan de Fetha. 

Zeebonken, meld u! Vreeland heeft u nodig 
om de stad te beschermen!  Wie als eerste 
het kanon afschiet om indringers te verjagen 
wint niet alleen de eeuwige roem maar ook 
een indrukwekkend aandenken. De Slag om 
Vreeland bestaat uit verschillende onderdelen 
waarbij over de Vecht geroeid moet worden,  
goederen worden vervoerd en ringsteken 
onder de brug. Deze slag zal eindigen met een 
knal! Aanmelden kan via www.vreeland750.nl. 
Om 17.00 zal de prijsuitreiking zijn van de 
Slag om Vreeland met aansluitend een loterij 
waarbij prachtige (moderne) prijzen te winnen 
zijn. De loten zijn te koop bij de Dagwinkel. 
Er moet uiteraard ook gegeten worden en 
daarom is het traditionele dorpsdiner dan ook 
geheel in stijl en wordt er een middeleeuwse 
maaltijd geserveerd. Het menu bestaat 
onder meer uit kippetjes, gebraden boven 
het open vuur. Dat ziet er niet alleen heel 
indrukwekkend en gezellig uit maar is ook nog 
eens heel lekker! De bonnen voor het diner 
zijn verkrijgbaar bij de Dagwinkel. Wees er 
snel bij want op is op en dit wilt u niet missen! 
Wat is een dorpsfeest zonder de “Ludieke 
Bromfietsrees”? Wellicht niet het meest 
middeleeuwse onderdeel van de dag maar 
daarom niet minder leuk! Vanaf 19.00 
kunnen de deelnemers enthousiast worden 
aangemoedigd langs het parcours. 

Een feest is natuurlijk geen feest zonder muziek 
en dat geldt ook zeker voor dit middeleeuwse 
dorpsfeest! Overdag zal er al gezang te horen 
zijn en vanaf 20.00 begint de band in de 
Breedstraat en zullen de middeleeuwse voetjes 
van de vloer gaan en kan er worden gedanst 
en gezongen. De perfecte afsluiter van hopelijk 
een perfect middeleeuws dorpsfeest! 

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  

Wij zijn 
weer open 

dus u kunt weer 
binnen lopen! 

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



feest op 29 augustus
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Ons mooie dorp Vreeland had vroeger een 
heel andere naam, dat weten maar weinig 
mensen. Als u nieuwsgierig bent naar de vroe-
gere naam van ons dorp, kom dan kijken! 
Het wagenspel, ontstaan in de Middeleeuwen, 
is een toneelstuk opgevoerd op een verplaats-
bare inrichting, genoemd een wagen en ont-
stond in het laatste kwart van de 14e eeuw. De 
naam is ontleend aan het feit dat het stuk werd 
opgevoerd op een platte wagen, inclusief de-

cor, wat als voordeel had dat het stuk op elke 
gewenste plaats kon worden opgevoerd. 
Oude tijden herleven! Dit is uw kans om een 
historisch wagenspel te zien!
U kunt nu weer genieten van zo’n spel, ge-
speeld voor jong en oud, door jong en oud. Er 
spelen kinderen, vechtersbazen, moeders, een 
heks en haar bediende mee. Kom dat zien!!! 
 Het wagenspel is om 13.00 uu op de Flora-
weg. Komt dat zien, komt dat zien!

Wagenspel “Hoe Vreeland aan zijn naam komt”        

Heeft u een pijntje? Misselijkheid? Bent u wat 
stijfjes? Of depri? Of zit er een vervelende puist 
in de weg of heeft u gewoon een kater van te 
veel borrels? Wellicht leeft u in onmin met de 
lokale huisartsenpraktijk of denkt u dat ze er 
daar niks van kunnen? Grijp dan uw kans op 
zaterdag 29 augustus a.s., want er dient zich 
een unieke kans voor u aan voor een oplossing 
van al uw problemen. 

De geneesheren van het Middeleeuws Ge-
nootschap Monnickendam doen dan Vree-
land aan ter gelegenheid van de 750e verjaar-
dag van Vreeland! 

Zij zullen u de pis kijken. Kleur, geur en smaak 
bepalen uw kwaal en daarmee ook uw lot. U 
moet er wel even voor op de pot! Mogelijk 
wordt u doorverwezen naar de chirurgijn. Hij 
komt ook mee en dat is de man van de harde 
actie. Welk lichaamssap bepaalt uw onbalans? 
Slijm, bloed of zwarte gal? Voor al uw klys-
ma’s, aderlatingen of lastige puncties bent u 
bij hem aan het goede adres. Zelfs voor de am-
putatie van uw ledematen, draait hij zijn hand 
niet om. Ook is er de voorlichting van onze 
vroedvrouw ter voorkoming van ongewilde 
zwangerschap of onhebbelijke aandoeningen 
aan de genitaliën. Zij staat paraat om een be-
valling op elk moment te begeleiden. Verse, 
heilzame kruiden zullen de boreling(en) be-
hoeden voor kwalijke ziektes in de toekomst. 
Waarschuwing: wees echter op uw hoede 
voor de oplichters! Kwakzalvers zullen u voor 
veel euro’s hun ranzige smeersels aanbieden. 
De barbier bijvoorbeeld knipt en scheert niet 
alleen, maar op geneeskundig gebied beunt hij 
er flink bij. 

