
Van de redactie

De Middeleeuwse dag op 29 augustus was 
het zoveelste hoogtepunt in dit Vreeland 750 
feestjaar. Onder een stralende zon genoten 
duizenden mensen van een middeleeuws 
decor vol ridders, jonkvrouwen, chirurgijns, 
pelgrims, lepralijders, gebraden kippen, am-
bachtslieden en veel gezelligheid. De dag 
begon vrolijk toen burgemeester Witteman 
–net als locoburgemeester Jaap Verkroost 
in middeleeuwse kledij gehuld- tijdens zijn 
speech werd ‘aangevallen’ door het middel-
eeuws gepeupel en gered werd door twee rid-
ders te paard. De paar honderd aanwezigen 
bij de opening volgden in een lange stoet de 
ridders langs de kerk en door het dorp naar 
de oever van de Vecht. Hier ontstak de burge-
meester een kanon, waarmee de dag letterlijk 
knallend begon. 

Middeleeuws genootschap 
en ambachtenmarkt
De sfeer werd al meteen goed ingezet door 
de actieve inbreng van het ingehuurde mid-
deleeuwse genootschap uit Monnickendam. 
De werkelijk fantastisch aangeklede en ge-
schminkte middeleeuwers mengden zich vol-
ledig in het publiek, bemoeiden zich overal 
mee, gaven de hele dag voorstellingen waarin 
pis werd gekeken, bevallingen werden ge-
daan, bloederige operaties werden uitge-
voerd en veel werd gelachen. Ondertussen 
kon het publiek dwalen over de ambach-
tenmarkt, en zelf meedoen met b.v. tingie-
ten, wol vilten of keramiek maken. De smid 
joeg met zijn blaasbalg het vuur aan, de leer-
looier sneed mooie armbandjes, de visroker 
rookte ter plekke zijn paling en de houtbe-
werker zaagde figuren. Natuurlijk ontbrak de 
Vreelandse streekproductenkraam niet, met 
Vreelandse kazen, honing, meel, groenten en 
zelfs Vreelandse wodka.

Wagenspel
Bijzonder was het wagenspel ‘Hoe Vreeland 
aan zijn naam kwam’, ontsproten uit het al-
tijd creatieve brein van Ietje van den Born. 

Honderden mensen werden meegesleept 
in het levendige spel van de Vreelandse ac-
teurs die verbeeldden hoe het voormalige 
‘Vechtland’ door een toverspreuk en met hulp 
van lieve kinderen uiteindelijk ‘Vredeland’ 
werd. Het was grappig, origineel en een ge-
weldige prestatie van het gelegenheidsgezel-
schap van jong tot oud. 

Middeleeuwse maaltijd
De hele middag hingen ze boven een open 
vuur op Duinkerken: tientallen kippen aan 
ijzeren kettingen. Een spectaculair gezicht 
en een opwarmertje voor de dorpsmaaltijd. 
Rogier Sluijter en zijn team kregen het voor 
elkaar om maar liefst 650 mensen te voeden 
met soep geserveerd in een uitgehold broodje 
en gegrilde kip met ‘vergeten’ groenten. De 
soep was zalig, de groenten nog knapperig en 
het feit dat alles geserveerd werd uit ijzeren 
ketels aan kettingen maakte er helemaal een 
echt middeleeuwse maaltijd van. Men schoof 
gezellig aan aan de lange tafels die over de 
hele Floraweg stonden en de sfeer was opper-
best. Hierna verhuisde het publiek naar de 
Breedstraat, waar de swingende coverband 
De Directie de hele avond de sterren van de 
hemel speelde. De tent trilde op haar voegen 
van de dansende mensen en de uitgelaten 
sfeer. Om 12 uur werd het laatste nummer 
gespeeld, om 1 uur was de straat weer leeg en 
ontdaan van de laatste splinters plastic en si-
garettenpeuken. 

Lees verder op pagina 4
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Fantastische Middeleeuwse dag

Wat heeft Vreeland een geweldige maand achter de rug! Deze 
Vreelandbode staat bol van de foto’s en verhalen van alles wat 
er weer gebeurd is in ons dorp. Het historisch festival, de Wie-
lerronde van Vreeland, de Dorpsreünie en het middeleeuwse 
dorpsfeest. Het is bijna niet te bevatten hoe bijzonder dit alles 
geweest is en hoeveel vrijwilligers zich hebben ingezet om dui-
zenden mensen geweldige momenten te bezorgen. U kunt uren-
lang nagenieten door de honderden foto’s te bekijken op de site 
www.vreeland750.nl. Met veel dank aan de fotografen: Annelies 
Weijschedé, Hans de Vries, Nely Hos en Maxim Scholten. Ver-
der natuurlijk de nodige interviews, tips voor uitjes in de omge-
ving en de u bekende vaste rubrieken. 

Veel lees en nageniet-plezier, de redactie
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De redactie behoudt zich het recht voor om 
de aangeleverde teksten in te korten, danwel 
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Colofon

Vechtzooitjes
Hoi, ik ben Maria Versteeg (15 jaar) en ik vind 
het leuk om op te passen. Zoekt u oppas? Mijn 
telefoonnummer is 06-37 31 45 93.

Middeleeuwse kleding terugbrengen
Wil iedereen die nog middeleeuwse kleding 
van theaterschool Kleine Kunst thuis heeft 
deze zo spoedig mogelijk afgeven op school 
(ma t/m vr van 8.00 – 17.00 uur). Wij hebben 
deze kleding weer nodig voor de musical van 
Robin Hood. Bedankt! Juf Sandra

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
12 sep  Open Monumentendag
25 & 26 sep Robin Hood in Freelandwood
19-23 okt  Herfstvakantie CSV
11 dec.  Kerstmarkt Vreeland en
 afsluiting feestjaar Vreeland 750

In november start er een nieuwe juf met het 
geven van theaterlessen op de basisschool 
CSV Ridderhof. Haar naam is Meike van 
den Akker. Ze heeft jarenlange ervaring met 
maken van theater en komt in oktober op 
het Maartenplein wonen. Meer informatie: 
meike@meikevandenakker.nl

Theaterlessen
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Zoals afgelopen jaren wil ik weer haardhout 
laten komen om de wintermaanden lek-
ker warm door te komen.  Als we met ge-
noeg Vreelanders meedoen kan ik een volle 
vrachtwagen laten rijden. En natuurlijk een 
vette shovel huren om het hout op een zater-
dag voor de deur af te zetten. Doe je mee? 
Bel of mail mij. Groet Ewald van den Hout. 
(06-10885675/edvdhout@hotmail.com). 

Haardhout



 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

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

www.schumacherschilders.nl
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Zo’n 3 jaar geleden reageerde Gerard op een 
oproep in de Vreelandbode om een bijdrage 
te leveren aan de festiviteiten rond Vreeland 
750. Uiteindelijk werd hij de voorzitter van 
de werkgroep die de Middeleeuwse dag or-
ganiseerde. In combinatie met al die andere 
feestelijke activiteiten door het jaar heen, werd 
gekozen voor één Middeleeuwse dag en niet 
voor een feestweek. Ook over de feestlocatie is 
lang nagedacht. De route van Lokaal Zuid via 
de Breedstraat, over de brug naar Duinkerken 
en de Floraweg om te eindigen bij het dorps-
huis leek de beste route om genoeg ruimte te 
bieden aan alle activiteiten en de mensen die 
daarop af zouden komen. “Uiteindelijk heb-
ben we met een commissie van vijf mensen de 
Middeleeuwse dag op poten kunnen zetten. 
Een fantastische ploeg! Iedereen had zijn taak 
en iedereen deed zijn taak, schouders er onder 
en in goede harmonie en vooral gezelligheid! 
Naast het budget dat we van het bestuur kre-
gen, hebben we ook heel veel zelf kunnen re-
gelen. Hout, steigermaterialen, rieten matten, 
noem maar op. Heel veel mensen hebben een 
steentje bijgedragen en dat is allemaal onder-
deel geweest van het decor dat er zaterdag 29 
augustus stond.”
Voor het diner, waar bijna 700 mensen aan 
deelnamen, werden borden gehuurd maar ook 
voor een deel van Marktplaats en uit kring-
loopwinkels gehaald. 
Weinig ging er mis: “Ik denk dat de mensen 
er niets van gemerkt hebben. Zo werden bij-
voorbeeld ’s ochtends drie gasslangen afge-
keurd door de brandweer. Maar het mooie 
was dat er dan wel iemand van het publiek 

in een auto sprong en even naar Loosdrecht 
reed om nieuwe slangen te halen. Ad hoc wer-
den de problemen opgelost en werd er spon-
taan hulp geboden. Persoonlijk heb ik erg 
genoten van de opening waar burgemeester 
Witteman -speciaal gehuld in Middeleeuws 
tenue!- werd “ontvoerd” door de oproerkraai-
ers uit Monnickendam en door de ridders en 
edellieden in bescherming werd genomen. 
We hadden de burgemeester en het bestuur 
’s morgens nog ingefluisterd dat er iets ging 
gebeuren, maar verder wist niemand er iets 
vanaf. Het ging allemaal heel spontaan, er was 
niets ingestudeerd. Dat was erg leuk! En het 
zomerse weer natuurlijk, dat maakte deze dag 
extra stralend.”
De schatting is dat twee en een half tot driedui-
zend mensen de Middeleeuwse dag bezocht 
hebben. Ook mensen die spontaan hun bootje 
aanlegden of van de fiets stapten.
Met klem voegt Gerard nog toe: “Een extra 
woord van dank ook aan alle vrijwilligers! 
Dankzij ieders inzet en de fantastische sfeer 
is er een onvergetelijke dag neergezet, die ons 
nog zeker 750 jaar zal heugen….!”           R.B.

