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Ouderwets gezellig Dorpsfeest
Zaterdag 27 augustus werd de Breedstraat
weer omgetoverd tot een stijlvolle locatie
voor het Dorpsfeest, met witte tafelkleden
en grote witte tulpen. Het 4-gangen diner
werd in zijn geheel verzorgd door restaurant De Nederlanden en de live pianomuziek die Lars tijdens het diner ten gehore
bracht maakte de sfeer compleet.

Natuurlijk was ook aan de kinderen gedacht.
Zij konden knutselen met Mirjam van Mirjam’s Boerderijfeestjes en ook dit jaar werden er weer poffertjes (wel 800!) gebakken
door Danny Hogers. Nieuw deze keer was
de photo-booth waar veel kinderen maar
zeker ook veel (bijna) volwassenen gekke en
grappige polaroids maakten die voor veel
hilariteit zorgden. Tijdens de jaarlijks terugkerende loterij was dit jaar een enorme hoeveelheid aan prijzen te winnen. Nog niet alle
prijzen zijn opgehaald, heb je je winnende lot
nog, dan staat je prijs klaar bij de Dagwinkel.

Na het diner werd het feest kort door een
mega-bui bezocht… met als gevolg dat de
tent snel gezellig vol stond en de 7-koppige
band Funhouse hun soul, disco en dance hits
van toen en nu speelden. Vreelandse voetjes
van de vloer! Omdat je van dansen, drinken
en veel praten trek krijgt, was menigeen blij
met de gratis snacks die Don Events later op
de avond vanuit de snackkar aan de overkant
van de Vecht uitdeelde.
Kortom, ook dit jaar was weer aan alles gedacht en ondanks het ontbreken van de
brommerrees, was het Dorpsfeest weer ouderwets gezellig.
Geen Dorpsfeest zonder hulptroepen
Al vroeg bruiste het die zaterdag van activiteit in de Breedstraat. Vele handen maken
licht werk en dat bleek weer eens waar te zijn.
De grote tenten werden door de verhuurder
opgezet. Daar tussendoor waren de Vreelanders aan het regelen en sjouwen, onder leiding van het Dorpsfeestcomité. Ook de jeugd
heeft zich goed laten zien. Karin van Dis:
“Alle klussen pakten ze aan, ze hebben goed
gewerkt.” Zo brachten Sam, Mees, Olivier,

Oscar, Joshua en Teun dozen wijn en vaten
bier van Duinkerken naar de koelwagen op
de Breedstraat. Kramen werden opgezet en
de banken en tafels neergezet. De grote witte
tulpen, prachtige decoratie, werden op de
goede plek gezet. Spierballenwerk! En ook
nog eens betaald, dat maakte het extra leuk.
Lampjes werden in de snoeren gedraaid en
Reinout Kooijman hing de lichtsnoeren
boven de Breedstraat. Gerard Versteeg assisteerde bij de elektra die in overleg met de
aannemer uit de voormalige slagerij gehaald
mocht worden. Kortom, alles om het feest
geslaagd te maken!

Van de redactie
Tijdens het feest hebben Ferina en haar
vriendin goed geholpen om de lege borden,
glazen en ander afval op te ruimen. Zo bleef
het er ook tijdens de avond gezellig uitzien.
De barbezetting, Vincent, Nicoline, Patrick,
Jan Willem en Jet, moesten alle zeilen bijzetten om de Vreelanders van drankjes te voorzien. En toen alles was afgelopen kwamen de
nachtbrakers helpen: Sam, Mees en Oscar
waren er weer, nu samen met Gijs, die zelfs
2 vrienden uit Hilversum, Joep en Toon, enthousiast had gemaakt. Om precies 2 uur ‘s
nachts was het helemaal klaar, zelfs de straat
was geveegd, geen peuk meer te zien! Karin:
“We waren erg blij met deze hulp, wat hebben die jongens hard gewerkt!” Applaus voor
de jeugd!

Tevreden organisatie
De 4 organisatoren kijken tevreden terug op
deze editie van het Dorpsfeest. Wij vroegen
hen om een korte reactie.
Nieuwkomer in het dorp Nienke Lutgendorff hield zich onder anderen bezig met
de loterij: “Ik woon nu ruim een half jaar in
Vreeland. Ik wilde graag wat meer betrokken
raken bij het dorp. Dat is met de organisatie
van het Dorpsfeest meer dan gelukt!”
Lees verder op pagina 6

De scholen zijn weer begonnen en de N201 stroomt tijdens de
spits weer vol met auto’s. Toch lijkt de zomer in Vreeland pas
net echt begonnen, gezien het weer dan. Daar kon heel Vreeland, ondanks een kortstondige plensbui, tijdens het Dorpsfeest
nog volop van genieten. Uiteraard een uitgebreid verslag van dit
supergeslaagde jaarlijkse feest in deze Vreelandbode, niet alleen
van het feest zelf, maar ook van de ervaringen van de redactrices
van de Vreelandbode (de Bodettes) die ‘dames van de retirade’
bij de wc-wagen waren.
Dit jaar was het feest zonder de ludieke ‘brommerrees’, maar
gelukkig heeft de organisatie daarvan al plannen dit evenement
op eigen initiatief op een andere datum te houden. In deze Vreelandbode ook veel ander nieuws. Zo leest u over ‘Dorpsgenoot’
Frans Bedaux, het favoriete golfrondje van Heleen Kouwenhoven en Berry Ganzevles en over de vlijtige handen van de veelzijdige jonge Gijs Pon. Bovendien zitten we aan tafel bij de familie Slikker en zijn er uiteraard onze vaste rubrieken, bloggers,
uit tips en nog veel meer. Kortom, na-zomers genieten in deze
Vreelandbode!
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Agenda september
Dik van ‘t Hof
Pim van Rossum
en
Cor Maan
www.stichtsevecht-beweegt.nl

10-11 sept. Open Monumentendag
Theekoepels open
19 sept.
SterrenCafé
23 sept.
Sterren Schemerwandeling
24 sept.
Appelplukdagen
Landwinkel Droogenbroek
28 sept.
Informatieavond AED Dorpshuis
2 okt.
Vecht Open Golf
7 okt.
Sterren Vrijdagavond van
de Poëzie met Micha Hamel
17 t/m 21 okt. Herfstvakantie CSV Ridderhof

Vechtzooitjes
OPPAS NODIG?
Er kwamen maar liefst drie Vechtzooitjes
binnen van Vreelandse meisjes die graag willen oppassen en hier al ervaring mee hebben.
Hier zijn ze:
Julia Berends (13 jaar): 06 15594392.
Joy Vehmeyer (14 jaar): 0627045383, joyvehmeijer@yahoo.nl
Pien Reijnen (14 jaar): 0646133077, pienreijnen@gmail.com
TAARTEN OP
BESTELLING
Hallo, ik ben Elisa
Berends en ben 11 jaar.
Ik maak hele lekkere en
leuke taarten voor bijvoorbeeld een verjaardag. Bel mij voor een
bestelling: 06 15252359
OPEN HAARDHOUT
Begin oktober ga ik weer een vrachtwagen
haardhout laten komen. Dus geef je bestelling door voor eind september. Per kuubzak
€ 70,-. Groet Ewald van den Hout