Middeleeuwse geneesheren in Vreeland 

De laatste 11 jaar is de Vreelandse bromfiets-
rees uitgegroeid tot een vast onderdeel van 
het dorpsfeest van Vreeland. Dit evenement is 
door geen enkel dorp in de wijde omgeving 
te kopiëren, dit kan alleen maar in het dorp 
Vreeland en daar kunnen we best wel een 
beetje trots op zijn.
Zaterdag 29 augustus om 19:00 uur luid het 
startschot voor de 11e Vreelandse brom-
fietsrees, bromfietsen van voor 1965 of rol 
aangedreven 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 snel-
heid. Ieder jaar wordt een thema gekozen en 
de uitdossingen van de deelnemers zorgen 
dan ook voor veel hilariteit bij het publiek wat 
de Bromfietsrees in grote getalen bezoekt. De 
Bromfietsrees staat samen met het dorpsfeest 
ieder jaar weer garant voor een supergezellige 
zaterdagavond in het hart van Vreeland 
Het thema dit jaar staat natuurlijk in het te-
ken van Vreeland 750 jaar, dus luid het thema: 
Middeleeuwen. Met dit thema wordt het on-
getwijfeld weer een bonte kleurrijke verzame-

ling in de kleine straatjes van Vreeland.
Net als vorig jaar starten de coureurs door 
middel van een Le Mans-start. Met deze start 
bootsen we de start van de 24 uurs race van 
Le Mans na: coureurs zetten hun tweewieler 
nabij de startlijn en lopen terug het parkoers 
op. Na het startschot rennen de coureurs naar 
hun tweewieler en proberen de motor te star-
ten en scheuren weg. Genoeg ingrediënten 
om er een geslaagd evenement van te maken.
Vanaf 13:30 uur verzamelen de deelnemers 
zich bij de Muziektent, een half uur later ver-
trekken de deelnemers voor een toerrit van 50 
kilometer door de mooie Vechtstreek. Om-
streeks 18:00 uur is het gehele deelnemersveld 
weer terug en kunnen de coureurs zich op 
gaan maken voor de bromfietsrees.
Informatie en inschrijving: 
willem.soede@gmail.com.

Vreelandse Bromfietsrees

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



Groep 8 kijkt terug en vooruit
Deze zomereditie van de Kinderpost staat 
helemaal in het teken van groep 8 van CSV 
Ridderhof! In januari hebben jullie al kunnen 
lezen hoe een aantal kinderen van groep 8 het 
jaar voor zich zagen en welke schoolkeuze ze 
dachten te maken. En nu is het zover, groep 8 
is klaar. Ze gaan naar de middelbare! 
In deze Kinderpost kunnen jullie lezen hoe 
de laatste weken op school voor groep 8 is 
geweest. Jimi, Evie en Pleun schrijven over 
de school die ze hebben gekozen en wat ze 
daar van vinden.Lieve jongens en meisjes van 
groep 8, veel plezier op jullie nieuwe school! 
Tot ziens ergens in Vreeland! En aan alle an-
dere kinderen van Vreeland: veel leesplezier 
en tot ziens in augustus!

 BBQ
Alle kinderen van groep 8 kwamen om kwart 
over zeven op school. We aten met alle mees-
ters en juff en aan tafels steeds wisselde de 
leraren van plek zodat we met bijna elke juf 
of meester hadden gesproken. We aten ham-
burgers en meloen en dronken kindercham-
pagne. Na het eten moesten we allemaal gaan 
zitten en kwamen de ouders ook. De meesters 
en juff en zongen een liedje over elke leerling. 
Het was super leuk! Juf Anja had een power-
point gemaakt met de tekst van het liedje en 
tussendoor foto’s van ons. Daarna hadden de 
kinderen van groep acht de leraren bedankt 
en hadden een cadeautje. Het was een foto van 
ons waar je met allemaal briefj es of kon schrij-
ven wat je met iemand wilt ruilen of kopen. 
We kregen allemaal een boek 
van meester Kees en gingen 
daarna naar huis. Het was een 
super leuke avond! We heb-
ben afscheid genomen van de 
leraren en nu op naar de mid-
delbare school!

Van Julia Berends

Merle over de musical De Musicool
De musicool was heel leuk we hebben  don-
derdag ochtend de generale gehad. Niemand 
vond de generale goed gaan maar een slechte 
generale is een goede eind musicool. We gin-

gen  donderdag avond  om 7 uur  weg van de 
bbq sommige waren zenuwachtig. 
Iedereen deed zijn kleding aan zijn make up 
en schmink op. En toen tien minuten van te 
voren. Iedereen stond klaar het begon. We 
waren goed bezig het ging over vreeland ze-
venhonderdvijft ig jaar. Het 
eindigde met het eindlied dit 
hebben we zelf geschreven net 
zoals de hele musicool. Aan 
het eind hebben we iedereen 
uitgezwaaid. Dit was onze 
musicool.         Van Merle

Het Gala
Over het gala van groep 8, kan Luka heel kort 
zijn. Hij zegt: “Het was super leuk! We maak-
ten een dans met juf Inge (onze oude juf) en 
we hebben zelfs in de 
avond/nacht nog ge-
zwommen!”