Gerard Versteeg blikt met grote tevreden-
heid terug op de Middeleeuwse dag

Tientallen kippen bungelden vorige week za-
terdag boven de vuren tijdens de Middeleeuwse 
dag. Rogier Sluyter, één van de initiatiefne-
mers van het middeleeuwse diner kijkt tevre-
den terug. “Het was een gigantische organisa-
tie. Maar het is allemaal goed verlopen. Ook 
het varken aan het spit was onvergetelijk. We 
hadden zelf een stellage gelast, maar op de dag 
zelf bleek het varken te groot. Met wat creati-
viteit paste hij er uiteindelijk precies tussen...” 
Sinds Rogier zijn restaurant de Goede Gooier 
in Bussum heeft verkocht doet hij alleen nog 
maar leuke dingen: “De afgelopen maanden 
ben ik druk geweest met de voorbereidingen 
voor de middeleeuwse dag. In die periode 
heb ik veel nieuwe mensen in het dorp leren 
kennen. Mensen waar je op kunt bouwen. Zo 
stond bijvoorbeeld de hele familie Greefhorst 
in ons team te koken voor ruim 650 dorpsge-
noten. Zelfs hun zoon Niels was overgekomen 
uit Engeland. Hij is daar kok en kwam eige-
lijk om uit te rusten. Maar in plaats daarvan 
werkte hij ook hartstikke hard mee. Die spon-
taniteit en gezelligheid, daar doe ik het voor.”
Uitrusten is er voor Rogier op dit moment 
niet bij. Een paar maanden geleden nam hij de 
rol aan van Robin Hood in de musical ‘Robin 
Hood in Freeland Wood’. “Ik had meegedaan 
aan de musical Grease. Eigenlijk wilde ik weer 
maar een klein rolletje”, vertelt de acteur in de 
dop. “ Voor ik het in de gaten had werd ik uit-

gekozen om Robin Hood te spelen en kreeg ik 
lappen tekst om uit mijn hoofd te leren. Ook 
ben ik druk aan het oefenen met boogschieten 
(want het moet in één keer raak) en ga ik zelfs 
een lied solo zingen.” Half-half is er bij Rogier 
niet bij. “Als ik ergens voor ga, dan doe ik het 
100 procent!” 

Kaarten voor de musical ‘Robin Hood in 
Freeland Wood’ in openluchttheater ‘De 
Pondarosa’ op vrijdag 25 september en 
zaterdag 26 september kosten 7,50 en zijn 
te koop via info@theaterschoolkleine-
kunst.nl of bij juf Sandra. 
Wees er snel bij, want vol = vol!

 

De kippen van Robin Hood



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
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De organisatie was moe maar voldaan en kon 
terugkijken op een uiterst geslaagde dag waar-
in geen enkel accident heeft plaatsgevonden. 
Vreeland heeft zich ook op dit middeleeuwse 
dorpsfeest weer van haar beste kant laten 
zien. Zoals in een regionale krant die verslag 
deed van deze dag werd gemeld, verzuchtte 
een van de bezoekers: “ Waarom kan dit nou 
nooit bij ons, maar alleen in Vreeland?”.  

Annet Heslenfeld heeft zo-
juist vanuit het brugwach-
tershuisje haar ‘mandje’ 
gevuld met Vreelandse lek-
kernijen die ze even later 
uitdeelt. Ze heeft het druk 
want de dag is maar net 
begonnen en er nog veel te 
doen.  Gelukkig heeft ze wel eventjes tijd om 
te poseren voor de Vreelandbode. 

Jonkvrouwen Aimee en 
Karin genieten in alle 
rust op het bankje aan de 
Vecht. De spectaculaire 
opening en de ridderspe-
len hebben net plaats-
gevonden. Achter hen 
dromt het ‘gepeupel’ zich 
om het openluchttheater 

terwijl de ambachtslieden  verderop hun kra-
men inrichten. Straks gaan ze weer verder 
en Karin moet nog loten verkopen. Maar nu 
willen ze even uitrusten in het zonnetje met 
een lekker koffietje. Een keihard kanonschot 
schrikt iedereen op. “Ik had nog nooit hier 
op dit bankje gezeten terwijl het vrijwel voor 
mijn huis staat.” zegt Karin onverstoorbaar. 
“En wat zit dat hier toch vorstelijk!” Nog een 
kanonschot. “Sodeju!” zegt Aimee. 

Wat een verrassing. Heerlijke uiensoep in 
een broodje, wat een goed idee! Ja, daar was 
iedereen het over eens. Petje af voor de cate-
ring van 650 Vreelanders!! Hanke Miedema 
is enthousiast. Ze ziet er tip top uit als een 
sophisticated boerin - met oogschaduw en 
lippenstift - uit de middeleeuwen. “Ik was bij 
mijn dochter in Engeland, maar ben speciaal 
voor het dorpsfeest teruggekomen. De soep 
in dat broodje was heerlijk. Eigenlijk had ik er 
op gerekend dat we met onze handen moes-
ten eten, maar we krijgen toch bestek. Dat 
Vreelandse servet doe ik lekker in mijn tas! 
Ik heb begrepen dat we het mogen houden.”

Van heinde en verre komen 
de mensen aangereisd om 
het 750-jarige bestaan van 
Vreeland mee te vieren. Dit 
jonge gezin uit Baarn heeft 
zich stemmig uitgedost en 
stort zich pas net op de fes-
tiviteiten. “Oma Diny heeft 
ons uitgenodigd voor deze 
speciale dag” vertelt het meisje. ”En straks 
komen ook nog onze andere familieleden uit 
Leiden hier naartoe en gaan we de hele dag 
feest vieren.” Vreelandse Diny Verdonk, van 
de Pomonaweg, heeft voor al deze buiten-
dorpse nazaten dinerkaarten gekocht bij de 

Dagwinkel waarmee ze straks gezellig samen 
Bourgondisch gaan smullen.

Deze beeldschone ‘Lady 
Marianne’ heet in het dage-
lijks leven Jessi van Dijk en is 
10 jaar. “Dit pak vonden we 
op internet. De Ridderspelen 
vond ik het leukst en ook 
het boogschieten. Straks 
ga ik zeker naar de slag om 
Vreeland.” Niet zo gek als je 
de vriendin van Robin Hood bent? 

Roel van Dijk is om half 7 net een uurtje op 
het feest. Hij had een wijnproeverij bij vrien-
den in Ouderkerk a/d Amstel. “Ik vind het 
geweldig dat alles nu op één locatie is. Ook 
leuk voor de bejaarden op de Floraweg die 
gezelligheid voor hun deur.” Dan lachend: 
“Wat betreft het middeleeuwse thema valt 
het me tegen dat de mannen niet wat meer 
masculien verkleed zijn. Ik zien vooral veel 
brave monniken. Waar zijn de ridders? En de 
zingende minstrelen en narren die iedereen 
in de maling nemen?” Tja, daar hebben we 
geen antwoord op. Roel voegt zich weer bij 
zijn vrienden. Vast om over mannelijke drif-
ten te praten! 

Dan botsen we bijna op het 
‘stalen ros’ van Claudia. Ze 
heeft een zware operatie 
achter de rug en manoeu-
vreert voorzichtig met haar 
scootmobiel tussen de me-
nigte op de Floraweg. “Wel 
handig hoor zo’n alternatief 
paard”  grapt ze. Ze ziet er 
stralend uit en ook zoon Broos in zijn stoere 
ridderpak. Hij wil alleen niet op de foto en 
draait zijn hoofd steeds weg.  

Op de Middeleeuwse 
ambachtenmarkt komen 
Berry Stapper en Mariëlla 
van Maren aanlopen. 
“We zijn wat verlaat want 
we zijn net verhuisd en 
er is nog een heleboel te 
doen. Bovendien gaan 
we bijna op vakantie.” 

Desondanks hebben ze alle moeite gedaan 
zich volledig middeleeuws uit te dossen voor 
het feest. “En vanavond gaan we zeker wel 
eten en feesten, reken maar!”

Ze woont pas sinds kort in Vreeland. Huisarts 
Nienke van den Esschert zit toch aan een lan-
ge tafel met veel nieuwe Vreelandse vriendin-
nen. En dat is mooi. Nienke zal af en toe de 
praktijk van dokter Klever gaan waarnemen. 
“Wat een leuk dorp is Vreeland. Ik val echt 
met mijn neus in de gezelligheid. De kinderen 
hebben vandaag genoten. Ze vonden som-
mige verklede mensen ook een beetje eng. En 
ik….neem lekker nog een wijntje!”

Er wordt hevig onderhandeld wordt op 
de kraam van de Streekprodukten over de 
prijs van het ‘Waterke van Vreeland’. Voor 
de wolweverij staan Greet en Bep Besselse 



VRIENDEN VAN DE NEDERLANDEN
In de herfstvakantie hebben wij een leuke gelegenheid om 
lekker te genieten bij de Nederlanden. Verwen je zelf en 

reserveer dit actie arrangement:
Amuses

4 gangen menu du chef
4 gangen wijnarrangement

plat of bruisend water tijdens het diner
Prijs per persoon: 79.00 (korting van 30%)

Reserveer nu, geldig van 18 - 25 oktober 2015
o.v.v. Vrienden arrangement 

Tel. 0294 232326 of info@nederlanden.nl 

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Openingstijden van ons Lokaal:
Woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur 

voor lunch en 7 dagen per week voor een 
gezellige borrel of diner.

De zomer is helaas voorbij dus zijn we 
vanaf heden op maandag en dinsdag 

pas vanaf 17.00 geopend.
Tot snel!
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die samen al 48 jaar in 
Vreeland wonen. Ook 
hebben ze tijdelijk in het 
kantoor van de EVAB en 
op de Kleizuwe gewoond. 
“Tegenwoordig wonen 
we op de Pomonaweg. 
Wat een fantastisch jaar 
is het, alles is zo goed 
georganiseerd. Ja, na-
tuurlijk zijn we ook mee 

geweest om de kasteelstenen terug te halen. 
Wat we nog meer hier in het dorp doen zoal?” 
Greet doet onder andere aan koersbal in het 
Dorpshuis en Bep heeft daar zijn kaartavond-
jes. Biljarten doet hij in Loenen. Vroeger 
voetbalde hij hier bij de Sperwer. Bep is im-
mers geboren op Oud Over en echte Oer-
Vreelander. “Nee, we hebben een interview 
voor de Vreelandbode altijd afgeslagen.” Dat 
is hierbij dan een beetje rechtgezet.