Colofon
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Belangrijke telefoonnummers en adressen
Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: 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 a/d Vecht, tel.: (0346) 290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000
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: info@csvridderhof.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

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3

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

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

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

Spreekuur volgens afspraak
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Vreeland nóg mooier en leefbaarder
De € 1.200,- die de Dorpsraad eerder uitloofde
voor een goed idee heeft zijn bestemming gevonden! We gaan er twee dingen mee doen:
het AED-kastje bij het Dorpshuis is ervan bekostigd, en wat er overblijft gaan we gebruiken
om straks kerstverlichting in de boom te hangen. Vroeger deed de gemeente dat, maar die
heeft zich teruggetrokken.
Wel stelt de gemeente elk jaar € 1.500 ‘leefbaarheidsbudget’ beschikbaar voor een project dat de leefbaarheid en de saamhorigheid
van het dorp vergroot. Of, zoals ze het zelf
zeggen: ‘Fysieke verbeteringen aan de wijk en
sociale initiatieven. Dat stimuleert inwoners
om zelf een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid van hun eigen wijk,
dorp of kern.’
Vorig jaar is dat budget gebruikt
om de laatste betaling te doen voor
het 200-jaar monumentje bij het
Boerenlaantje en voor de aanschaf
van bloembakken. Ook dit jaar stelt de gemeente dit bedrag weer beschikbaar voor een
burgerinitiatief dat het dorp verfraait of mensen dichter bij elkaar brengt.

en de politie in het dorp gaan doen. Dan gaat
het vooral om achterstallig onderhoud en onveilige situaties. Ken je zulke situaties, meld
ook die dan bij info@dorpsraad.nl. Dan help
je ons goed voorbereid de schouw in te gaan.
Het Sperwerveld en de Raadhuislaan
Het Sperwerveld moet een nieuwe inrichting
krijgen. Daarvoor liggen een paar plannen
klaar. Maar voordat de gemeente daar besluiten over neemt, moet er eerst archeologisch
onderzoek zijn gedaan: het Sperwerveld is nu
eenmaal een terrein met historische waarde.
Dat onderzoek is inmiddels gebeurd, al is het
wachten nog op het rapport van
de onderzoekers. We volgen de
zaak nauwgezet en zullen je via
deze kolommen – en eventueel
een inspraakavond - op de hoogte houden.
De Raadhuislaan is voor het
verkeer – vooral dat van en naar Greif – nogal eens een bottleneck. Ja, zullen sommige
mensen zeggen: dat vrachtverkeer is altijd al
een doorn in ons oog geweest. Maar we moeten ook realistisch zijn: het is er nu eenmaal
en dan kunnen we maar beter proberen om
de voornaamste knelpunten weg te nemen.
Dus hebben we samen met de gemeente nog
eens goed naar de Raadhuislaan gekeken. Een
aantal paaltjes kunnen daar wel weg, en ook
komt er een andere voorrangsregeling. Straks
heeft verkeer van rechts (bij voorbeeld uit de
Vossenlaan) gewoon voorrang. Je ziet: er staat
weer het nodige te gebeuren in ons dorp. En de
Dorpsraad zit er met zijn neus bovenop.

Bericht
van de
Dorpsraad

Nieuwe ideeën
Ideeën om mensen dichter bij elkaar te brengen kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Maar ideeën om het dorp te verfraaien
moeten vóór 1 oktober worden ingediend.
Dus heb je een idee, wacht er dan niet te lang
mee en meld het bij info@dorpsraad.nl: wij
willen de aanmelding graag coördineren.
Datzelfde geldt voor de schouw, die we straks
weer samen met de gemeente, de brandweer

De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

Eind augustus start opnieuw

YIN YOGA
Op de prachtige locatie
Boerderij Landzicht Vreeland.
Marieke te Wierik 0630590201
www.yogam.nl

STERREN van Vreeland
Dit najaar is er veel om naar uit te kijken op
het gebied van kunst en cultuur in ons dorp!
Vr 23 Sep • Schemerwandeling
Vrijdagavond 23 september start om 19.30
uur de STERREN Schemerwandeling. Psstt…
zachtjes praten, want je gaat wandelen na
zonsondergang rondom Vreeland onder leiding van een ervaren gids.
Vr 7 Okt • Vrijdagavond van de poëzie, met
Micha Hamel
Vrijdagavond 7 oktober van 20.00 tot 22.00
uur hebben we een speciale gast bij de STERREN Vrijdagavond van de POEZIE. MICHA
HAMEL komt met zijn gedichten naar het
Dorpshuis.
Nov • STERREN lezing ‘Wat bezielt ze’
En in november (en niet op 13 oktober zoals

eerder bericht) organiseren Nely Hos en Joke
Stapper hun STERREN LEZING: “wat bezielt
ze?”. Wie-o-wie zou de gast zijn?
Ma 19 Sep • Meedoen? Denk mee in het
STERREN Café
Zit je zelf ook vol inspiratie om (weer) iets te
organiseren? Je bent van harte uitgenodigd
voor het eerstvolgende STERREN Café op
maandagavond 19 september, van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpshuis. Ook welkom als
je eerst even wilt aanhoren welke initiatieven
met elkaar verder uitgewerkt worden. Zoals:
‘Werelds Eten’, de filmavond en de nieuwe
EXPOSITIE.

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

Ben je verhinderd op 19 september? Je kunt
je kunstzinnige, creatieve of culturele initiatief
ook mailen naar: info@sterrenvanvreeland.nl.
Meer weten? www.sterrenvanvreeland.nl

Cursusproject weer van start
Er zijn dit seizoen genoeg activiteiten voor
iedereen die in de buurt iets wil ondernemen, prettig geprijsd en voor ieders smaak.
Op 20 september gaat Yoga Vreeland weer
van start, schrijf gerust in voor drie proeflessen om het eens te proberen. De eerste Kunst
thema-avond in Loenen gaat over de schilderkunst in de gouden eeuw van Venetië. Er is

nog plaats bij Franse conversatie en ook bij de
nieuwe cursus Bridge voor beginners kunnen
nog deelnemers aanschuiven. En het atelier
van W.G. van de Hulst in Nieuwersluis gaat
open voor een boeiende lezing over deze veelzijdige illustrator, kunstschilder, beeldhouwer
en schrijver. Meer informatie en inschrijven:
www.cursusprojectloenen.nl