Kamp 2015 groep 8
Dit jaar is groep 8 weer op kamp geweest. Ook 
deze keer naar Texel. Het was heel leuk! We 
kwamen die dag eerder op school, om nog 
het een en ander te bespreken. Iedereen had 
er erg veel zin in. We kregen te horen met wie 
je in de auto zat en dan mocht je vertrekken. 
Eenmaal bij de boot begon iedereen de koff ers 
te bekijken, sommige kinderen hadden reuze 
koff ers en anderen  juist heel klein. Op de boot 
werd er weer veel gepraat over wat we zouden 
doen. Na de tocht van 20 min kwamen we 
aan bij de fi etsenverhuur. Iedereen kreeg zijn 

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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eigen fi ets en zo vertrokken we. Na een tijdje 
fi etsen namen we een pauze. Er werd nog wat 
gevoetbald en we konden weer vertrekken. 
Weer even later kwamen we aan bij het strand. 
De meesten hebben lekker in de zee gespeeld. 
En op het strand werd er een kuil gegraven 
en 2 kinderen ingegraven. Daarna gingen we 

naar het huis. We hadden 
daar een groot voetbalveld 
en volleybalveldje. Er werd 
dus ook veel gevoetbald. 
Na het eten ging iedereen 
naar bed. 
Volgende dag: na het ont-
bijt begonnen we weer met 
voetballen. Tot we geroe-
pen werden, tijd om vlie-
gers te maken! We kregen 
een kleine uitleg en begon-

nen. Ik denk dat alle vliegers de lucht in zijn 
gegaan. Na het vliegeren zijn we gaan raft en 
en kajakken. We moesten een heel pak aan. 
Natuurlijk gingen alle meisjes bij elkaar in de 
raft . De jongens probeerden de meisjes raft  
te kapen. Het lukte niet echt want we hadden 
een slimme instructeur. Hij hielp de jongens 
en smeet ze daarna gelijk weer overboord. 
Natuurlijk gingen we na het raft en nog even 
kajakken. Een estafette. Nou was het voor 
sommigen niet zo makkelijk! Na het kajak-
ken was het tijd om weer te gaan. Even tegen 
de wind in fi etsen, wat valpartijen en geklaag 
waren we weer bij het huis. Weer heerlijk eten 
en dan weer naar de volgende dag. De laatste 
dag zijn we op een garnalenboot geweest. Het 
waaide keihard! Even een tijdje wachten en de 
garnalen (en krabben!) kwamen aan boord. 
We kregen te horen wat het allemaal was. De 
krabben en andere vissen werden in een an-
dere bak gegooid, zodat alle kinderen ze over-
boord konden gooien. Sommigen pakte ze zo 
vast! Na het garnalenavontuur fi etsten we naar 
den Burg. Een vossenjacht! Alle teams moes-
ten alle “vossen” vinden en papieren ophalen 
met een letter erop. De letters moesten het 
woord schoolkamp vormen. Na de vossen-
jacht mochten we een halfuurtje in winkeltjes 
kopen. Iedereen had 15 of 20 euro mee om uit 
te geven. Het halfuurtje was om, tijd om naar 
de boot te gaan. Op de boot 
werd het laatste geld nog 
uitgegeven. We waren weer 
bijna terug, tijd om iedereen 
gedag te zeggen. Dit kamp 
was geweldig! Veel plezier op 
jullie school!             Van Pink

Jimi
Ik ben Jimi en ik ga naar het A.Roland Holst 
College. Op deze nieuwe school hoop ik veel 
nieuws te leren, en ook nieuwe vrienden te 
maken. Ik ga samen met Melle, Joris en Tobias 
naar dezelfde klas. Eerst dacht ik dat het fi et-
sen heel stom was maar 12 km is korter dan ik 
dacht en het is ook goed voor je. Toen ik daar 
voor het eerst binnen kwam merkte dat het ge-
lijk een goede sfeer had en gezelligheid en dat 
trok mij erg aan. Wiskunde Frans en natuur-
kunde lijken mij leuke nieuwe 
vakken. Va CSV zal ik vooral 
de aardige meesters en juff en 
en ook mijn oude vrienden. 
Maar uiteindelijk heb ik toch 
wel zin in het VO.

Van Jimi Nieuwland.

ISH
Ik ga na de zomervakantie naar het ISH. Ik 
heb heel veel zin om na de zomervakantie 
naar mijn nieuwe school te gaan. Maar het 
wordt ook wel een uitdaging, want ik krijg alle 
lessen in het Engels. Ik heb voor het ISH geko-
zen, omdat ik de sfeer daar heel leuk vind en 
je kan dan later heel goed Engels spreken. Ook 
krijg je een internationale diploma, dan kan ik 
in het buitenland studeren. Er is alleen wel een 
nadeel, want ik moet helemaal naar Hilver-
sum fi etsen en dat is 14 kilometer! Maar als er 
geen tegenwind of regen is op de fi ets dan vind 
ik het niet zo erg om te fi etsen. Ik ga samen 
met Julia naar het ISH. Dat vind ik heel gezel-
lig want ze is 1 van mijn beste vriendinnen! 
Een paar maanden geleden had ik een proefl es 
gehad. Die vond ik heel leuk want de leraren 
waren heel erg aardig en de lessen waren heel 
erg leuk. Ik vind het heel leuk om naar mijn 
nieuwe school te gaan, maar 
ik ga CSV ook heel erg mis-
sen. We hadden echt een hele 
leuke klas. Ik hoop dat we nog 
vaak met de hele klas naar 
Hilversum fi etsen.    van Pleun