“Weet je wat ook leuk was? De burgemees-
ter werd ontvoerd door barbaren. Alle 
Vreelanders renden er achteraan. Inclusief 
paarden.” Jasmijn (8), Lise (10) Abigail (12) 
en Ilse (11) zitten naast elkaar op de strobalen 
bij het openluchttheater. Ze gaan zo optre-
den in het Wagenspel ‘Hoe Vreeland aan zijn 
naam komt’. Abigail vertelt dat Jasmijn haar 
‘liefzusje’ is. “Ja eigenlijk heet dat stiefzusje 
maar zo noemen wij dat, veel leuker toch?” 
Lise woont in Brabant maar is nu bij haar 
vader Gerard die hier woont. Ilse en Abigail 
zitten hier in Vreeland bij elkaar in de klas. 

En dan komen 
Nadine en Lotte (11) 
erbij. “Wij willen ook 
graag op de foto!” 
Dat mag natuurlijk. 
Ook zij doen mee aan 
het Wagenspel. Ze 
verklappen alvast de 
clou; “Vreeland heet-
te vroeger Vechtland 
want toen waren er veel rebellen en barba-
ren die de hele dag aan het vechten waren. 
Ze werden door de heks betoverd en plotse-
ling waren ze allemaal aardig. En toen kreeg 
Vechtland een nieuwe naam, Vredeland.” 

Dan zien we de man van de voorzitter van 
Vreeland 750. Het is Jan Willem Jonker. 
Achter elke sterke vrouw – in dit geval Juliette 
– staat een toegewijde man. Jan Willem moet 
lachen en knikt instemmend: “Ik heb achter 
de schermen natuurlijk meegeholpen met de 
organisatie. Maar echt, ik vind het een fantas-
tisch en hartverwarmend feest. Leuk ook dat 
de burgemeester vanmorgen bij de opening 
was. Dat was ook een heel spektakel. Inclusief 
kanonschoten.” Mike Mol komt bij ons staan. 
Hij wil graag even kwijt dat hij het waterspek-
takel ‘De slag om Vreeland’ heeft gewon-
nen. Voor wie het nog niet weet:  Mike is de 

man die drones boven Vreeland laat vliegen. 
Mike: “Weet je wat me altijd opvalt? Dat er 
veel mensen uit Loenen komen. Als we een 
feestje hebben weten ze ons altijd te vinden. 
Dan zijn we opeens een leuk dorp. Het eten 
vond ik echt ongelofelijk lekker, zeker als in 
je in ogenschouw neemt dat er 650 monden 
gevoed moeten worden. Nu ga ik even naar 
de brommerrace hoor!” En weg is Mike. 

Kijk, daar komt de heks 
al aangelopen! Of zijn 
het er twee? Ietje van 
den Born komt samen 
met Hetty Beukeboom 
richting het podium. 
Wie is nou de heks? We 
gaan het zo zien!

Iets verderop staat Erik Kuperus. Hij is niet 
verkleed en heeft een goede smoes. “Ik was 
het eigenlijk vergeten en doe nu net alsof ik 
Marty McFly ben die terugvliegt in de tijd. 
Het is een prima feest. Straks gaat de band 
optreden. Mijn plan is om het niet te laat te 
maken!’”

Om dit echtpaar kun-
nen we niet heen. Wat 
een prachtige outfits. 
Monique en Martin 
Bruins waren vanoch-
tend al in vol ornaat 
vanaf de kade te be-
wonderen in hun hou-
ten sloep op de Vecht.  
Dat was overigens voor 
het werk dat vandaag gewoon doorging. “We 
moesten Arjan in de Salonboot vanochtend 
nog bevoorraden met Casa Catering en over 
de weg ging het niet door alle drukte in het 
dorp. Straks moeten we de lunch nog bren-
gen.” Later in de avond komen we Monique 
weer tegen: “Ik heb net mijn avondtooi afge-
daan. Die begon een beetje te irriteren. Ik heb 
wel elk uur de kanonschoten gehoord. Echt, 
het is een geweldig feest. Wat is het goed ge-
organiseerd. Vanmorgen ging ik samen met 
mijn dochter in deze middeleeuwse outfit 
mijn boodschappen doen bij Aloys. Ze vroeg 
hem waarom hij niets van mijn jurk zei. Aloys 
zijn antwoord klip en klaar “die jurk van je 
moeder is heel normaal vandaag!” Tot slot 
roemde Monique nog de middeleeuwse kip! 

P.v.d.H./C.L.



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

Sandra Boogert en Vincent Stapper, de 
twee onvermoeibare ras-organisatoren van 
Stichting Pondarosa met een groot Vreelands 
hart, waren samen met Edith Konings al 
maanden bezig met de grote Dorpsreünie in 
het kader van het feestjaar Vreeland 750. Hun 
inspanningen werden meer dan beloond: de 
reünie, gehouden op zaterdag 29 augustus in 
de grote feesttent die een week eerder nog be-
volkt werd tijdens het historisch festival, was 
een groot succes. 

Eén feest van herkenning was het tijdens de 
reünie. Bijna 500 (oud)dorpsgenoten waren 
op de zonovergoten middag aanwezig en kon-
den herinneringen van jaren en jaren geleden 
uitwisselen. De oudste aangemelde was 82, de 
jongste 14! Met recht dus een feest voor jong 
en oud. Wanden vol met knipsels en foto’s 
toonden de geschiedenis -en de hedendaagse 
activiteiten- van het bruisende dorp Vreeland. 
Een deel van de tent was als bruine kroeg in-
gericht waar Cor Ledder de scepter zwaaide. 
Kees Beelaerts vertoonde historische foto’s op 
scherm en scande meegebrachte foto’s in en 
de hele avond konden de voetjes van de vloer 
op de klanken van diverse Vreelandse bands. 
Natuurlijk werden er Vreelandse streekpro-
ducten verkocht en was er het nodige te halen 
op eet- en drinkgebied. 
Vincent Stapper: “Het was geweldig om zo-
veel mensen in en rondom de tent te zien. Ze 
hadden allemaal hetzelfde gemeen: ‘Ons dorp 

Vreeland!’. Ik zag een juf van de basisschool 
een oud-leerling omhelzen. Hij was inmiddels 
3 koppen groter dan zij! En dan die twee men-
sen in de rij voor de kassa. Stonden een beetje 
voor zich uit te dromen. Plotseling keken ze 
elkaar aan. Bleek dat ze veertig jaar geleden bij 
elkaar in de klas hadden gezeten. Dat soort mo-
menten, daar doe ik het voor! We hebben ook 
al het geluk van de wereld gehad. Een prachtig 
stralende dag, een feesttent die we voor een 
gereduceerd tarief mochten gebruiken van de 
stichting Historie Herleeft en zoveel gezellige 
mensen die tot in de kleine uurtjes bleven fees-
ten. Met een plakje worst van de plaatselijke 
slager, een kaasje van de Vreelandse kaasboer-
derij, frisdrank van de Vreelandse Dagwinkel 
en muziek door Vreelandse muzikanten was 
het feest helemaal compleet. Samen met de 
verenigingen en vele andere vrijwilligers heb-
ben we bijna 50 wissellijsten gevuld met beeld-
materiaal. Ruimte genoeg voor sterke verhalen 
van vroeger en het delen van dierbare herin-
neringen. Een onvergetelijke dag!”                  J.J.

Feest van herkenning op Dorpsreünie
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Dankzij de vele mooie prijzen die beschik-
baar zijn gesteld, was er tijdens het Dorpfeest 
weer een mooie loterij! De loten werden vak-
kundig getrokken door de voorzitter van de 
Dorpsraad Aginus Kalis. De opbrengst van de 
loterij komt ten goede aan de organisatie van 
deze mooie dag. Er zijn nog een aantal prijzen 
niet opgehaald. 

De lotnummers 491 – 811 – 747 – 976 – 155 – 
328 – 339 – 124 – 278 – 233 – 300 – 144 – 401 
– 239 - 502 kunnen tot eind september hun 
prijs ophalen bij Duinkerken 5. 

Veel dank aan de sponsors van de lote-
rij: Belleza, In en Oud, Hoorspelfabriek, 
Dagwinkel, Kywie, WOO, Saskia’s Brocante, 
Kaasboerderij de Willigen, het team van 
de Streekproductenmand, Nickelodeon, 
Kaashandel Erik de Vries, Masquelier’s, 
Juliette Jonker, Casa Food Store, Neolea olijf-
olie, Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant, 
Restaurant de Nederlanden en Lokaal Zuid! 

Loterij Middeleeuws Dorpsfeest



Ieder jaar stelt de gemeente een ‘centraal leef-
baarheidsbudget’ ter beschikking, om initiatie-
ven van burgers te honoreren die de leefbaar-
heid in hun kern of hun buurt willen vergroten. 
Maar zo’n potje is natuurlijk niet onbeperkt 
groot. De gemeente wil dus wel zeker weten 
dat jouw idee door meer mensen 
gesteund wordt. 
De dorpsraad gaat bij voorbeeld 
een budget aanvragen om met ex-
tra bloembakken het dorp een nog 
fleuriger aanblik te geven. Mis-
schien heb je zelf ook wel een idee 
voor jouw buurt. Als je dat aan de dorpsraad 
laat weten via info@dorpsraadvreeeland.nl  
kunnen wij zorgen dat het de juiste persoon bij 
de gemeente bereikt. Maar wees er dan wel snel 
bij, want aanvragen voor 2016 moeten vóór 1 
oktober bij de gemeente binnen zijn.

Het brugwachtershuisje
Vind jij het ook zo jammer dat er voor het 
brugwachtershuisje – waar tot voor kort Tiere-
lantijn gevestigd was – nog steeds geen nieuwe 
bestemming is? Wij wel: zo’n centrale plek in 
ons dorp verdient het om een mooie functie 

te vervullen. Zo denken we dat het 
brugwachtershuisje bij voorbeeld 
een prima TOP (toeristen overstap 
plaats) zou kunnen worden. Maar 
misschien zijn er ook ideeën die 
daarmee goed te combineren zijn. 
Als we van Vreeland 750 één ding 

geleerd hebben, dan is het wel dat Vreeland 
een dorp is met heel veel creativiteit en onder-
nemerschap. 
Dus: heb jij een goed  idee? We denken graag 
met je mee om te zorgen dat het werkelijkheid 
wordt. 

 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.
 