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

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

Wanneer je naar de sterren boven Vreeland
kijkt, dan is het toch wel bijzonder, wanneer
je je realiseert dat om het merendeel daarvan ook planeten draaien. Inmiddels zijn er
meer dan 3.000 zogenaamde exo-planeten
ontdekt. Dit betreft vooral zeer grote gas giganten, model Jupiter, maar ook kleinere en
rotsvormige planeten zijn inmiddels ontdekt.
De laatste tijd is er vooral veel te doen over
aardachtige exo-planeten. Dat zijn planeten
rond andere sterren die op de Aarde lijken
en waarop een aannemelijke kans bestaat, dat
daar leven tot ontwikkeling is gekomen. Een
aardachtige exo-planeet bevindt zich in de
bewoonbare zone rond een ster, niet te dichtbij en niet te ver weg, zodat water als vloeistof
en niet alleen als damp of ijs voorkomt. Een
aardachtige planeet is ook niet al te groot en
dat maakt dat ze alles behalve gemakkelijk
waar te nemen zijn. Met een grote telescoop is

een kleine planeet in de buurt van een ster op
jaren lichtafstand net zo goed te zien als
een vuurvliegje vanuit Vreeland dat op
Terschelling voor de vuurtoren heen en weer
vliegt. Toch is de astronomische jacht geopend en met nieuwe technieken - o.a. een
telescoop met een spiegeldiameter van bijna
40 meter die in 2024 gereed zal zijn - wordt
de kans steeds groter ook aardachtige exoplaneten te vinden.
Interessant de komende maand; op 16 september om 21.00 uur ziet de volle maan er een
stuk donkerder uit dan normaal, er treedt een
bijschaduwverduistering op. Op 20 september zijn Mars en Saturnus op precies
gelijke hoogte te zien in het zuidwesten. 22
September om 16.41 uur begint de astronomische herfst.
H.L.

Een bedankje aan Greiff
Een bedankje aan Greiff, Marcel van Kooten
en Edwin Kielenstein om dit jaar 2 (!) BHV
herhalingsdagen aan te bieden aan de lokale

ondernemers en hun personeel. De animo
was dit jaar heel groot, maar liefst 21 deelnemers.

mogelijk gemaakt door:

Auto Rob Oskamp

conmedra

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland

DE
NEDER
L A N DEN

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud

www.boschhoveniers.nl

eten
drinken
slapen

ANOUK PRUIM GRAFISCH ONTWERP

Monument in

hét restauratie adviesbureau

Monument

in

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland
06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

Monument in
hét adviesbureau in bouwadvies,
bouwbegeleiding en directievoering

JURIDISCH ADVIES

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

D. HOGERS CONSULTANCY

En alle gulle gevers voor de loterij!
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Het favoriete rondje van....
Heleen Kouwenhoven & Berry Ganzevles
Als wij aan een rondje denken, dan is dat eigenlijk altijd een ‘rondje golfen’. We zijn al
jaren lid van de Old Course Loenen, dus geen
wonder dat ons favoriete rondje begint in
Vreeland.
Toch gaan we dit keer niet naar OCL, maar naar
Schotland om daar onze ultieme golfronde te
maken. Onderweg naar dit golfmekka is onze
eerste stop Dunbar, een luisterrijk dorpje gelegen aan de ruige Noordzee-kust. Elk zichzelf
respecterend dorp of stad heeft wel een eigen
golfbaan, in dit geval Winterfield, een typisch
Schotse Links Course. We worden met open
armen ontvangen en kunnen direct gaan spelen. Het lijkt net ‘thuiskomen’ op Old Course
Loenen. De 18 holes zijn in enkele woorden
te omschrijven: ruig, weergaloze vergezichten,
harde fairways en dito greens en wind, heel
veel wind. Maar gelukkig ook zon. Deze eerste ronde eindigt in een clubhuis, dat zo uit de
film ‘Skyfall’ lijkt te komen: een stijlvol landhuis op een klif met een majestueuze oprijlaan.
Genietend van een pint Belhaven Best, het in
Dunbar gebrouwen bier en de typisch schotse
lekkernij Haggis , een echte aanrader! Hier
blijkt maar eens te meer hoe verbroederend
golf is. We worden binnen twee dagen opgenomen binnen de golfgemeenschap.
Na een paar dagen verder naar Perth,
Murrayshall House Hotel, een Schots landhuis
gelegen aan een prachtige parkbaan. We kunnen niet wachten om
te gaan spelen op deze
perfect onderhouden
golfcourse met vele
mooie uitzichten.
We vervolgen onze
reis naar de ruigere
Highlands, ons uiteindelijke doel. Rijdend
door een weids variërend landschap bergen met boombegroeiing wisselen weelderig paarse heidevelden met schapen af - komen we aan in Nairn,

Lezers schrijven
Dankjewel ietje
Onze voormalig plaatsgenoot Lucinda Miedema heeft haar studie middels onderzoek
in educatiemethoden aan de Universiteit
van Brighton met succes afgerond. Grote
dank gaat uit naar Ietje van den Born, die
ook in Lucinda’s acknowledgements genoemd wordt. Ietje heeft Lucinda bijles gegeven toen zij van de basisschool de Tweemaster naar de CSV overstapte. Niet alleen
kennis maar vooral zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heeft zij haar bijgebracht.
Na haar studie aan de Universiteit van
Humanistiek in Utrecht werd Lucinda gevraagd haar studie in Engeland te voltooien.
Dank je wel Ietje.
Hanke Miedema

nabij Inverness.
We worden hartelijk ontvangen in
Carnach House. Hier bevinden zich de vele
échte links courses waar Schotland om bekendstaat. Dat wordt genieten dus. We spelen
op Nairn Dunbar en tussen ‘neus, lippen én
golf’ door rijden we rond Loch Ness en naar
het indrukwekkende Culloden Battlefield,
waar op 16 april 1746 de laatste veldslag tussen de Schotten en de Engelsen plaatsvond. In
Nairn een bezoek aan de plaatselijke Highland
Games, waar alle pipebands en drumbands gezamenlijk, als één imposante fanfare, door het
dorp marcheren. Wat een spektakel!

Terug in Newcastle nog een laatste rondje op
Gosforth en dan per ferry weer naar Nederland.
In ons eigen dorp genieten we na van de vele
mooie momenten die we hebben meegemaakt
en komen we tot de conclusie…….. There’s no
place like Vreeland!
Berry & Heleen
Linksbaan: golfbaan die aan zee ligt waardoor de
wind een dominante factor vormt. Links komt uit
het oud-Engels: hlinc (opgaande grond of rand refererende naar de kust, duinen of open parklandschap).
Haggis: typisch Schots vleesgerecht, waarbij een
darm wordt gevuld met gehakt gemaakt van stukjes hart, long, lever, niervet en havermout, met peper, zout, nootmuskaat, foelie en een gesnipperd
uitje naar smaak toegevoegd.

KOM VANAF HEDEN
WEER GENIETEN
VAN ONZE NIEUWE
HERFSTKAART

DE NEDERLANDEN ZAKELIJK
Wij beschikken over 2 private dining ruimtes voor vergaderingen,
seminars, brainstormsessies en zoveel meer.
In de Lounge ben je ook meer dan welkom om je lap top uit te klappen
en aan het werk te gaan. Er is gratis WIFI en jouw zakelijke afspraken
kunnen gratis parkeren.
VREELANDER TARIEF
Heb je bezoek en willen ze blijven slapen?
Denk dan ook eens aan de Nederlanden!
Dinsdag tot en met donderdag en zondag
is de kamerprijs 125.- per kamer
inclusief een uitgebreid ontbijt geserveerd aan tafel.
Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Vervolg van pagina 1
“Erg leuk om bij de voorbereiding al veel enthousiaste Vreelanders te ontmoeten. De dag
zelf vond ik meer dan geslaagd en wat voelt
het fijn om in dit gezellige dorp te wonen met
zoveel prettige mensen om je heen. Ik kijk nu
al uit naar de volgende mooie feesten in het
dorp!”