Naar ARHC
Ik ga naar het A. Roland Holst College. ik heb 
veel zin in mijn nieuwe klas en mijn nieuwe 
vakken.  Ik ga met 7 jongens uit mijn oude klas 
naar de nieuwe school en ken op het ARHC 
meisjes van de hockeyclub.   Ik vind het leuk 
om 12 km te gaan fi etsen op mijn nieuwe fi ets. 
Toen ik de school binnen liep had ik gelijk het 
gevoel; hier wil ik op school komen. Vooral 
toen ik de kantine binnen kwam en daarna 
het art & design lokaal binnen liep. Natuurlijk 
ga ik mijn oude klasgenoten heel erg missen 
en de juff en en meesters van 
CSV ook. Ik heb een hele 
leuke tijd met mijn oude klas-
genoten gehad, dus die ga ik 
heel erg missen. maar ik heb 
ook  SUPER veel zin in mijn 
nieuwe klas.          groetjes Evie

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

www.letsspark.nl
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‘We kennen nog niet veel Vreelanders’
Jacqueline van Schaick (41) woont samen met 
haar man Ruben Zwakenberg en vier kinde-
ren nog geen twee jaar aan de Hendrik van 
Viandenstraat. Veel contacten in Vreeland 
hebben ze nog niet. De twee oudsten Eva (9) en 
Daan (7), uit een eerdere relatie van Jacqueline, 
zitten namelijk in Baambrugge op school. De 
kleintjes Rens (2) en Suus (8 maanden) zijn 
nog lekker thuis. De verwachting is dat de 
Vreelandse contacten vanzelf komen als de 
jongsten naar CSV Ridderhof gaan!
De ontvangst is gelijk hartelijk, spontaan en 
open. In de gang hangt een groot bord met 
allemaal huiselijke slogans. In dit huis is het 
gezellig, ontspannen, eerlijk én er wordt veel 
gelachen. Dat blijkt te kloppen! Ruben (45) 
komt er voor de gezelligheid bijzitten en 
schenkt koffie en later een wijntje. Hij groeide 
op in Baambrugge en is nu verantwoordelijk 
voor de sales bij varkensslachterij Westfort in 
IJsselstein. Jacqueline groeide op in Kerklaan. 
Haar moeder, nu de oma die 2 dagen per week 
op Rens en Suus past, was nog maar 18 jaar 
toen Jacqueline werd geboren. “Ik ging naar 
het Fundament in Loenen, zat op hockey en 
speelde toen ik klein was vooral met de kinde-
ren uit Kerklaan. Het was een fijne jeugd. Mijn 
vader was timmerman en mijn moeder was al-
tijd thuis. Ik heb een zusje dat twee jaar jonger 
is. Ook al was ik de oudste, ik kreeg nauwelijks 
beperkingen opgelegd. Alles wat ik deed was 
okay. Heel relaxed!”

Werken met 
jongeren
Na de lagere 
school ging 
Jacqueline naar 
de Havo op 
Broklede. Ze 
wist toen al dat 
ze verloskundige 
wilde worden. 
Dat is er nooit 
van gekomen, 
omdat ze steeds 

werd uitgeloot voor de opleiding. “Ik ben soci-
aal pedagogische hulpverlening gaan studeren 
in hartje Amsterdam. Amsterdammers vond 
ik gelijk vriendelijk, toegankelijk en ontspan-
nen. In die tijd liep ik stage op een afdeling 
kinderpsychiatrie in het ziekenhuis in Utrecht. 
Dat waren kinderen tussen de 6 en 13 jaar met 
psychiatrische problemen. Heel bijzonder om 
met hen te werken. Ik besloot mijn studie af 
te ronden aan het Paedologisch Instituut in 
Duivendrecht. Na de fusie met de Argonaut 
werd het de Bascule. De Bascule is een aca-
demisch centrum. Ze verlenen psychiatrische 
zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in 
Amsterdam en omstreken en werken nauw 
samen met de Universiteit van Amsterdam en 

met de Vrije Universiteit. Momenteel train ik 
twee dagen per week pubers tussen de 12 en 
18 jaar. Dat doe ik op het Altra Collega, spe-
ciaal voortgezet onderwijs voor jongeren met 
problemen als autisme, borderline, depres-
sies enzovoorts. Het zijn groepstrainingen en 
individuele begeleidingstrajecten, onder an-
dere psycho-educatie. Het is boeiend en zinvol 
werk.”