 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

 
 

Het Historisch Festival Vreeland is een zeer 
groot succes geworden. Niet alleen een record 
aantal deelnemers maar ook een record aantal 
bezoekers wisten dit unieke evenement te 
vinden. Het begon allemaal op vrijdagavond 
met de verlichte avondvaart. Een 25-tal oude 
sleepboten en enkele kleine opduwers voeren 
verlicht over de Vecht. De kade stond vol 
met  publiek en men genoot zichtbaar van de 
verlichte schepen.
Op zaterdagmorgen ontstak burgemeester 
Witteman samen met enkele oude- en jonge 
oorlogsveteranen het vrijheidsvuur. Vele 
defilés, demonstraties en een druk programma 
volgden elkaar op met als hoogtepunt de 
dropping van twaalf legerparachutisten op 
zaterdagmiddag. Op zondag viel er lichte 
regen maar dat mocht de toestroom van 
het publiek niet deren. De hele dag struinde 

het publiek langs de kraampjes met allerlei 
goederen en spullen, oude ambachten e.d. 
Het bestuur spreekt haar grote waardering uit 
naar de 125 vrijwilligers die dit festival mede 
mogelijk hebben gemaakt. Nu jammer genoeg 
weer twee jaar wachten tot de volgende editie 
van het Historisch Festival Vreeland.

Historisch Festival groot succes

Op maandag 28 september is het de moeite 
waard om midden in nacht op te staan. Het is 
volle Maan en omdat de Maan vrij dicht bij de 
Aarde staat, lijkt deze groter en vooral helder-
der dan normaal. Echter vanaf 3 uur ’s nachts 
komt daar verandering in. In Europa en Afri-
ka is een totale maansverduistering zichtbaar. 
Zon-Aarde-Maan staan precies op een lijn en
de ‘supermaan’ beweegt door de schaduw 
van de Aarde heen. Deze begint met een deuk 
linksboven en rond kwart voor vijf is de ver-
duistering maximaal. De Maan kleurt dan 
spookachtig rood, echt de moeite om voor 
op te staan. De rode kleur is te danken aan de 

verstrooiing van zonnelicht aan stofdeeltjes in 
onze atmosfeer en alleen goed te zien tijdens 
een totale maansverduistering. Vanaf de maan 
gezien, zie je rond de Aarde een rode ring; dat 
is niets anders dan het verzamelde licht van 
alle zonsondergangen en zonsopkomsten.
Wanneer je toch al wakker bent, kijk dan ook 
meteen naar het Oosten. Venus staat als och-
tendster aan de hemel te schitteren en is bij-
zonder helder. Ook Mars en Jupiter zijn goed 
zichtbaar. Rond half zes is de verduistering 
voorbij en dan begint het ook al behoorlijk te 
schemeren. Tijd om de dag in Vreeland begin-
nen.              H.L. 

Hemel boven Vreeland
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De EHBO afdeling Vreeland is van plan om 
in het najaar een EHBO cursus voor begin-
ners te gaan geven. De hartreanimatie en het 
bedienen van de AED (Automatische Externe 
Defibrillator) worden ook aangeleerd. De 
cursus bestaat uit 12 lessen en is op de woens-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 
Dorpshuis in Vreeland. De kosten bedragen 
€ 220,-, dit is inclusief het lesmateriaal en het 
examen (deelname hieraan is niet verplicht).  

Aanmelden kan tot 1 oktober. De cursus start 
bij 8 deelnemers. 
Bent u geïnteresseerd kijk dan op de website: 
www.ehbo-vreeland.nl, voor het aanmel-
dingsformulier. Heeft u vragen dan kunt u 
contact opnemen met: Henk Griffioen, tel. 
0294-231846 of Elly Schot, tel. 0294-234508. 
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoe-
den (een deel van) de kosten. Informeer hier-
naar bij uw verzekeraar.

Start EHBO beginnerscurcus

Ideeën voor de buurt

Bericht 
van de 

Dorpsraad
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Augustus feest in Vreeland
Wat was er veel te doen in Vreeland de afgelo-
pen weken! Huttenbouwen, de dikke banden 
race, het middeleeuwse dorpsfeest en natuur-
lijk weer de eerste weken naar school. In deze 
kinderpost nieuws uit groep 7 en een zelfpor-
tret uit groep 3. Groep 6 is aan het schrijven 
gegaan en vertellen jullie over hun belevenis-
sen van de afgelopen weken. Julie en Fauve 
schrijven over de dikke banden race en Abigail 
en .... over het huttenbouwen.
Veel leesplezier!

Zeilen groep 6
Ik ben zaterdag en zondag op een boot  ge-
weest. Toen waren er vier kleine zeilboten waar 
we in gingen zeilen. Er was een hele grote boot 
waar we op gingen slapen. Er waren alleen 
maar mannen want er mochten geen vrouwen 
bij zijn. We gingen barbecueën. Toen we in de 
kleine zeilboten gingen, ging ik met mijn va-
der en mijn twee nichten in één zo’n zeilbootje. 
Toen we in de zeilboten gingen, gingen we een 
watergevecht doen en mijn oom ging met een 
zak chips vullen met water. Toen gooide hij in 
onze boot. Toen waren we allemaal heel nat, 
maar we hadden wel gewonnen met het water-
gevecht. En we waren als eerste bij het strand. 
Daar gingen we zwemmen omdat het was heel 
heet want het was achtentwintig graden en er 
stond geen wind. Maar we gingen wel zeilen. 
Toen we avond gingen eten gingen we barbe-
cueën. Ik at een hamburger en een worstje en 
een paar stukjes stokbrood bij de hamburger 
en worstjes. Dit was mijn verhaal van het zei-
len.     Mia

De storm
Ik lag lekker te slapen en op eens hoorde ik 
een donderslag ik schrok wakker. Teteteteee. 
Ik zag bliksem. Het licht scheen in de kamer. 
We hadden een lekkage. Toen ik die ochtend 
wakker werd was de handdoek helemaal nat 
van lekkage. Teteteteee ik moest lachen haha-
ha. Ik moest naar beneden ik ging op de bank 
een fi lm kijken. Eind.        Emma

Dorpsfeest Middeleeuwen
Het was feest in Vreeland. Zaterdag 29 augus-
tus was het dorpsfeest. Vreeland bestaat 750 
jaar oud. Het thema is je raad het al de mid-
deleeuwen. Ik had een spijkerbroek aan. Ik 
weet het dat is niet middeleeuws, maar goed. 
Gelukkig was het warm. Ik heb ook vogels ge-
zien dan denk je vogels wat is daar nu weer 

aan. Nou het waren roofvogels zoals: de steen-
uil en de oehoe. Het zag er zo cool uit het was 
wel vermoeiend om in de hitte te staan kijken. 
Er was ook een markt ik heb niks gekocht ik 
kreeg frietjes en toen gingen we naar huis. 
Einde. Eline

Dorpsfeest 
Mijn verhaal gaat over het dorpsfeest. Ik ben 
bij het dorpsfeest geweest. Het was heel leuk. 
Er waren allemaal dingen te doen. Zoals rid-
dergevechten en toneelstukjes en nog veel en 
veel meer dingen. 

Riddergevecht: Ik ben bij het riddergevecht 
geweest het was heel spannend ze deden al-
lemaal lastige dingen zoals een appel door de 
midden snijden en overvliegen met vogels en 
nog veel meer dingen. 
Toneelstuk: Ik heb meegedaan aan het toneel-
stuk “Vechtland”. Ik was kind, maar toen ik op 
het toneel was, ben ik ergens achter gekomen? 
Alle kinderen die mee deden wisten al hun 
tekst uit hun hoofd en de grote mensen gingen 
alleen maar improviseren. Dat was heel lastig 
voor mij, maar het publiek had niets door. 
Schrijver Orry v/d Spoel 

Dorpsfeest
Zaterdag was het dorpsfeest. Ik kwam met de 
fi ets naar het dorpsfeest toen zag ik Titus ik 
ging bij hem staan toen keek ik naar de vo-
gel. Later kwam de Oehoe die was 3 kilo en 
had veren van 1 meter. Later kwam het ridder-
toernooi ik ging meedoen en we kregen geen 
zwaarden maar schuimbuizen we gingen te-
gen 2 sterke ridders en wij hadden gewonnen. 
Ik nog wat geld halen en we gingen met stok-
ken vechten tegen groep 7 en uiteindelijk had-
den wij gewonnen. Zij gingen ook de hele tijd 
terugtrekken en daarna ging ik wat drinken en 
toen ging ik met Emiel maar de tent en we gin-
gen dansen ook andere kinderen gingen dan-
sen en het 
was heel laat. 
Ik nog met 
Noël spelen 
en Emiel ik 
ging naar 
huis want 
mijn vader 
kwam en ie-
dereen ging 
naar huis.
Delowan

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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Het dorpsfeest
Op zaterdag was het dorpsfeest. Ons dorp 
bestaat al 750 jaar. Vreeland heet ons dorp. Ik 
was met een vriendin van mij. En iedereen was 
verkleed en ik was als ridder. Er was een vogel 
show en ik had een valk op mijn hand dat was 
super cool.     Yvette

De dikke banden race
Wij deden mee aan de dikke banden race. Het 
was heel leuk maar het was wel war, Halver-
wege was onze keel zo droog als een kurk. Na 
de race konden we niet meer op onze benen 
staan we vielen bijna om. Na de race hebben 
we samen een hele fl es water opgedronken, 
die kregen we van Ewald van den Hout. We 
moesten twee rondjes fi etsen dat was best 
zwaar. Een rondje is 1 km lang. We zijn derde 
en vierde geworden. Julie was derde en Fauve 
was vierde. Julie haalde Fauve op het laatste 
moment in. Julie heeft  twee bioscoopkaartjes 
gewonnen en Fauve mag mee!!!!!!!! Julie is ook 
op de foto geweest met Joop Zoetemelk.

Huttenbouwen
Het begon op dinsdag. Iedereen ging naar hut-
tenbouw. Alle jongens en meisjes gingen apart. 

Toen alle meisjes bij elkaar waren gingen we 
overleggen wat we wouden bouwen. Het the-
ma was oude ambachten dus de meisjes van 
groep 8 wouden eerst een mandenmakerij 
maken. Maar uiteindelijk werd het toch een 
gevangenis. En we wouden er ook een galg 
en een brandstapel bij maken. En toen gingen 
we aan de slag. Iedereen ging hout halen som-

mige vonden deuren en andere ramen. Toen 
we eenmaal al het hout hadden gingen we be-
ginnen. Donderdag kwam de brandweer de 
hutten controleren iedereen mocht in de hut 
blijven slapen. Maar het was niet slapen. Het 
was super leuk het huttenbouwen. 