BMW 116i
Fiat Panda
Ford Ka
Kia Sportage
3x Mini
vanaf
Opel Zafira 2.2
Renault Clio
Renault Cabrio
Skoda Fabia Tdi
VW Golf Cabrio
Hyunda Tucson 2.7 AUT.
Opel Corsa 1.2 AUT.
Opel Corsa AUT.

bj 2007
bj 2005
bj 2010
bj 2015
bj 2006
bj 2008
bj 2013
bj 2005
bj 2011
bj 2012
bj 2005
bj 2011
bj 2010

E-mail klopperaannemers@planet.nl

98000km
50000 km
90000 km
24950 km
62678 km
133000 km
87000 km
130000 km
161000 km
123000 km
141000 km
45000 km
47000 km

€ 10900
€ 3500
VERKOCHT
€ 25950
vanaf € 7450
€ 8950
€ 10950
€ 5550
€ 5250
€ 15550
€ 6950
€ 10450
€ 9450

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
Nieuw in Vreeland
B&B “ Jan”
Exclusieve overnachting in
het hartje van Vreeland?
twee 2-persoonkamers
met eigen badkamer.
Reservering bij Monique Bruins 06 - 4831 9590
moniquebruins@kpnmail.nl Check onze facebook pagina!

Daphne Knijpinga, verantwoordelijk voor de
sponsoring: “Het was echt ontzettend leuk om
het Dorpsfeest een keer mee te organiseren.
Dat het veel werk was, wordt gecompenseerd
door al die vrolijke mensen op de dag zelf en
de complimenten die we hebben gekregen. Na
15 jaar woonachtig te zijn in Vreeland en altijd maar meekijken langs de zijlijn, een leuke
ervaring. Ik heb veel Vreelanders leren kennen, buiten mijn buren, waar ik natuurlijk
wel al lang contact mee heb. En de mensen in
de organisatie hoop ik te blijven zien. Wat dat
betreft zal ik de meetings wel missen!”

Marcel Maijer, Nico Ypenburg, Hans Jansen
en mijn vrouw Gaby die zich tijdens het diner uit de naad hebben gewerkt om iedereen
te voorzien van de heerlijke gerechten. En dan
tijdens het feest zelf: alleen maar leuke, gezellige mensen. Dit maakt Vreeland zo een fijne
plek om te wonen.”

Remko Daalder richtte zich, met zijn horeca-achtergrond, op de organisatie van het
diner en de bar: “Voor mij was het erg leuk
om een feest te mogen organiseren met zulke
gepassioneerde mensen. Ik noem de energieke
en vasthoudende Daphne die constant bezig
was om sponsors te werven. En met succes!
Karin die alle processen én de begroting in de
gaten hield. Nienke die overal prachtige prijzen vandaan haalde voor de loterij. De vriend
van Nienke, Jan Willem, die ons op de dag zelf
fantastisch heeft geholpen. Wilco en Caroline
van restaurant De Nederlanden die het voor
elkaar kregen om 1600 gerechten te maken.

Ook Karin van Dis, ‘oude rot’ in het vak
en coördinator van het feest, blikt tevreden terug. Ze doet alvast een oproep voor
de volgende editie: “Ik ben blij dat het weer
een mooie avond is geweest! Dat kan alleen
dankzij alle hulp van veel mede-Vreelanders.
En niet te vergeten alle bezoekers! Want zonder enthousiaste bezoekers kun je organiseren
wat je wilt maar wordt het niks! Ik hoop dat
de traditie van het Dorpsfeest nog lang blijft
bestaan. Er is ruimte voor nieuwe mensen om
volgend jaar mee te werken aan de organisatie
van dit leuke feest.”
A.F. en M.S. (foto’s Nely Hos)

Dapper talent
Dat het Dorpsfeest mensen bij elkaar brengt
en tot leuke initiatieven kan leiden, liet de jonge Eva dit jaar maar weer eens zien. Zij klom
spontaan het podium op toen pianist Lars even
pauze had en zong Diamonds van Rihanna
en Addicted to you van Avicii. “Het was een
beetje spannend omdat er veel bekenden voor
mij in het publiek waren. Maar het optreden
was super duper luper truper leuk! Als ik zing
voel ik me heel blij om andere mensen ook blij
te maken met mijn zingen.” En hier zal het wat
Eva betreft zeker niet bij blijven. Ze treedt wel

eens op met haar zangjuf en andere studenten
en het is haar droom om uiteindelijk mee te
doen aan The Voice Kids.

LDV: P.v.d. Zwaag aanstormend talent
Het nieuwe damseizoen van LDV is afgelopen week weer geopend met een damsimultaan door de kampioen Frits Aalberts. Hij
speelde tegen de elf aanwezige leden van LDV
en de twee gasten dammers van Dam Club
Loosdrecht (DCL). Al snel bleek Frits het nog
niet verleerd te hebben en stond hij na een uurtje in de verschillende partijen goed tot beter.
Door de snelle rondgang langs de damborden
van de simultaangever en de mogelijkheid om
als tegenstander in zo’n simultaan wat uit te
proberen kunnen er verrassende resultaten
ontstaan. Frits Aalberts deed het lopende de
avond echt heel goed en wist diverse tegenstander, waaronder Ben v.d. Linden, Arie
Roos, Ad Vreeswijk en LDV-nestor Marinus
Scheepmaker te overwinnen. De einduit-

slag van deze openingsdamsimultaan, Frits
Aalberts tegen 13 leden van LDV-DCL was
15-11, wat een uitstekende prestatie van Frits
is. Aangename verrassingen waren de goede
remise partijen van Hans Hoogveld en Peter
van der Zwaag tegen kampioen Frits Aalberts.
Peter speelt sinds enkele maanden bij LDV
en blijkt een aanstormend damtalent te zijn.
Hij bewijst dat als je enig talent voor dammen
hebt en je gaat dammen bij een damclub, je
snel echt strijd kan leveren op het dambord.
LDV gaat zeker nog veel plezier hebben aan
het talent Peter van der Zwaag. Voor iedereen
die twijfelt of hij wel voldoende kan dammen,
kom eens vrijblijvend kijken bij LDV, misschien ben jij/u hij/zij wel het volgende aanstormende damtalent.
slotsom@ziggo.nl
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De Bodettes bij de toilettes
Om 16.00 uur zaterdag 27 augustus verzamelen we bij de toiletwagen. Hoewel….het is veel
meer. Er is een wasbak, zeep, nagellak, bloemen, een tafeltje met vier stoelen met daarop
een fles wijn, Glorix toiletreiniger en twee
bakken met snoep voor de Vreelandse kids,
die naar de wc zijn geweest. Dat laatste blijkt
een illusie want we zien steeds handjes langskomen die in de bakken graaien. De eerste die
langskomt is de voorzitter van de Dorpsraad
Aginus Kalis. Nee, hij hoeft nog niet naar de
wc, maar wil wel consumptiebonnen kopen.
Die vraag hebben we die middag en avond nog
veel gekregen. En steeds weer hebben we doorverwezen naar een tafel in het midden van de
straat waar de bonnen werden uitgedeeld.
Linda Maasbommel komt ook een praatje maken bij de toiletten. Ze is moe. Haar dochters
hadden de kick-off van de Loenense hockeyclub. En dat bij een temperatuur van 30 graden Celsius. Tja, dat valt niet mee. Ons eerste
zeikverhaal is binnen. Monique Bruins belooft
dat ze straks haar behoefte komt doen, maar
zegt wel dat ze haar eigen wc-papier ook meeneemt. Haar kleindochter zet trots haar eerste
stapjes. En dat gaat natuurlijk op de film. Tot
een uur of zes zijn het vooral kinderen die van
de wc gebruik maken. We hebben de indruk
dat de bakken met snoep daarmee te maken
hebben. De Glorix komt goed van pas.