Tweede relatie
Jacqueline heeft voordat zij in Vreeland kwam 
wonen eerst 10 jaar in Baambrugge gewoond. 
Met haar eerste man heeft zij een oud vrij-
staand pand gekocht. Dit pand werd gesloopt 
en met hulp van familie en vrienden hebben 
ze twee woonhuizen gebouwd. In dit huis zijn 
Jacqueline haar eerste twee kinderen, Eva en 
Daan geboren. Eva en Daan gaan daar nog 
steeds naar school omdat zij nog steeds voor 
een deel in Baambrugge wonen bij hun vader. 
Jacquelines eerste man komt uit Baambrugge. 
Het huwelijk hield slechts drie jaar stand. 
Inmiddels waren Eva en Daan al geboren. Door 
het co-ouderschap – de kinderen zijn de helft 
van de week bij hun vader – was het verstandi-
ger hen in Baambrugge op school te laten. “Ik 
had in die tijd Ruben al leren kennen en ben 
na mijn scheiding met hem in Vreeland terecht 
gekomen. Wij hebben hier flink verbouwd. Dat 
was ook nodig, omdat we hier steeds de helft 
van de week met vier kinderen wonen. En ja, ik 
sta regelmatig in de file op de N201 als ik Eva 
en Daan ’s morgens vroeg naar school breng. 
Maar dat neem ik voor lief.”
Inmiddels heeft Ruben de wijntjes ingeschon-
ken. Er komen zoveel verhalen los dat we wel 
drie pagina’s van de Vreelandbode kunnen 
vullen. Zoals het bord in de gang al duidelijk 
maakte: Jacqueline houdt van gezelligheid. 
Van koken, vrienden over de vloer, spelen met 
de kinderen, samen eten én van dieren. “We 
hebben een hond, twee katten, konijnen en 
kippen. Ik durf van mezelf wel te zeggen dat 
ik een actieve moeder ben, ook op de school 
van Eva en Daan. Lekker met de kinderen in 
de weer, knutselen, cakejes bakken en zo, dat 
ontspant mij ook. Net als tennissen. Het leuke 
is dat een vriendin van mij binnenkort lerares 
wordt op CSV Ridderhof. Echt dat inburge-
ren gaat vanzelf komen. We kunnen helaas 
niet op het dorpsfeest zijn, want dat valt gelijk 
met het dorpsfeest in Abcoude. Daar vieren 
we dan feest met onze vrienden uit Abcoude 
en Baambrugge.” “Maar”, tot slot, lachend: 
“We doen wel af en toe boodschappen bij de 
Dagwinkel, eten regelmatig pannenkoeken bij 
Noord-Brabant, gaan met de kinderen naar het 
speeltuintje, laten al lopend door het dorp de 
hond uit en dan straks nog de wielerronde voor 
ons huis! Dat moet goedkomen.”
Jacqueline geeft het stokje door aan Ruben Bosch.

door Connie Lohuis

Jacqueline van Schaick

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

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 

Nieuwe bewoners aan Oud Over 
te Loenen aan de Vecht

Te huur gevraagd
• Garagebox of overdekte stalling voor klassieke auto
•  Ligplaats aan de Vecht voor sloep (900x285) zo mogelijk 

met walstroom
• Atelierruimte om te schilderen

Te koop aangeboden
• TechnoGym Excite 700 Synchro Crosstrainer
• Decoratieve houten kano (560x62) voor in eetkeuken
• Atag Side by Side koel/vries combinatie
• Sfeervolle glazen kroonluchters voor boven eettafel
• Eikenhouten eettafel (320x102) met 8 stoelen

Voor informatie bel met D. Kleyn 06 53883221

www.vreelandbode.nl
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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

Wielerronde en Dorpsfeest, 
weer uniek van Vreeland!

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat Jelleke 
van Vliet haar diploma voor mondhygiëniste 
behaalde. Dat was in Utrecht. Na wat omzwer-
vingen, en na heel veel ervaring te hebben op-
gedaan, is zij sinds 2001 actief in Vreeland in 
de Mondhygiëne praktijk Vreeland. Hoogste 
tijd voor een interview aan de Fetha.
Op een regenachtige zomerochtend is Jelleke 
al vroeg actief. Een lange dag vol patiënten 
wacht maar voor de Vreelandbode neem Jel-
leke de tijd: “Tijdens mijn middelbare school-
tijd twijfelde ik heel erg tussen de opleiding fy-
siotherapie of mondhygiëne maar het werd de 
HBO-opleiding mondhygiëne. Het eerste jaar 
vond ik lastig maar in het tweede jaar kwam er 
meer praktijk bij kijken en vond ik het veel leu-
ker. Met verschillende mensen omgaan vind ik 
nog steeds een heel leuk aspect van mijn vak. 
Ook vind en vond ik het leuke aan mijn vak 
dat je heel snel resultaat ziet van je werk.”
Veertig jaar terug waren de tandartsen nogal 
terughoudend wat betreft deze nieuwe be-
roepsgroep. “Ze moesten even wennen dat 
er ook anderen waren die een stukje van hun 
werk konden overnemen.” Desalniettemin 
vond Jelleke na haar opleiding snel werk bij 
een tandartsenpraktijk in Tiel. Een mooie leer-
school maar Tiel bleek niet de plek waar ze 
haar verdere leven wilde doorbrengen.

Vreeland
In Abcoude vond ze haar draai en bij een 
groepspraktijk aldaar kon Jelleke haar vaar-
digheden nog verder bekwamen. “Het was een 
vooruitstrevende praktijk daar en we mochten 
de tandartsen helpen bij vullingen plaatsen bij-
voorbeeld.” Na bij nog een aantal gemeenten 
ervaring te hebben opgedaan, keerde ze toch 
weer terug naar Abcoude en richtte Jelleke 
daarnaast ook de praktijk In Vreeland op. “Het 
werd toen ook makkelijker om zelfstandig te 
werken. Daarvoor kon je alleen maar declare-
ren bij ziektekostenverzekeraars via een tand-
arts. Dat veranderde toen gelukkig.”
Via het blad voor mondhygiënisten kwam de 
vakvrouw op het spoor van deze leegstaande 
praktijk. Als Loosdrechtse had ze wel van 
Vreeland gehoord, was er ook wel eens door-
heen gefietst, maar echt kennen deed ze het 
Vechtdorp niet. “In mijn praktijk komen veel 
Vreelanders maar ik behandel ook mensen die 
ik nog ken uit Abcoude of uit de omliggende 
dorpen. Het valt me op dat Vreeland een heel 
hecht dorp is. En als de Vreelanders een mo-
gelijkheid hebben om in hun eigen dorp iets 

te kunnen doen, dat ze dat dan ook heel graag 
doen. Dat vind ik best heel bijzonder.”