Abigail en Merel groep 8

Interview 
nieuwe juf
Andrea Lens 
nieuwe juf op 
CSV Ridderhof 
in groep 7 door 
Anne en Jessi
Vraag 1: hoe 
geef je het 
liefst les?
Aan veel ver-
schillende kin-
deren probeer 
ik  veel te leren met een grapje tussendoor.
Vraag 2: Welk vak vind je het leukst om te 
geven?
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur, om-
dat ik dan nieuwe fi lmpjes kan laten zien
Vraag 3: Vind je het leuk dat er zo veel ver-
schillende kinderen in jouw klas zitten?
Ja dat vind ik een uitdaging! Elke dag is weer 
anders.
Vraag 4: Wat vind je het leukst van CSV Rid-
derhof?
Dat er zoveel mogelijk is in de school zoals 
kinderopvang, toneel, muziek, etc. En er veel 
leuke meesters en juff en werken op school!
Vraag 5: Vind je het leuk in groep 7 met 
meester Kees te werken?
Ja, ik denk dat wij samen afwisselend les geven.
Vraag 6: Kan je goed met kinderen om gaan 
met dyslexie?
Ik probeer alle kinderen zo goed mogelijk te 
helpen!
Vraag 7: Hou je van drama?
Ja, ik vind verkleden leuk en toneelstukjes leuk 
en spannend om te doen.
Vraag 8: Heb je dezelfde kleren die je op 
school aan hebt ook thuis aan?
Nee, thuis loop ik ook in een lekkere jogging-
broek of als ik netjes moet, in een leuk jurkje.
Vraag 9: Welke klas wil je het liefst les geven?
Ik vind alle groepen leuk!
Vraag 10: Mis je je oude klas en school?
Ik mis vooral de kinderen van de school! Ik 
vind deze groep 7 ook erg leuk.

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



10 september 2015 De Vreelandbode

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  

Weer of geen weer; 
wij staan elk seizoen 
klaar voor uw haar! 

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

Met een glimlach van oor tot oor liep Jan Hos, 
initiatiefnemer en organisator van de Ronde 
van Vreeland de hele dag rond op zaterdag 
22 augustus. “Wat een geweldige dag. Met 
alle dank aan het fantastische organiserende 
team, mijn medebestuursleden Nico Oord, 
Arnold Cramer, Pim van Rossum en Arjan 
Brinkman en aan de vele betrokken inwoners 
van Vreeland en Loenen die als vrijwilliger de 
handen uit de mouwen hebben gestoken!”. 
Zo’n 2000 mensen genoten van een zeer ge-
slaagde en uitstekend georganiseerde wieler-
ronde. Vier jaar geleden had Jan bedacht om 
de legendarische Ronde van Vreeland, van 
1976 tot 1998 georganiseerd door Cor Led-
der en Joop Lieverst, nieuw leven in te blazen 
in het kader van het feestjaar Vreeland 750. 
Hetzelfde parcours, 1000 meter, start en fi-
nish bij het Dorpshuis, over de Fetha, Vliet 
en Hendrik van Viandenstraat, geheel over 
klinkers, en deels dezelfde namen als destijds. 
Door een intensieve samenwerking met de 
KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie), de Rabobank, diverse sponsoren en het 
organiserend comité kon deze droom verwe-
zenlijkt worden. Het zat de organisatie de dag 
zelf gelukkig helemaal mee met het weer: de 
zon scheen en het was niet te warm. De zorgen 
over natgeregende en dus spekgladde klinkers 
waren gelukkig voor niets geweest. Dankzij 
een goede voorbereiding was het parcours 
autovrij, afgeschermd met dranghekken en 
strobalen en waren de straten tiptop in orde. 

Jong geleerd…
De dag begon met een uitgebreid jeugdpro-
gramma voor diverse leeftijdscategorieën. 
Drie Rabo-Dikke Bandenraces voor de jong-
ste jeugd uit Vreeland en Loenen, een Nieu-
welingenrace (40 km) en een Juniorenrace (60 
km) voor wielrenners met een racelicentie. De 
34 junioren en 67 nieuwelingen kwamen let-
terlijk uit alle hoeken van Nederland, van Vo-
lendam tot Rijswijk, van Dokkum tot Eck en 
Wiel. Vanuit de officiële jurywagen gaven de 
hele dag ervaren professionele sportcommen-
tatoren toelichting op en een levendig verslag 
van de spannende races. De uitslagen leest u 
hieronder. Een stralende rondemiss, Anousha 
de Jong, voorzag de winnaars telkens weer 
van bloemen en de nodige zoenen. Klap op 
de vuurpijl was de aanwezigheid van wielerle-
gende Joop Zoetemelk, die de prijzen uitreikte 
aan de jeugd. 

Oude vrienden onder elkaar
Om 16 uur begon de Oud Professionalsrace, 
waarvoor het publiek inmiddels in groten ge-
tale was toegestroomd. Klinkende namen als 
Jeroen Blijlevens, Leo van Vliet, Gert Jacobs 
en Steven Rooks vormden onderdeel van het 

peloton dat in totaal uit 29 man bestond. Alom 
klonk lof voor de organisatie, die een dergelijk 
‘tableau’ naar Veeland had weten te halen. Uit 
de reacties van de renners bleek dan ook dat 
zij deze ronde als een mooie gelegenheid za-
gen hun oud-collega’s weer eens te spreken. 
“Dit is een moment om je respect uit te spre-
ken naar je collega’s. Als jonge profrenner vol 
testosteron doe je dat niet. Nu we ouder zijn 
doen we dat wel”, sprak Bart Voskamp. Jeroen 
Blijlevens ziet dit soort wedstrijden als een 
motivatie om te blijven trainen. Mathieu Her-
mans grapte direct dat hij al had gezien dat 
Blijlevens zijn benen had geschoren en zich 
dus kennelijk goed had voorbereid op een 
eindsprint. De oudste deelnemer was Jan van 
der Horst, die met zijn 73 jaar fanatiek mee-
fietste in zijn 50 jaar oude sponsorshirt. Nog 
van wol en met een advertentie van Caballero. 
Uit de dagen dat het doodnormaal was dat een 
sigarettenmerk een sportevenement sponsor-
de… Steven Rooks vertelde dat hij in vorm 
blijft door clinics te geven voor bedrijven en 
sponsoren. Die training legde hem geen wind-
eieren, want hij won de eindsprint van Mathi-
eu Hermans. De derde plek op het erepodium 
was voor Gert Jacobs. Bij Joop Zoetemelk met 
232 zeges op zijn palmares, speelden de jaren 
en de vermoeiende dag parten, hij bereikte de 
19de plaats (van de 30).
Na afloop van de race voegden de renners 
zich bij de sponsoren in de Vip-tent. En  als 
dank voor hun aanwezigheid kregen zij later 
op de avond een diner aangeboden bij Paul en 
Shirley Fagel, gekookt door de twee beroemde 
chefkoks die Vreeland rijk is, Fagel zelf en 
Wilco Berends. 
Een perfect geor-
ganiseerde dag met 
een enthousiast pu-
bliek en oude vrien-
den, afgetopt met 
een fantastisch di-
ner… het bleef nog 
tot heel laat heel ge-
zellig bij huize 
Oeverdroom!       J.J.

Bart de Veer in actie

Uitslagen:  Nieuwelingen 40 km: 1e Tom van 
Merkerk (Woerden) 2e Sjoerd Bakker (Berk-
hout) en 3e Victor Broex (Ouderkerk aan de 
Amstel)
Junioren 60 km: 1e Lars van den Berg (de 
Meern) 2e Joris Paauwe (Hilversum) 3e Gerco 
Pastoor (Hilversum)
Oud-Professionals-Race 40 km (is uiteindelijk 
minder gekoerst) : 1e Steven Rooks 2e Mathi-
eu Hermans 3e Gert Jacobs.

Meer uitslagen en foto’s vindt u op 
www.rondevanvreeland.nl

Perfecte Ronde van Vreeland
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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

De redactie ontving enkele ingezonden brie-
ven waarin alle complimenten werden gege-
ven aan de organisatie van de Middeleeuwse 
dag en aan alle Vreelanders. Een korte sa-
menvatting uit de brieven:

Het Middeleeuws genootschap uit 
Monnickendam feliciteerde alle Vreelanders 
“met het welslagen van een fantastische en 
memorabele Middeleeuwse dag in jullie dorp. 
We spelen overal in het land en we maken er 
altijd wat van, maar we merken het meteen als 
er met volle overgave liefde en passie in de or-
ganisatie is gestoken. En dat was in Vreeland 
dik voor mekaar. En voor onze acts hadden we 
telkens een leuk en meegaand publiek. 
Dus onze complimenten gaan uitdruk-
kelijk uit naar Tijmen, Gerard, Margot, 
Clarissa en Rogier. We weten uit onze eigen 
Monnickendamse ervaring dat er na deze dag 
en na dit jaar een ander gevoel in de gemeen-
schap rondzingt. Dat gevoel van saamhorig-
heid en succes, dat maakt dat je de dorpsge-
noten voortaan anders groet dan voorheen. 
Want die groet is vergezeld van een blik met 
een bepaalde verstandhouding: ” we hebben 
het toch maar voor mekaar gekregen en wát 

was het leuk, hè!”. En dat zal, hopelijk voor 
jullie net als bij ons Monnickendammers, nog 
jaren voortduren.

De vier dorpsbewoners van het wagenspel 
‘Hoe Vreeland aan zijn naam komt’: Iris van 
Gils, Joke van Monsjou, Ria Terra en Ria 
Schreurs waren ook wildenthousiast: “Het 
moet er uit: Wat een grandioos Dorpsfeest 
Vreeland 750!!! Natuurlijk hebben we enorm 
geboft met het weer hetgeen het feest nog 
mooier maakte. Wie je spreekt, iedereen is vol 
lof en geniet hevig na. Vele maanden is er door 
zo vreselijk veel mensen met enorm veel inzet 
gewerkt aan deze dag en op de dag zelf zijn zij 
ook nog eens volop in touw geweest. En wie 
ruimen op zondagmorgen alles weer op? Drie 
keer raden: diezelfde onvermoeibare vrijwilli-
gers!!! Jullie verdienen een standbeeld!
Wij zouden nog lang door kunnen gaan met 
onze loftuitingen. Die gelden trouwens al het 
hele jaar voor alle georganiseerde evenemen-
ten! Wat een dorp! Wat een gemeenschap! 
Laten we daar enorm dankbaar voor zijn en 
proberen op zijn tijd daar ook een steentje aan 
bij te dragen, ieder op zijn eigen wijze, vanuit 
zijn eigen talenten.”