Angelina Korver, ja die nagels doet bij Belleza,
zegt dat ze te winnen is bij de loterij. “Nee, niet
ik persoonlijk, maar wel een behandeling.”
Charlotte van Loenen en haar moeder Henriette beloven veel water te drinken, zodat ze
later op de avond lekker vaak naar de toilettes
kunnen. Dan komt Tim van Rees aangestrompeld met twee krukken. Het was in het dorp
al rondgegaan dat hij zijn rechterbeen op drie
plaatsen had gebroken – kuitbeen, scheenbeen
en enkel. Tim wil wel even zeiken over het rotweer, de muziek die elk jaar minder wordt, de
brommerrace die niet doorgaat. Daarbij valt
het breken van zijn been nog mee. Hij geeft
een vette knipoog en strompelt weer door.
De dorpsfotograaf Nely Hos, in prachtig groen
gehuld, maakt gebruik van de wc. Na afloop
geeft ze ons een vette 8. Een kritisch opmerking is dat de herentoilet in het midden is en
de 2 damestoiletten aan de zijkant. Dat had
beter gekund. Ook Steef Sandberg vindt de
herentoilet lekker schoon. Hij vertelt over het
programma dat hij voor de Tros produceerde
‘De beste zanger van Ibiza’, een fijne opdracht
was. “Ik ben programmamaker én huisschilder.” Aan zijn gezicht zien we welke baan hij
de leukste vindt.

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

KoFFERBAKMARKT
ZONDAG 25 september
Inmiddels staan er ook wat meisjes bij ons tafeltje. Ze willen dat we hun nagels lakken. Die
nagellak bij de wasbak staat er tenslotte niet
voor niets. Okay, we weten wat ons te doen
staat. Het is een welkome afwisseling. De hele
tijd met die Glorix in de weer gaat ook vervelen.
Terwijl wij iedereen braaf te woord staan, staat
Dennis van Genderen met zijn telefoontje
foto’s van ons te maken. “Wat een geweldige
play-girls”, roept hij door de Breedstraat. Nou
vooruit dan maar….!
Lieke van Dijk laat haar zoontje plassen. Ze
heeft een geheim: “De eerste baan van mijn
man Sebastiaan was wc-meneer tijdens een
jazz-festival in Breda. Niet verder vertellen
hoor.” Nee, natuurlijk doen we dat niet. Inmiddels heeft Karin van Dis alweer de tweede
fles wijn op ons tafeltje gezet. Het wordt steeds
gezelliger. Arie Steenbeek komt dan de herentoilet uit. Een wat oudere man met prachtige
blauwe ogen. Arie is de vader van onze kapster
Jacqueline Steenbeek van Belleza. Arie vraagt
of hij voor het wc-gebruik moet betalen. Als
we vertellen dat het gratis is, krijgen we een
dikke 10. Arie woont al jaren in Loenen, maar
groeide op in Vreeland aan de Boterweg. En ja,
ook Arie mist de brommerrace.

Sperwerveld, Raadhuislaan
Deelname €15,markt open 9.00-16.00 uur.
www.DonEvents.nl
0294-237320

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

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

Het wordt steeds drukker. De Vreelanders lopen rond met grote stukken zalm, glazen bier
en wijn. Steven Jongeneel vraagt ons of het
meevalt het schoonmaken van de toiletten. Ja
hoor, we nemen het na de tweede fles wijn niet
meer zo nauw.
Er schuiven steeds meer mensen aan ons tafeltje, om even lekker zittend het hoofdgerecht
op te eten. Wat een smulpartij. En wat bijzonder dat een sterrenkok ons dorpsdiner kookt.
Waarschijnlijk is Vreeland de enige plek in
Nederland waar zoiets gebeurt.
Als we weer eens een rondje met onze Glorix
maken, valt het ons op dat de wc’s er prima
uitzien. Het is duidelijk. In Vreeland wonen
alleen maar nette mensen. De rij voor het
hoofdgerecht wordt steeds langer. Annemarie
van Beusekom zegt lachend: “Het eten is al op
de bon en nu staan we nog in de rij ook.” Om
dan snel toe te voegen: “Geintje hoor, het is
prima geregeld.” Grace Inklaar staat haar handen te wassen en geeft de wc een 9,5. “Ik heb
dat gezeik net achter me gelaten”, zegt Grace
opgelucht. Dat hoort daar thuis, in het kleinste
kamertje!”
C.L.

Lunch - Borrel - Diner
Catering
Private dining
Locatie verhuur
Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam
020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl
Check onze facebook
& instagram!

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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Boerenkaas

Bed & Breakfast

Boerderij-ijs

Groepsaccomodatie

Rondleiding

Vergader- en
ontvangstruimte

Vinden jullie het jammer dat de zomervakantie is afgelopen of stonden jullie te popelen om
weer naar school te gaan?
De kinderen van groep 6 hebben bij juf Anja
en juf Myrna geschreven en getekend over
hun zomervakantie. Een aantal verhalen en
tekeningen vinden jullie in deze kinderpost.
Veel leesplezier!