Slechte kindergebitten
Tijdens haar carrière is er veel veranderd op 
mondverzorgingsgebied. Moesten de mond-
hygiënisten eerst nog voor bijna alles toestem-
ming vragen aan de tandartsen, inmiddels is 
dat veranderd. “We mogen nu ook verdoven 
bijvoorbeeld en de tandartsen zien ons niet 
meer als een bedreiging, veel meer als een aan-
vulling. Ons vak verandert voortdurend. Je 
ziet nu dat patiënten veel meer vragen op es-
thetisch gebied bijvoorbeeld; denk aan tanden 
bleken. Mensen zijn meer met mondhygiëne 
bezig. Ook leeft er een besef dat dat belangrijk 
is voor de algemene gezondheid.”
Jelleke zegt niet verbaasd te zijn over een op-
zienbarende reportage die onlangs werd uit-
gezonden door RTL Nieuws. Hierin was te 
zien dat kindergebitten in Nederland vaker 
verwaarloosd worden. “Wij constateerden dat 
al als beroepsgroep. Soms zie je kindermond-
jes, en denk je: hoe is het mogelijk? Iedereen 
kan door de basisverzekering toch twee keer 
per jaar voor controle naar de tandarts. Vol-
gens mij is er voor de gebitjes minder aandacht 
omdat veel ouders zo druk zijn. Napoetsen bij 
kinderen, zeker tot tien jaar, is heel belangrijk, 
maar dat vergeten de mensen. En ik denk ook 
dat door alle bezuinigingen van de afgelopen 
tijd veel voorlichtingscampagnes in het slob 
zijn gekomen.’
Jelleke en haar collega’s proberen deze ver-
waarlozing zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo 
wordt er jaarlijks bijvoorbeeld  een ‘week van 
de mondhygiënist’ gehouden, waarbij ieder-
een gratis kan worden gecontroleerd. Verder 
wordt er veel energie gestoken in voorlichting 
voor jong en oud. Want behalve bij de jeugd 
moeten ook ouderen beter opletten als het gaat 
om de hygiëne van hun gebit. M.A.v.S.

Bedrijvigheid in Vreeland
Jelleke van Vliet, veertig jaar mondhygiëniste:
‘Ouders hebben weinig tijd voor gebit kinderen’

Al maanden wordt er 
in Vreeland door tien-
tallen dorpsbewoners 
geoefend voor de mu-
sical ‘Robin Hood in 
Freeland Wood’. Op 
vrijdag 25 en zaterdag 
26 september zijn de 
opvoeringen in het spe-
ciaal voor deze gelegen-
heid opgerichte open-

luchttheater ‘de Pondarosa’ aan de Kleizuwe 
in Vreeland. Kaartjes zijn voor €7,50 te koop 
op de grote Dorpsreünie op 22 augustus in 
Vreeland en vanaf die dag ook online te be-
stellen via info@theaterschoolkleinekunst.nl.  
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar! 
Meezingen in het gelegenheidskoor of een 
rol als figurant? Er is nog plaats! We oefenen 
vanaf dinsdag 25 augustus wekelijks op dins-
dagavond van 20.00 – 21.30 uur. Aanmelden 
of meer info via bovenstaand mailadres!

Robin Hood in Freeland Wood
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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

Marlies Cordia

Veronesi, ‘Zeldzame aarden’.
In 2006 verscheen ‘Kalme Chaos’, een roman 
met hoofdfiguur Pietro Paladini. Het boek 
sloeg in als een bom, werd verfilmd, kreeg weer 
veel succes. Het verhaal is ook nogal bijzonder: 
Pietro verliest zijn vrouw, blijft achter met zijn 
dochtertje Claudia. In plaats van dat hij weer 
aan het werk gaat bij zijn televisiemaatschap-
pij, brengt hij maandenlang trouw zijn doch-
ter naar school en blijft daar voor de deur in 
zijn auto zitten. In deze rare stilstand gebeurt 
veel, collega’s zoeken hem op in zijn auto, doen 
vertrouwelijke bekentenissen, hij krijgt nauwe 
banden met buurtbewoners bij de school. 
Kortom, de parkeerstand van Paladini blijkt 
een bron van filosofische bespiegelingen. 
Nu, negen jaar later duikt Pietro weer op in het 
nieuwste boek van Veronesi, ‘Zeldzame aar-
den’. Hij heeft zijn baan bij de televisie opge-
zegd, is verhuisd naar Rome, werkt bij een klein 
tweedehands autobedrijf. Hij heeft een sexy 
maar wat platvloerse vriendin en zijn dochter 
is enorm aan het puberen geslagen. 
Als het verhaal begint, komt het leven van 
Pietro binnen 24 uur helemaal op zijn kop te 
staan. Nu wordt hij alle kanten opgejaagd, als 
tegenstelling tot de totale stilstand waarin hij 
in het vorige boek verzandde. Zijn compagnon 
blijkt er uiterst louche praktijken op na te hou-
den, heeft de plaat gepoetst en laat Pietro met de 
brokken zitten. Zijn dochter is weggelopen en 
ook met zijn vriendin botert het niet echt meer.
Paladini had zo graag een doodgewoon leven 
willen leiden, maar dat zit er kennelijk niet in 
voor hem. Binnen de kortste keren zit hij in een 
mallemolen van eigenaardige avonturen.  Hij 
slaat op de vlucht en werkt zich steeds meer in 
de nesten. Net als je denkt dat hij iets opgelost 
heeft, blijkt het allemaal nog erger te kunnen. 