Lezers schrijven  
Complimenten!

Gemeente Stichtse Vecht
VechtExclusief
Britannia Film Producties
Greif Nederland BV   
Prins Bernhard Cultuur Fonds 
(StichtseVecht)
de Vreelandbode
RaboBank Foundation
kfHein, stichting
Elise Mathilde 
Provincie Utrecht
IJsclub Voorwaarts
Bedrijfsver. Ondernemend Vreeland
Driessen Vreeland
Neolea
Poloclub Vreeland
VIV Buisman
Dorpsraad Vreeland
Provinciaal Utrechts Genootschap
Fonds A.H. Martens van Sevenhoven
Gravin Van Bylandt Stichting
Stichting Carel Nengerman Fonds
Actus Notarissen
Albert Griffioen en Zo
Albert en Dennis
ALLSAFE Mini Opslag
Anouk Pruim Grafisch Ontwerp
ATO Culinair
Avancer BV
Bartelli keukendesign
Bon B.V. Bouwbedrijf
CapitalChange BV
Coby Boerstra
Coers Machineverhuur
Coert & Henriëtte
De Bomenman Boomverzorging
De Facto Publications
De Koning-Verèl
De Postbode

Deco Tech
Dieuwer Elema
Dorpshuis Vreeland
Duoform
Esther Smid Tekst & Eindredactie
Familie Bonemeijer
Familie Folmer-Cortlever
Familie R. Goudsmit
Familie van Dis
Familie van Gils
Familie van Toor-Enneking
Fysiotherapie voor Paard en Golf
Fysiotherapie Vreeland
Green Spirit BV
Groenpartners
Harold en Myriam
In en Oud
Jan en Christa Niessen
Jan en Nely Hos
Jeanne Zonneveld
Joep en Ria Schreurs-Perfors
Kinderopvang de Klimboom
Koos van Nes
Liesbeth Romeijn en 
Mario Verweijen
Marian A. Voorhoeve-Oldeman
Marc Oosterkamp
Margret van Gaalen
Marjan en Frans van Belle
Maxim Scholten en Wilma Poelma
Origio Benelux BV
Panachee Wijnimport
Paul Klever
Paul Makelaars OG
Peter Venema, Haren (Groningen)
Providence Capital NV
Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Schumacher schilderwerken
Sententa Transformatiemanagement

Studio Living Talent
Study Company
Sylvia Lattukerluttu
Tanneke Alpherts
Vreeberg BV
Vreeland Holding BV
Vuurwerk Bart Pronk
Wendela Sandberg en Bert en Renée 
Ypeij
Wim en Rijk Lammertse
Wim Fokker en Ellen Bulterijs
Anouk Pruim Grafisch Ontwerp
BP - Vreeland
CAB Art & Graphic Design
Connexxion
Dagwinkel Aloys Hageman
Dunnebier Print & Marketing
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden
Jumbo Breukelen
Kaas en IJsboerderij “De Willigen”
Landwinkel Drogenbroek
MVG Support
Ottenhome
Provincie Utrecht
Remotion
Same And More Communications
Stichting STAG
Studio United
TIB van Lindenberg 
Texo Trade Services B.V.
Triade Party Rent
Van der Linde Kunstenaars-
materialen, Weesp
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Wietske Tammes Webdesign
en alle anonieme schenkers

Vreeland 750 dankt haar gulle gevers!



Samen met zijn vrouw Evelien (25) woont 
Ruben Bosch (26) in een super opgeknapt huis 
aan de Hendrik van Viandenstraat. Ik word 
door het jonge stel gastvrij ontvangen. De tuin 
ziet er natuurlijk onberispelijk uit. Evelien 
komt gezellig bij het gesprek zitten. Beiden ko-
men uit een gezin met 5 kinderen. Ruben is op-
gegroeid in Loenen en Evelien in Baambrugge. 
Ze kwamen elkaar tegen op een CPJ-Loenen 
activiteit – Christelijke plattelandsjongeren – 
en waren toen nog 17 en 18 jaar. De vonk sloeg 
gelijk over en het stel is nooit meer uit elkaar 
gegaan.
Evelien volgde een opleiding Office Manager 
bij Schoevers en werkt inmiddels in een garage 
in Abcoude. “Ik doe van alles behalve het sleu-
telen aan auto’s. Ik geef leiding aan de werk-
plaats en verzorg alle klantcontact. Daarnaast 
support ik Ruben met zijn bedrijf.” Ruben wist 
al op jeugdige leeftijd dat hij affiniteit met tui-
nieren had. “Mijn oma was altijd druk aan het 
werk in haar tuin en ik werkte tijdens schoolva-
kanties bij hoveniers als Zeldenrijk en Spijker. 
Mijn hoveniersopleiding volgde ik aan het 
Wellantcollege in Houten. In het laatste jaar 
liep ik stage bij een grote hovenier – Van der 
Tol – in Amsterdam. Toen viel gelijk het kwart-
je. Ik had door kunnen gaan naar het HBO, 
maar ik wilde voor mezelf beginnen!” Dat be-
sluit nam Ruben toen hij 20 jaar was! Door zijn 
ouders, maar ook door de vader van Evelien die 
zelf ook ondernemer is, werd Ruben volop ge-
stimuleerd om zijn plan door te zetten. 

Lenen, lenen, betalen, betalen
Ruben had inmiddels al aardig wat geld ge-
spaard met zijn vakantiewerk. Inderdaad, hij 
houdt niet van zakelijk lenen en niet van schul-
den en de hypotheek op het huis wil hij zo snel 
mogelijk aflossen. Daar zit ook een verstandig 
plan achter. “Als zelfstandige kan er iets met 
me gebeuren. Als ik een tijdje uit de roulatie 
zou raken, moet ik op een buffer kunnen te-
rugvallen. Het is dan slim om je woonlasten 
zo laag mogelijk te hebben.” Doordat Ruben 
al bij veel mensen de tuin had onderhouden, 
kwamen de klanten – waarvan hij er inmiddels 
zo’n 100 verschillende van heeft – als snel op 
zijn pad. Hij kocht een bedrijfswagen en het 
nodige materieel om tuinen aan te leggen en te 
onderhouden. Na twee jaar hard werken ging 
hij naar de Rabobank. “We hadden namelijk 

een vervallen huis in Vreeland gezien. De bank 
had alle vertrouwen in mijn jaarcijfers en we 
kregen een hypotheek, dat was super natuur-
lijk. Ruim 1,5 jaar hebben we vooral zelf én met 
vrienden, verbouwd. En we hebben zonnepa-
nelen geplaatst, ik ben tenslotte een man van 
de natuur. In de zomer van 2013 zijn we hier 
officieel komen wonen.”

Inmiddels heeft Ruben ook  klanten waar hij 
super trots op is, zoals diverse buitenplaatsen 
langs de Vecht en de tuin van De Nederlanden 
in Vreeland. Hij werkt met één vaste medewer-
ker en zo’n 3 zzp’ers. Tuinen ontwerpen doet 
hij ook! “Ik ben eigenlijk in de crisis begonnen 
en het is altijd goed gegaan. Mijn doel is uiter-
aard groei! Een gezond bedrijf met personeel. 
Mijn motto is ‘no guts, no glory’. Maar ook op 
den duur een huis – liefst zelf gebouwd in de 
buurt van Baambrugge – met veel grond er-
bij.” Evelien knikt instemmend. “We wachten 
bewust nog even met kinderen om onze dro-
men waar te maken. We zijn allebei harde wer-
kers. In september gaan we samen lekker naar 
Portugal om even bij te tanken. Ons sociale 
leven speelt zich vooral af in onze oude vrien-
denkring én met onze families. Veel contacten 
in Vreeland hebben we nog niet.” Ruben vult 
aan: “Ik heb laatst wel de Wielerronde mede- 
gesponsord. Verder sponsor ik een vrienden-
team in Kockengen met voetbalshirts en de 
golfclub in Loenen. En nee, voor de bedrijfs-
vereniging Ondernemend Vreeland ben ik nog 
niet uitgenodigd.”
Ruben geeft het stokje door aan Tom de Groot. 

door Connie Lohuis

Ruben Bosch

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 
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Vrijdagmiddag 18 september houdt Welzijn 
Stichtse Vecht weer een bingo voor senioren in 
ontmoetingscentrum De Boomgaard, Midden-
hoek 62 te Loenen aan de Vecht. Dit is iedere 
keer weer een heel gezellige activiteit. Het gaat 
hier niet om de grote prijzen. Elkaar ontmoe-
ten en een leuke middag beleven zijn veel be-

langrijker. Aanvang: 14.00 uur. De zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Deelname: slechts € 2,50 voor 
12 rondes. De consumpties zijn voor eigen re-
kening. Verdere inlichtingen:  Welzijn Stichtse 
Vecht, Herman de Haan. Kon. Julianaweg 52A, 
Loenen aan de Vecht. Tel. 0294 - 230400.
www.welzijnstichtsevecht.nl

Bingo in De Boomgaard

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

De Vliet 9, Vreeland

Gemoderniseerde middenwoning met achtertuin op het 
zuiden met st. schuur en achterom en electr. bedienbaar 
zonnescherm over hele breedte van de woning. Woonopp. 
113 m2. Woon-/eetk. met airco en inzet open haard en 

fraaie inbouwkeuken. 3 slaapk., mo-
derne badk. en zolderk. Laminaat-
vloer op bgg en 1e verd. 

Vraagprijs € 228.000,- k.k.

NIEUW



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

Wat een supergezellig dorpsfeest!
Comité 750 petje af hoor. 