Siem

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

DeKind

De scholen zijn weer begonnen

Mijn zomervakantie gaat over Denemarken.
Wij zijn vorig jaar ook naar Denemarken geweest. Ik vind het wel best leuk in Denemarken. Wij zijn in Denemarken naar heel veel
verschillende plekken geweest. Op de eerste
plek, kon je best veel zeesterren vinden. Het
was ook nog een 5 ***** hotel. Toen gingen
we naar de tweede plek. Daar was het ook heel
leuk. Daar had ik Marco en Sven ontmoet, en
daar hadden we ook krabbetjes gevangen en
bruinvissen gezien. Daarna gingen we naar de
derde plek en daar gingen mijn broer en vader
suppen. Toen we bij de vierde plek waren toen
was het daar best leuk. Want Joris en ik hadden en eigen kamer. Bij de laatste plek vond
ik het het leukst. Want er waren heeeel veeeel
Nederlanders en het was heeeel leuk. We hadden ook veel fossielen en vuurstenen. Toen
gingen we weer naar Nederland. We vertrokken om 7 uur en kwamen om 12.00 uur aan.
Een paar dagen geleden zagen we ook nog
heeeel veeeel herten op een open veld en slangetjes en een grote slang en ook nog konijnen.
En toen we in Nederland waren gingen we
meteen naar de mc Donald. Een paar dagen
later ging ik naar de huttenbouw dat was heel
leuk. Uiteindelijk gingen naar de Joris en de
draak show. Dat was heel vet. Dit was mijn
zomervakantie.

telefoon. Na het eten hadden we theorie. Na
de theorie hadden we avondspel. We werden
omgeroepen om naar bed te gaan. Ruth had
een griezel verhaal, het ging over een jongen
die was zijn moeder kwijt en zo ging het maar
door. We werden om 8 uur wakker gemaakt.
We mochten in onze pyjama’s ontbijten. We
hadden ook een nummer als we werden geroepen en er was ook een bel als zie iets willen zeggen. Na het ontbijt gingen we naar de
snackbar zeilen er was een xxxxl frikandel van
35 centimeter lang. We gingen terug zeilen we
moesten een hele omweg maken wij mochten
niet in het gebied van de camping zeilen en
de motorboot ook niet. We hadden ook een
speurtocht dat gingen over piraten de schat
was snoepjes. De laatste dag hadden we bonte
avond barbecue het thema was Diep in de zee,
twee vriendinnen en dat over diep in de zee.
Aan het eind van de bonte avond hadden we
een disco we moesten dansen met een jongen
en dat was niet echt leuk, we mochten om
half 1 naar bed. De volgende dag hadden we
admiraal zeilen (voor de ouders zeilen). We
konden niet op het meer zeilen, daar was te
veel wind. Toen we klaar waren met admiraal
zeilen groepsfoto. We krijgen diploma’s en we
gingen naar huis en klaar.

Fien

In mijn zomervakantie ging ik naar zeilkamp.
We gingen eerst even naar de basin van de
zeilschool. Daarna gingen we naar de gezellige kamer. De andere kinderen kwamen heel
snel. De ouders gingen weg we gingen in de
bootjes. Eerst gingen we leren als omgeslagen
waren. We gingen een peddelrace en met vuilniszakken zeilen. Het was wel spannend, maar
ook wel leuk!

We gingen lekker eten. We gingen half 10 naar
bed, in de nacht werden we wakker gemaakt
er was een pyjamadisco een uur lang. We gingen naar bed. De volgende dag ontbijt, na het
ontbijt gingen we zeilen 4 uur lang. Toen we
klaar waren was de bar open, en je mocht je

Osahomonh

Ik ben Osahomonh. Dit gaat over mijn zomervakantie. Ik was een week thuis toen had
ik bezoek een week. Na een week gingen we
naar een hotel in Utrecht die hete NH daar
waren heel veel Engelse. Ik sliep daar nacht
en toen ging ik in de avond naar de KSC daar
gingen we eten. Dan gingen we naar de bioscoop. Toen gingen we naar huis. De volgende dag dingen we BBQ met de familie in Den
Haag en dan zag ik ze bij de winkel. Het was
een grote snoep winkel. Die was dicht bij een
sloot. Dat was in Amsterdam. De volgende
dag bleven we thuis. De volgende dag gingen
we naar Overijssel, daar gingen we naar Slagharen. De volgende dag kwam bezoek dat was
me neef en me nicht hun moeder was er ook.
De volgende dag ging ik met me nicht en me
neef naar een rondleiding in Utrecht. Toen
gingen we naar een museum en een week later
was ze weg. Toen gingen we naar Duitsland
een week en toen kwamen we terug.
Einde.

De Vreelandbode

september 2016 9

derpost
Vreeland

Breukelen

Bussum

Tekening Lune
Julia De zomervakantie in Frankrijk.
Eva v.d. Mijn zomervakantie.

Toen de vakantie begon bleven we eerst nog
een weekt huis. Toen eindelijk die week voorbij was gingen we naar Basieviere, daar hadden we een huisje gehuurd. Er was een zwembad en als je verder naar beneden liep was er
een hele grote speeltuin met een trampoline,
kabelbaan, hobbelpaard, schommel en een
hangmat. Ik had een klavertje vier gevonden
maar die was ik vergeten, maar bij opa en oma
had ik er twee gevonden. Toen zaten we aan
het zwembad en toen kocht papa even een
stuk grond in Bloemendaal in de straat Duinzichtlaan. Aan het strand. Ik mag in een kamer slapen waar je de duinen kan zien. Toen
die 2 weken om waren in Basieviere gingen we
naar opa en oma. Daar hebben we ook vaak
gezwommen. En Filou dat is een hond en die
was er ook. En we hebben ook veel met Filou
gespeeld. En opa snurkt in de hangmat als wij
aan het zwemmen zijn. Opa en oma hebben
ook een boomhut daar hebben we ook vaak in
gespeeld. En toen we terug naar huis gingen
dacht mama dat we de speen van Max waren
vergeten maar die hebben we weer gevonden.
Einde

Ik ben in de grotten geweest het was erg donker en koud. Je moest allemaal warme kleren
aan doen. Alle stenen waren nat. Er hingen
allemaal druppels. In het midden van de grot
stond een hele lange wortel. Boven de grot
stond een eik. De wortel van de eik was door
de grot gegroeid dat zag er cool uit.
In de grot waren we 40 meter diep. Daarom
was het zo koud. Mijn oma en opa gingen mee
naar de grotten en het was heel gezellig.
In Nourmoutier hadden we gekanoet, dat was
erg leuk. Ik viel niet om met de boot. En we
hebben veel gezwommen.
We hebben ook gekampeerd dat was leuk.
Ik heb ook aan huttenbouw mee gedaan dat
was heel leuk. We zijn eerste geworden met de
hut. Ik was erg blij. Ik ben daar niet gaan slapen. Ik was door mijn moeder opgehaald om
1 uur. We hadden een speurtocht gedaan. In
de bossen van een meneer. Het was erg donker dus daarom hadden ze lichtjes geplaatst in
het bos.

Tekening Mieke

Tekening Steffie

Huiswerkbegeleiding & Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl
Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
De keuken is geopend van
11.30 tot 20.00 uur en op
maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539
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Aan tafel bij....
Dames - Herenkapsalon
In oktober
een grondige
hoofdhuidmassage
voor maar EUR 7,50
i.p.v. EUR 10!
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