En hoewel je te doen 
hebt met Pietro, is 
het ook nogal hila-
risch hoe hij in staat 
blijkt zich steeds 
dieper in de shit te 
draaien. Een heel 
andere wereld gaat 
voor hem open, de 
illegale wereld, de 
criminele wereld,  
de schaduwwereld 
die Italië volgens 
schrijver Veronesi is geworden. 
Pietro zelf blijkt ook niet te vertrouwen, hij 
trapt in andermans leugens, maar ook in zijn 
eigen leugens gelooft hij. Hij is de “lulhannes” 
zoals zijn foute collega hem blijkt te noemen 
in geheime internetstukken. Een vreemde epi-
sode beleeft hij in Zwitserland, bij de verpleeg-
ster die zijn moeder in haar laatste dagen heeft 
bijgestaan en die vervolgens met zijn vader 
getrouwd is.  Over wie hij dus niet zulke beste 
dingen denkt.
Uiteindelijk  komt Pietro weer in Milaan te-
recht, waar de zuster van zijn overleden vrouw 
woont. Daar blijkt zijn dochter ook te bivakke-
ren. En waar de dochter het eerste boek tot een 
eind brengt door haar vader te zeggen dat hij 
op moet houden voor haar school in zijn auto 
te blijven zitten, zo zorgt ze ook voor het slotak-
koord in deze roman, waar ze haar vader ver-
telt waarom ze er vandoor gegaan is, een mooi 
verhaal, waarin de titel van het boek duidelijk 
wordt.  Hoewel mij het boek iets te goed afloopt 
(alhoewel…) blijft het nog lang in mijn hoofd 
rond waren. Volgens mij het teken dat het een 
bijzonder boek is!

Het gastvrije gezin Pon, brengt na tiental-
len jaren weer wat reuring in buitenplaats 
Schoonoord. Margot, Mijndert en hun 4 
zoons wonen sinds eind 2014 in het hartje van 
Vreeland. Zij stelden al snel hun huis beschik-
baar voor de ‘Lion Cachet’-tentoonstelling tij-
dens de STERREN van Vreeland maand. Zo 
kon Vreeland genieten van de mooie tentoon-
stelling én even binnenkijken in buitenplaats 
Schoonoord. Alhoewel de familie nieuw is in 
Vreeland, is de omgeving zeker niet onbekend 
voor ze! In 2003 gingen Mijndert, Margot, Gijs 
en Olivier in Loenen aan de Vecht wonen en 
slechts 5 weken later werd de tweeling Floris 
en Teun geboren. Na een 10-maandse reis (in 
2009/2010) door Australië, Nieuw Zeeland en 

ZO Azië, hebben ze in 2014 hun droomhuis 
gevonden: buitenplaats Schoonoord! 
Gijs (15) en Olivier (13) vinden het erg leuk 
in Vreeland en missen Loenen niet eens zo 
veel. Vrienden van school en hockey/voetbal-
teamgenoten wonen ook in Vreeland en na 
schooltijd kan er heerlijk gevoetbald worden 
achter de school. Sinds ze in Vreeland wonen, 
is het fietsen naar hun school in Hilversum 
iets gunstiger. Gijs fietst naar het A. Roland 
Holst College en Olivier naar het Gemeentelijk 
Gymnasium Hilversum. Floris (12) en Teun 
(12) gaan na de zomer voor het eerst naar 
de middelbare (Gemeentelijk Gymnasium 
Hilversum) en kijken, net zoals de groep 8-ers 
van CSV, erg uit naar hun nieuwe school!

Zaterdagavond bij familie Pon

Aan tafel bij... Aan tafel bij... 
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Half juni was er een drukbezochte info avond 
in het Dorpshuis over de invulling van het 
voormalige CSV terrein. Op het nu braaklig-
gende stuk grond met een fietscrossbaan moe-
ten 12 sociale koophuizen verrijzen. Het plan 
zag er op zich fraai uit, al hadden veel inwoners 
nog belangrijke tips en verzoeken om wijzigin-
gen met name op het gebied van verkeersvei-
ligheid. Bij ieder nieuwbouwproject geldt een 
verplichte norm van het aantal te bouwen 
huizen in de sociale sector. Het CSV terrein 
schijnt te fungeren als ‘compensatie’ter-
rein van het nieuwbouwproject Overweer in 
Nieuwersluis, waar alleen dure koopwoningen 
gebouwd zijn. 

1000ste christelijke school
Tot 1979 was dit terrein weiland, behorend 
tot de boerderij Ora et labora van boer Van 
Zwieten. Hij verkocht een deel van zijn land 
eind jaren ’70 zodat hier een nieuw schoolge-
bouw kon verrijzen waar de christelijke kleu-
terschool en de christelijke basisschool samen 
in trokken. De basisschool was in 1909 op-
gericht en gehuisvest in het nieuw gebouwde 
schoolgebouw aan de Ruiterstraat. Soli deo 
gloria was de 1000ste christelijke school van 
Nederland en haalde bij de opening de nati-
onale kranten vanwege het vormen van deze 
mijlpaal. 
Het schoolgebouw raakte na zo’n 50 jaar in 
slechte staat en werd te klein voor het grote 
aantal leerlingen. Toen de medische inspectie 
het gebouw afkeurde als school en in 1973 een 

fusie tot stand kwam met de kleuterschool, 
werd besloten tot nieuwbouw waarin beide 
vormen van onderwijs onder één dak verder 
zouden gaan. Zoals vermeld werd een ter-
rein tussen de Floraweg en de Boterweg van 
boer Van Zwieten gekocht en op 11 decem-
ber 1979 werd de nieuwe Christelijke School 
Vereniging (CSV) feestelijk geopend.