Van 18 t/m 21 augustus  waren 70 enthousi-
aste huttenbouwers weer druk aan het tim-
meren bij de ‘geitenboerderij’ van de familie 
Van der Paauw! Super dat wij weer welkom 
waren op hun boerderij voor een week hut-
tenbouwen. Ook dit jaar werd er vol enthou-
siasme gewerkt aan de hutten, zowel door de 
kinderen als door de hulptroepen.

Een heleboel kinderen vinden dit de leukste 
week van de hele vakantie! Op donderdag-
avond kon iedereen die nieuwsgierig was naar 
het resultaat, onder het genot van een kopje 
koffie of thee de hutten komen bewonderen. 
In het kader van Vreeland 750 was het thema 
dit jaar oude ambachten anno 1265. Onder 
andere de smederij, het schavot en de mooie 
herberg met zelf gebrouwen “bier” werden 
druk bezocht. Ook het oude ambacht, roof-
tochten naar snoep van andere hutten, werd ’s 
nachts goed in beeld gebracht. Uiteraard was 
de brandweer aanwezig om de hutten te keu-
ren of het wel veilig genoeg was om te blijven 
slapen ’s nachts. Zij hadden ook prijzen voor 
de veiligste en mooiste hutten. Leuk om te 
zien was dat de eerste prijs naar de hut ging 
waaraan de kinderen zelf het meeste getim-
merd en gebouwd hadden! Zo zie je maar, met 
wat hulp op de achtergrond komen de kinde-
ren zelf heel ver. Op één nooduitgang na, die 
wat breder gezaagd moest worden was geluk-
kig alles dik in orde en kon om 21.00 uur de 
“bonte avond” en het logeerfeest beginnen. Er 
was uiteraard een groot kampvuur, een span-
nende puzzeltocht door het donkere bos van 
Kees Beelaerts van Blokland, een stormbaan, 
een springkasteel luchtkussen, broodjes kon-
den worden gebakken boven een vuurtje of 
kinderen gingen lekker chillen in hun hut. 
Donderdagmiddag konden de kinderen nog 
leuke trompetten maken en een echte vlag 
voor op hun hut.  Nelly van het dorpshuis kon 
niet kiezen welke de mooiste was, dus komen 
de gemaakte vlaggen allemaal op 29 augustus 
bij het dorpshuis te hangen! Kortom het was 
een geslaagde week, waar gelukkig behalve het 
plakken van wat pleisters geen vervelende nare 
dingen gebeurd zijn!  

Uiteraard willen we iedereen bedanken, want 
zonder hulp en inzet van vrijwilligers kan dit 
feest niet doorgaan. Zonder iemand te kort te 
willen doen, bedanken wij voornamelijk de 
firma Dunnebier en bouwbedrijf van Schaik 

voor het leveren van heel veel pallets. Kees 
Beelaerts van Blokland voor het gebruik van 
zijn bos, Lex Hardings en Herman van ’t Loo 
voor de extra hulp bij het timmeren, Joop Bre-
mer voor de limonade, Kaasboerderij de Wil-
ligen voor de heerlijke ijsjes, De Nederlanden 
voor de lakens, de brandweer voor het keuren 
van de hutten en uiteraard onze hartelijke 
dank aan de familie van der Paauw voor het ter 
beschikking stellen van hun boerderij en wei-
land, zonder hen zou het hele feest niet door 
kunnen gaan! 

Hierbij laten we jullie alvast weten dat het “hut-
tenbouwen” in 2016 van dinsdag 16 t/m vrij-
dag 19 augustus zal zijn, dus ouders reserveer 
alvast een dagdeel om te timmeren of de lunch 
te verzorgen. Houd ook de vrijdagochtend op 
de 19e vrij in jullie agenda om mee te kunnen 
helpen met opruimen en afbreken!!!!!! Omdat 
er na het huttenbouwen weer geiten, paarden 
en koeien op lopen is het belangrijk dat we het 
weiland schoon en spijkervrij achterlaten. 

Nieuwe commissieleden gezocht
Voor een gezonde doorstroom in de com-
missie zijn wij voor volgend jaar op zoek naar 
nieuwe leden, bijv. ouders met kinderen in de 
huttenbouw leeftijd. Daarnaast zou het ook 
wel heel fijn zijn als er nog wat “mannen” zich 
willen aanmelden voor het verzamelen en op-
halen van pallets en hout in de weken voor de 
huttenbouw, wat extra hulp hierbij zou enorm 
welkom zijn!

Graag contact opnemen met Casper of Reinko.
Alle huttenbouwers bedankt voor de leuke 
week en hopelijk tot volgend jaar!
Casper (234808), Reinko (234785), Bianca, 
Harry, Kees, Wim, Nelly en Janine

Huttenbouwen 2015

Het was in alle opzichten een stralende dag op 
de Loenense Mixed Hockey Club (LMHC). 
Op zaterdag 29 augustus vierde de club haar 
40-jarige bestaan met onder meer een clinic 
voor de jeugd, shoot out’s, de kick off van 
het nieuwe jeugdseizoen en een wedstrijd 
op niveau tussen Bloemendaal Heren 1 en 
Amsterdam Heren 1. Ook werden op die dag, 
na een zomer hard werken, de langverwachte 
velden geopend. Veld 1 werd een waterveld en 
veld 4 is splinternieuw. Het oudste lid van de 
club Frans en het jongste lid Roemer openden 
de velden officieel met een schitterende goal. 
Over al dat feestelijks werd nog lang nagepraat 
tijdens de afsluitende borrel.        

Een feestelijke dag bij jarig LMHC
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Hester Horseling deed op Facebook een op-
roep aan alle Vreelanders om mee te helpen aan 
de actie ‘Bag to the Future’. Dit Amsterdamse 
initiatief wil kinderen helpen die op de vlucht 
zijn helpen en hen een beetje steun en vro-
lijkheid aanbieden. Hiervoor vragen zij om 
gevulde rugzakjes te doneren. Het rugzakje 
mag oud of nieuw zijn, het speelgoed niet te 
groot en vooral niet te zwaar. Maar ook an-
dere leuke en nuttige zaken mogen natuurlijk 
in het rugzakje: denk aan stiften, kleurplaten, 
tandenborstels, drinkbekers, spenen etc. Tot 
22 september kun je je rugzakje(s) bij Hester 

brengen (Nigtevechtseweg 178) of bij Tesca 
(H. v. Viandenstraat 9). Hester zorgt ervoor 
dat de rugzakjes in Amsterdam terecht komen. 

Ook bij Lokaal Zuid kun je producten (verzor-
gingsproducten, lang houdbaar voedsel, baby 
producten, tenten en speelgoed) inleveren 
voor de vluchtelingen. Zij zorgen ervoor dat 
het bij de hulporganisatie Hulpkaravaan naar 
Griekenland terecht komt.  Graag je spullen 
gesorteerd aanleveren in dichte dozen of zak-
ken met labels betreffende de inhoud. Geen 
kleding! Aanleveren kan tot 30 september. 

“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

Vreelandse hulp aan vluchtelingen
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Open Monumentenweekend
Zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer 
Open Monumentenweekend, waarop honder-
den monumenten opengesteld  worden voor 
het publiek. Ook in de ons omringende dorpen 
als Maarssen, Breukelen, Loenen of ’s-Grave-
land zijn bijzondere gebouwen te bezoeken die 
vaak normaal niet of weinig toegankelijk zijn. 
Bijzonder is dat zaterdag op en neer gevaren 
wordt tussen de molen De Hoop in Loenen en 
kaasboerderij De Willigen in Vreeland. In kas-
teel Loenersloot en op fort Nieuwersluis wor-
den rondleidingen gegeven en bij de molens De 
Hoop en De Ruiter kunt u een pannenkoekje 
‘van eigen meel’ proeven. 
Tuinconcert bij Bijdorp
Op zaterdag 12 september vindt van 15 tot 16 
uur een gratis concert plaats in de overtuin van 
buitenplaats Bijdorp, Oud Over 8 in Loenen. 
Een fietstochtje van zo’n 10 minuten brengt u 
naar deze prachtige tuin, waar Barok aan de 
Vecht werk zal spelen van o.a. Purcell en Han-
dell. 
Lichtjesavond te Slot Zuylen 
Ervaar hoe op 19 september een gloeiend bloe-

menveld wuivend tot leven komt in de wind. 
Buiten is alles prachtig verlicht en binnen kunt 
u - bij hoge uitzondering - zelf rondkijken. Toe-
gang € 5,- volwassenen, € 2,50 kinderen. Muse-
umkaart gratis. 
Vondsten uit de Vecht in Loenen
De schitterende Grote Kerk in Loenen vormt 
het décor voor de boeiende Waternet-tentoon-
stelling Vondsten uit de Vecht. Voor wie hem 
gemist heeft tijdens de Sterren-maand in de 
VIV, een aanrader om naar toe te gaan!  De ten-
toonstelling is t/m 12 september te bezichtigen 
op woensdag van 16-19 uur en op zaterdag van 
13-19 uur.  
100 jaar ‘De Vecht’ van Jac.P. Thijse
In samenwerking met de foto- en videoclub 
Loenen zijn er 27 aquarellen uit het album ge-
fotografeerd en vergroot. Daarna hebben de 
fotografen die plekken bezocht en gefotogra-
feerd. De resultaten daarvan zijn te bewonderen 
tijdens de tentoonstelling. Deze tentoonstelling 
begint op 16 september en duurt tot eind de-
cember. Het museum is geopend van woensdag 
t/m zondag. Voor info omtrent openingstijden 
etc. www.vechtstreekmuseum.nl              J.J.