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

“Koffie op zondagochtend bij Helge, Annette, Marie en Betty”
Aan het einde van de zomervakantie, een week
voor de start van CSV Ridderhof, is de familie Slikker in Vreeland komen wonen. Helge
(38), Annette (39) en hun dochters Marie
(7) en Betty (5) hebben hun bovenwoning in
Amsterdam verruild voor een huis met een
tuin aan het Kerkplein. Alhoewel de overgang
van drukke stad naar rustig dorp voor Annette
nog een beetje wennen is, lijken de meisjes behoorlijk veerkrachtig en gaan huppelend naar
school.
Helge was er al eerder aan toe om Amsterdam
te verlaten en hield zijn oren en ogen open terwijl hij over sluipwegen reed om files te vermijden. Zo ook door Vreeland en daar moest
Annette ook maar eens kijken!
Annette: “Het huis en Vreeland voelden erg
goed en toen ik voor de 2e keer in Vreeland
kwam en een stel zag gluren naar wat voor mij
voelde als ons huis, wist ik het! Gauw Helge
gebeld om te zeggen dat we een bod moeten
doen. En toen ging het snel. In maart een bod
gedaan en in juni kregen we de sleutel.”
Helge en Annette hebben beide een vrij en creatief beroep. Annette heeft na de toneelschool
10 jaar lang in verschillende theaters gestaan.
Na de geboorte van Marie en Betty koos ze
voor meer regelmaat en kreeg een kantoorbaan bij een castingbureau. Twee jaar geleden

kriebelde het weer, Annette wilde graag maken, creëren. Ze wilde schrijven! En zegde haar
kantoorbaan op. De afgelopen twee jaar stond
in het teken van schrijven, een uitgever zoeken
en vinden en bijschaven. Haar roman “Hier
kom ik weg” (red; door Annette Maas) komt
op 20 september uit en is dan in boekhandels,
ook online, te verkrijgen. Het boek speelt zich
af in Winschoten, Groningen, waar zij is geboren en getogen.
Helge, geboren in Utrecht en getogen in
Nieuwegein, is op zijn 18e naar de Klein Kunst
Academie in Antwerpen gegaan. Terug in
Amsterdam is hij voornamelijk
componist van theater en film muziek, onder
andere van de jeugdfilm Kauwboy,
en schrijft hij liedjes voor bands en zichzelf.
Samen met Marlijn Weerdenburg vormt
Helge het muzikale duo Miss Molly & Me en
eind september start hun tournee en bezoeken
zij zo’n 40 theaters in heel Nederland.
Dochters Marie en Betty laten ondertussen
hun jongleer kunsten zien en vertellen over
school, juf Mirjam en de gitaar van meester
Michiel.
Wat de familie Slikker betreft is het soms
nog wel een beetje wennen, maar wonen in
Vreeland voelt heel goed en warm!
W.T.

Welzijn Stichtse Vecht via één
nummer bereikbaar

De hoorspelen met het
hoogste percentage
Vreelandse acteurs!!!!
Voor Vreelanders speciale kortingen!
Voor meer informatie
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Vanaf 29 augustus a.s. kunt u Welzijn Stichtse
Vecht telefonisch bereiken via één centraal
nummer: (0346) 290710. Wij introduceren
hiermee een nieuwe telefonische dienstverlening met een uniforme bereikbaarheid en
service op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
U kunt bij Welzijn Stichtse Vecht onder meer
terecht met vragen over:
• hulp aan huis, gezelschap of vervoer, ook
Graag Gedaan Breukelen
• advies op maat bij vragen of problemen die u
niet (meer) goed zelf kunt oplossen,
• mantelzorgondersteuning,
• sportieve en gezellige activiteiten, samen
eten
• vrijwilligerswerk
• vragen over (het opzetten van) initiatieven
in uw buurt,
• projecten als DemenTalent, Taalpunt, Begeleiding Statushouders, Buurtgenoten.

U kunt van veel diensten kosteloos gebruik
maken. Voor sommige diensten vragen we
een kostendekkende bijdrage.
Nieuwe brochure
Ter gelegenheid van de nieuwe bereikbaarheid is een nieuwe brochure ontwikkeld.
Mocht u hem niet in de bus hebben ontvangen, hij is ook te halen bij de bibliotheken en
het gemeentehuis of digitaal te lezen via www.
welzijnstichtsevecht.nl.
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Huttenbouw 2016: stralende piraten en zeerovers
Het weer was stralend tijdens het traditionele
hutten bouwen voor Vreelandse kinderen in
de laatste week van de zomervakantie. Met
het thema ‘Zeerovers en Piraten’ wisten ouders en kinderen goed raad. Na dag één waren de contouren van fraaie schepen en een
schatkist al duidelijk te onderscheiden. De
kinderen van de huttenbouw kregen dit jaar
belangrijk bezoek. En wel van burgemeester
Marc Witteman. Doordat de burgemeester

regelmatig de voorzittershamer hanteert kan
hij ook met een echte hamer goed overweg
en hij bleek dus een hele goede timmerhulp
voor de kinderen te zijn. Als aandenken aan
het huttenbouwen kreeg de burgemeester een
hamer met de tekst ‘ Huttenbouw Vreeland
2016’ erop. Dankzij de tomeloze inzet van
de organisatie en de vrijwilligers verliep de
‘huttenbouw’ vlekkeloos en was het een feest
voor de ouders om de mooie hutten donderdagavond te mogen aanschouwen. De meiden
van groep 6, die eerder van de brandweer een
echte ontruimingsoefening moesten houden,
werden met hun schitterende piratenschip
uitgeroepen tot winnaar. De kinderen bleven
slapen (of liever gezegd, ze bleven wakker) en
bij het kampvuur werden mooie verhalen verteld. Het bleef nog lang onrustig in Vreeland.
Speciale dank gaat uit naar de familie Van der
Paauw voor de gastvrijheid.

Kasteelfundamenten opgemeten
Half augustus heeft archeologisch onderzoeks- en adviesbureau Archeopro in opdracht van de gemeente allerhande opmetingen op het Sperwerveld verricht om de
restanten van kasteel Vredelant in kaart te
brengen. Al langer speelt het idee om van een
deel van het veld een parkeerplaats te maken,
met grastegels. De locatie is echter van grote
historische waarde, dus zo’n parkeerplaats
kan niet zomaar ergens op het veld gerealiseerd worden. Het onderzoek met behulp van
magneet- en sonarapparatuur en grondboringen toonde aan wat in eerdere onderzoeken
ook al naar voren gekomen was, namelijk de
locatie van de slotgracht en de contouren van
het kasteel met de ronde toren. De slotgracht-

brug lag in het verlengde van de 2 bestaande
bruggetjes. De kasteelmuren met fundering
waren 2,5 m breed en liggen ca. 80 cm diep
onder het maaiveld. De slotgracht was ca. 15
meter breed en 2 meter diep. De slotgrachten zijn na 1830 pas dichtgegooid met zand.
Op de kadastrale kaart uit circa 1830 zijn de
slotgrachten zoals u kunt zien namelijk nog
zichtbaar. Aan de rand van de dichtgegooide
gracht vond de onderzoeker veel metaal en
rommel.