Van schoolplein naar crossbaan
Vanaf begin jaren 2000 barstte ook dit school-
gebouw uit zijn voegen. Noodlokalen verrezen 
op het schoolplein en enkele klassen kregen les 
in leegstaande lokalen van de openbare basis-
school aan de Niftarlakelaan. Uitbreiding op 
de plek was onmogelijk. Tegelijk vertoonde 
het gebouw van de openbare school grote ge-
breken en nam het aantal leerlingen van deze 
school alsmaar af. De combinatie van deze 
factoren leverde een nieuw schoolgebouw op 
voor de christelijke school op de plek van de 
openbare school en het vertrek van de leerlin-
gen van de openbare school naar de openbare 
scholen in Loenen en Nigtevecht. In 2009 werd 
deze nieuwe school, nu CSV Ridderhof gehe-
ten, geopend. De oude CSV werd gesloopt ten 
behoeve van woningbouw. Toen dit maar niet 
van de grond kwam diende juf Sandra Boogert 
een verzoek in bij de gemeente om het braak-
liggende terrein tot crossbaan in te richten. 
Aldus geschiedde. Over een paar jaar zal de 
foto van de crossbaan als ‘Vreeland Vroeger’ 
foto dienen en zal de ‘Vreeland Nu’ foto be-
staan uit de nieuwbouw.                                   J.J.

Vreeland vroeger...

Het voormalige CSV terrein

...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 �

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

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
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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

Een rondemiss vervult een belangrijke rol bij 
elke wielerkoers. Ze is het visitekaartje van de 
organisatie en staat garant voor een verzorgde 
en mooie prijsuitreiking!! Renners gaan voor 
de winst, de bloemen, maar op het podium zijn 
er de kussen van de miss en de eeuwige roem! 
En wij presenteren met trots Anouscha de Jong 
die deze verantwoordelijke taak op zich gaat 
nemen voor de wielerronde van Vreeland op 
22 augustus. Anouscha is geboren en getogen 
op de Pomonaweg in Vreeland, ze is 17 jaar en 
volgt een opleiding marketing en communica-
tie in Utrecht. Ze is zelf ook sportief, doet aan 
bootcamp fi tness en paardrijden. Anouscha 
zal op de wedstrijddag door Kapsalon Belleza 
gekapt worden en ze kijkt uit naar haar eerste 
optreden als rondemiss. En wij kijken uit naar 
Anouscha!!

Op 22 augustus vindt de Wielerronde plaats 
en op 29 augustus het Middeleeuws dorpsfeest. 
De organisatie hiervan is niet mogelijk zonder 
financiële steun. U kunt heel eenvoudig bijdra-
gen door naar de crowdfundingsite te gaan en 

op Wielerronde of één van de activiteiten van 
de Middeleeuwse dag te klikken. Uw gift is van 
harte welkom! 
Zie Doneren op http://www.vreeland750.nl/ of 
ga direct naar http://crowd4.vreeland750.nl/

Steun de Wielerronde en
Middeleeuws Dorpsfeest

RondeMiss van de Wielerronde

16 augustus 2015 De Vreelandbode

De wielerwedstrijden op 22 augustus wor-
den uitgebreid met een officiële RABO Dikke 
Banden Race voor alle jongens en meisjes van 
7 tot 12 jaar en je vrienden en vriendinnen die 
niet in het dorp wonen mogen ook meefietsen! 
Je mag eraan meedoen op je eigen fiets met een 
minimale banddikte van 28 mm. Het maakt 
niet uit of je een gewone fiets, mountainbike of 
citybike hebt, als het maar geen racefiets is. Die 
heeft namelijk geen dikke banden! Je mag géén 
wielerlicentie bij de KNWU hebben. Want 
dan ben je te goed getraind. Er wordt gereden 
in verschillende leeftijdsgroepen, zodat je te-
gen eigen leeftijdsgenoten fietst. De beste jon-
gen en het beste meisje uit elke leeftijdsgroep 
gaan door naar de grote landelijke finale, die 
meestal aan het einde van het wielerseizoen 
gehouden wordt. 

Fien Kegge, Feline de Jong, Ode en Ids Wolff 
hebben zich al opgegeven voor deze leuke wed-
strijd. Doe jij ook mee? Vul dan het formulier 
in dat voor de vakantie op school is uitgedeeld 
en geef het aan Jan Hos op Pomonaweg 15 
of gooi het door de brievenbus. Of ga naar 
http://www.ron-
devanvreeland.nl/ 
en geef je daar op 
door het online 
formulier in te 
vullen. 

Vragen? 
Neem dan telefo-
nisch contact op 
met Jan Hos via 
06–27 05 15 91.

Doe jij (7-12 jaar) mee aan de 
Rabo Dikke Banden Race?

Koop uw loten voor de 
Middeleeuwse loterij bij 
de Dagwinkel.
De trekking is op 
29 augustus om 17.00 uur. 