Cultuur in de regio

Iedere woensdagavond, van 19.45 tot 22.45 
uur wordt er gebridged in het dorpshuis. Het 
is de eerste keer weer na de zomerstop, van 
1 september tot 1 mei wordt er wekelijks ge-
speeld. Grace van IJzendoorn, secretaresse van 
de club, vertelt enthousiast over de Bridgeclub 
Vreeland. De club is in 1981 opgericht en heeft 
momenteel 33 leden. De meeste leden hebben 
hun vaste bridgepartner, hoe beter je als kop-
pel op elkaar bent ingespeeld, hoe sterker je 
bent in het spel. Maar er zijn ook leden zonder 
vaste partner. Dat is geen probleem want er 
zijn ook invallers nodig. Naast de wekelijkse 
bridge avonden onderneemt de club ook an-
dere dingen. Met Sinterklaas en Kerst is er al-

tijd iets extra’s en doet de club wel eens mee 
aan een bridge-kroegentocht of aan de com-
petitie in het rayon Gooi in Bussum. 
Het aantal leden neemt in de loop der jaren 
helaas wat af. De club had in hoogtij dagen 
wel 85 of 90 leden! Grace: “De club zou graag 
nieuwe leden verwelkomen. Ervaren of oner-
varen bridgers, met partner of alleen. Iedereen 
is uitgenodigd om 3 keer gratis en geheel vrij-
blijvend te komen bridgen!”
Voor meer informatie, of aanmeldingen, kunt 
u contact opnemen met mevrouw Guusje 
Broeks (voorzitter: 0294-233974) of met Grace 
van IJzendoorn (secretaresse: 0294-231147, 
hijzendoorn@hetnet.

Aan tafel bij....

Bridgeclub Vreeland



Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen 
weken het Spookhuisje aan het Boerenlaantje 
in de steigers stond en dat er hard werd ge-
werkt aan herstel ervan. Dat mocht ook wel, 
want zoals u op de oude foto kunt zien was 
het huisje in een zwaar verwaarloosde staat. 
De renovatie was in handen van bouwbedrijf 
Van Schaik uit Breukelen, in opdracht van de 
gemeente Stichtse Vecht. Ook de Dorpsraad 
heeft zich hard gemaakt voor de renovatie. 
Desgevraagd meldde Marcel Pauw, uitvoerder 
van dit project, dat de complete kap vernieuwd 
is, diverse onderdelen zijn vervangen en de or-
namenten die er waren zijn nagemaakt, zodat 
het huisje nu in ere hersteld is. Dat is mooi 
te zien op de recente foto. De twee raampjes 
die ooit met zink waren dichtgezet omdat zij 
steeds ingegooid werden, worden weer open-
gemaakt en voorzien van plexiglas. Er zijn ver-
der geen voorzieningen als water of stroom in 
aangelegd. Wat de toekomstige functie van het 
huisje wordt is (nog) niet duidelijk. 

Onderdeel van ‘de Plantage’
Waarom zou het spookhuisje gebouwd zijn? 
In het Monumentenboek wordt het aange-
duid als ‘dienstgebouw’ van het Plantagehuis 
aan de Kleizuwe, het huis dat in de 19de eeuw 
door de ambachtsheer van Vreeland is ge-
bouwd. Wellicht diende het als opslag voor 
tuingereedschap. Er was ongetwijfeld ook 
buiten het terrein direct om het huis een tuin-
man aan het werk, want de ambachtsheer had 
immers de laantjes die nu Boerenlaantje en 
Jublieumlaantje heten speciaal voor de inwo-
ners van Vreeland aangelegd als aangenaam 

wandelpad, deels langs de oude Vechtbocht. 
En daar groeide ook de nodige bomen en strui-
ken langs, die onderhouden moesten worden. 

Opslag Ijsclub
Wellicht bij de verkoop van de ambachtsheer-
lijkheid in 1927 is het huisje in handen geko-
men van de gemeente. Van de gemeente huurt 
namelijk al sinds jaar en dag de Vreelandse 
Ijsclub het huisje. Dit kan er ook weer mee te 
maken hebben dat aan het begin van de eeuw 
de vijver voor het Plantagehuis als ijsbaan 
diende. 

Spookt het hier?
Onbekend is waar de naam ‘Spookhuisje’ 
vandaan komt, al kan men zich er wel iets bij 
voorstellen. Zeker voor de invoering van de 
elektrische straatverlichting in 1899 was het 
ongelofelijk donker zo buiten het dorp, en dus 
heel erg spannend langs zo’n klein wandel-
pad tussen het groen. En in een dorp met zo’n 
lange geschiedenis kan het niet anders of er 
huizen nog wel wat spoken uit het verleden… 

Kasteelmonument
Op het grasveld voor het spookhuisje zal de 
komende maanden het Monument ‘Vreeland 
750’ worden gebouwd, het winnende ontwerp 
van de wedstrijd ‘Wat doen we met de kloos-
termoppen van kasteel Vredelant’. Jan Niessen 
ontwierp een cortenstalen kasteelcontour te-
gen een betonnen zuil, die aan de bodem be-
kleed is met de oude kasteelstenen. Een door 
zijn broer Arnold gesmede letter V (Vreeland, 
Vrede, Vrijheid) zal de zuil bekronen.           J.J. 

Vreeland vroeger...

Spookhuisje

...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

OCL opent haar poorten voor iedereen uit de 
wijde omgeving van Loenen aan de Vecht, die 
de baan en vereniging nog niet kent. Er is op 
zondag 4 oktober a.s. een 9 holes stableford 
wedstrijd voor handicappers en GVB’ers en een 
golfclinic door Mette Hageman G.A. voor be-
ginnende golfers.
Deelname aan deze wedstrijd is een unieke kans 
om met andere golfers uit uw omgeving  kennis 
te maken op de uitdagende golfb aan in Loenen 
en om een dag deel te nemen aan het enthousi-
aste verenigingsleven van Old Course Loenen. 
OCL ligt centraal in de Vechtstreek, is prima be-
reikbaar en kent een enthousiast en actief club-
leven in een prachtig clubhuis met uitstekende 
horeca voorzieningen.
De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en om 
14.00 uur, u kunt vóór dit tijdstip om een balletje 
in slaan op de drivingrange. De clinic start om 
14.30 uur en duurt ca 2 uur. U bent steeds van 
harte welkom om eerder aanwezig te zijn voor 
een kopje koffi  e. De kosten voor deelname aan 
de wedstrijd bedragen €35. (greenfee, koffi  e en 
lunch of een rijsttafel na afl oop). De kosten voor 

deelname aan de clinic bedragen €30. (greenfee, 
koffi  e en een rijsttafel na afl oop) De drankjes 
zijn voor eigen rekening. U kunt uw partner, fa-
milie of vrienden ook uitnodigen om na afl oop 
alleen aan de lunch of de rijsttafel deel te ne-
men. De kosten hiervoor bedragen dan €12,50. 
De kosten zonder lunch of diner zijn resp. €25 
(wedstrijd) en €20 (clinic). U kunt zich aanmel-
den op www.oldcourseloenen.nl onder de knop 
‘kennismakingscup’.
De wedstrijd is in de eerste plaats bedoeld om 
kennis te maken met OCL. Heeft  u al eerder 
meegedaan dan bent u van harte welkom. Ech-
ter gezien de beperkte capaciteit geven wij dit 
jaar voorrang aan deelnemers die nooit eerder 
hebben deelgenomen aan deze wedstrijd.
Voor meer informatie: OCL secretariaat 0294-
237600 of per e-mail info@oldcourseloenen.nl.

Met ingang van woensdag 9 september is er in 
Vreeland weer iedere week een gezellige kla-
verjasmiddag voor senioren, van 14 – 17 uur in 
Dorpshuis Vreeland, Fetha 16. Er is weer plaats 
voor enkele nieuwe deelnemers, belangstel-
lenden kunnen altijd een keer vrijblijvend ko-
men kijken. Op woensdagmiddag 23 septem-
ber is er een speciale aflevering. Vanwege het 
100-jarig bestaan van Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken besteedt deze organisatie 
elke maand extra aandacht aan een activiteit in 

één van de dorpen waar de Woningbouwver-
eniging actief is. In september is de beurt aan 
Vreeland. Gekozen is voor een financiële bij-
drage aan de senioren-klaverjasmiddag, onder-
deel van Welzijn Stichtse Vecht. Met dank aan 
de Woningbouwvereniging zijn er woensdag-
middag 23 september extra prijzen te winnen, 
en natuurlijk worden het hapje en het drankje 
niet vergeten. De wekelijkse contributie is € 3, - 
Nieuwe belangstellenden graag aanmelden bij 
mevr. J. Steenbrink, tel. 0294 – 231937

Kennismakingscup en golfclinic OCL

16 september 2015 De Vreelandbode

Voor de 19de keer werd zondag 23 augustus de 
voetbalwedstrijd Loenen-Vreeland gespeeld. 
Het Vreelandse team wist de overwinning 
op zijn naam te schrijven met de klinkende 
uitslag 7-2. De wisselbokaal, die vorig jaar in 

Loenense handen was, is te bewonderen in 
Lokaal Zuid. Volgend jaar wordt de wedstrijd 
extra feestelijk als het 20-jarig bestaan wordt 
gevierd. Gefeliciteerd Vreelands dreamteam!

Foto: Nely Hos

Vreeland wint weer jaarlijkse derby

Klaverjassen in Vreeland

Zit je in een sleur? Ben je ontslagen? Baal je van 
je collega’s? Kom dan naar de survivalshow 
in Vreeland!  De organisator van deze show, 
Rieke Vlek, zag deze voorstelling en besloot 
terstond het roer om te gooien. In één klap was 
het haar duidelijk: als je niet zelf bepaalt hoe 
je leeft, doen anderen dat voor je. Ze besloot 
haar baan op te zeggen en de sprong te wagen 
naar het ondernemerschap. Ze runt nu een in-

spiratiefabriek en gunt iedereen inspiratie om 
het leven zinvol en leuk te houden. Haar eer-
ste evenement is die beruchte survivalshow! 
Betreden op eigen risico vanwege impact!
De voorstelling is op 8 oktober as om 20.00 uur 
bij CSV Ridderhof. Toegangskaarten à € 10  
zijn te koop bij de Dagwinkel of online: meld 
je aan via www.inspiratorsfactory.com. 

Survivalshow in Vreeland
Onze ‘Vreelandse topkok’ Paul Fagel is 7 september jl. koninklijk 
onderscheiden. In Het Arsenaal in Naarden werd Paul Fagel door 
Marc Witteman, burgemeester van de Stichtse Vecht, benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn ruim 50 jarige 
verdiensten voor het vak. Fagel werd met een smoesje naar Het 
Arsenaal gelokt voor een etentje met een bevriend echtpaar. Daar 
wachtten zo’n zestig gasten hem op, waaronder zijn dochters. “Zijn 
mond viel open, zo verbaasd!” Ook de redactie feliciteert Paul van 
harte met deze eervolle onderscheiding. 

Paul Fagel geridderd