Oliebollenverkoop

de hal van het Dorpshuis te kopen, tussen
09.00 en 17.00 uur. Het is zelfs mogelijk om de
oliebollen van te voren telefonisch te bestellen
bij: Hil Severrien, tel. 233034, Anja Stapper,
tel.233860, Ties Huisinga, tel. 232357 of Henk
Griffioen, tel 231846. De oliebollen worden
per 10 bollen in een zak verkocht en kosten,
door de gestegen kosten van de gebruikte
grondstoffen, dit jaar € 5,50 per zak. We willen graag nog onder de aandacht brengen dat
alles door vrijwilligers wordt gedaan ten bate
van de senioren.
Het comité

Op 4 en 5 oktober a.s. is het weer zover, dan
is de jaarlijks terugkerende huis aan huisoliebollenverkoop in de voormalige gemeente
Loenen weer een feit.
De oliebollen worden in Loenen gebakken
door een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat
heel wat aan vooraf, zoals het appels plukken,
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snijden, het mixen van het beslag en het bakken
en inpakken. Mocht u de verkopers mislopen
dan is het ook nog mogelijk om de bollen in

Jan Niessen, de ontwerper van het Vreeland
750 monument, heeft de onderzoeker Joep
Orbons uitgebreid gesproken. Zo hoorde
hij dat het erg kostbaar zou zijn om de fundamenten van het kasteel weer zichtbaar te
maken. “Als je het terrein open/bloot wil leggen dan ben je zo 5 miljoen euro per hectare
verder en het is 1,2 hectare, dus reken maar
uit. Wat wel zou kunnen is de slotgracht 20
cm uitgraven, zodat het kasteel er uit springt”.
Een paar aanwezigen bij het onderzoek opperden wat ideeën voor een mooie invulling
van het terrein: het plaatsen van middeleeuwse speeltoestellen in het gras op het middenterrein en dan aan de rand -parallel aan de
Kleizuwe- een parkeerstrook aanleggen of de
fundering en de slotgracht (gedeeltelijk) uit
te graven en er dan een glasplaat op te leggen,
om zo het verleden zichtbaar te maken.
Voorlopig ligt de bal echter bij de gemeente.
Aan de hand van de rapportage van het bedrijf
zal de gemeente naar verwachting met verdere
plannen komen.

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
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door Connie Lohuis

Frans Bedaux (68)

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
Qualified in financial 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 financiële chaos?
Voor vakkundig en professioneel financieel advies
kunt u terecht bij mij.
Voor meer informatie neem dan contact op
met onderstaand adres:
www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101

Frans Bedaux is een rasechte Brabander. Hij
komt uit een groot en nog steeds hecht katholiek gezin met 6 kinderen. Zijn moeder was
arts – best bijzonder voor in die tijd – en zijn
vader apotheker. Na de middelbare school vertrok Frans naar Utrecht om eerst farmacie te
studeren om vervolgens over te stappen richting medicijnen. Beide studies bevielen niet.
Hij vertrok richting Amsterdam om fysiotherapeut te worden. Op deze opleiding ontmoette hij ook zijn huidige vrouw Liesbeth. Frans:
“Ik ben ook geen fysiotherapeut geworden.
Studeren was niks voor mij. Ik had geen zitvlees.” Tegen verwachtingen in maakte Frans
een prachtige carrière bij de toenmalige Amro
bank, later ABN Amro, als investment banker
en later als private banker.
Frans: “Ik werd al snel uitgezonden naar
Londen. Liesbeth, die inmiddels als fysiotherapeut werkte, en ik besloten te trouwen. Ik
kreeg een internationale baan en onze oudste
zoon Freek is in 1979 in Londen geboren. Na
drie jaar vertrokken we weer voor korte tijd
naar Amsterdam, om al weer snel richting
Londen te gaan. In 1981 werd ook Quirien net als Freek - in Engeland geboren.”
Op naar Dubai!
Twee jaar later pakte het gezin de koffers weer
in, om die vervolgens in Dubai uit te pakken.
Frans: “Daar leidden we als het ware een koloniaal bestaan. Dubai had in die tijd nog maar
één mega toren en het leven van de Arabieren
was nog redelijk primitief. Het was voor ons
gezin een avontuur om daar drie jaar te wonen
en te werken. Ons derde kind, Jonathan, is in
Dubai geboren.
Sociale betrokkenheid in Vreeland
Eenmaal weer terug in Nederland huurden
Frans en Liesbeth eerst een huis in Zandvoort.
Frans: “We zochten weer een huis. Ik had met
mijn collega’s van de bank al een keer bij De
Nederlanden in Vreeland gedineerd. De keus
was snel gemaakt. Toen we dit huis aan de Singel
zagen waren we gelijk verkocht. Inmiddels
wonen we al weer 30 jaar in Vreeland. De
jongste zoon, Frans Jr., is het enige kind dat
in Nederland is geboren. De kinderen hebben
hier een heerlijke tijd gehad.” Frans is een sociaal bewogen man. “Ik werd snel benaderd voor
het schoolbestuur van de CSV Ridderhof.”
Ook zat hij jarenlang in het bestuur van de
hockeyclub. Eenmaal in Vreeland brak voor
hem een drukke tijd aan. Frans was namelijk
betrokken bij de fusie tussen ABN en Amro en
later in 1996 bij de beursgang van de Bank in
New York. “Het waren hectische tijden. Vaak
was ik alleen het weekend thuis. Ik moest veel
reizen. Dat ging me rond mijn 50ste opbreken.
Ik liep tegen een burn-out aan. Samen met de

arbodienst en de bedrijfsarts is toen besloten
dat ik bij de afdeling private banking aan de
slag kon.” De laatste jaren van zijn carrière
werkte hij op de afdeling private banking en
adviseerde rijke private beleggers, waaronder
een aantal ex-voetballers van Ajax, op het gebied van investeringen en beleggingen. “Voor
veel van die jongens werd ik een soort vaderfiguur. Bij ABN Amro was ik betrokken bij de
opzet van de Sport Desk.”
Keerpunt in 2003
Zomer 2003 kwamen Liesbeth en Frans terug
van de Canarische Eilanden. Bij de landing
leek het erop dat Frans een hartinfarct kreeg.
Eenmaal in het ziekenhuis bleek er niets aan
de hand. Het advies was wel om het rustiger
aan te gaan doen. Dat kon bij de bank, die een
soort VUT regeling had. Op zijn 57ste stopte
Frans met werken, maar daarvoor kwam heel
veel in de plaats.
“Ik werk al jaren bij Slachtofferhulp. Dat is
echt een geweldige club. We krijgen veel trainingen en helpen slachtoffers en nabestaanden. Momenteel ben ik druk in Amsterdam bij
de afdeling verkeer, je wil niet weten hoeveel
fietsende toeristen in het ziekenhuis belanden.
Soms stap ik er even een tijdje tussen uit, als ik
bij wijze van spreken compassie-moe dreig te
worden. Verder ben ik, samen met Liesbeth,
ook betrokken bij de begeleiding van een
Syrisch gezin in Vreeland en zing ik samen
met mijn broer bij de Utrechtse Oratorium
Vereniging.” De laatste opmerking maakt
duidelijk waarom ik al de hele middag op de
achtergrond ‘ Ein Deutsches Requiem’ van
Brahms hoor.

Het is duidelijk. Frans barst van de energie,
is sociaal en kan niet stilzitten. Eind augustus
vertrekt hij met Liesbeth weer een paar weken
naar Italië om daar rond te fietsen. Het belangrijkste in zijn leven is dat het goed gaat met de
kinderen, hun partners en de kleinkinderen.
Ons gesprek zit erop. Frans duikt de keuken in
om te koken. Dochter Quirien is morgen jarig
en de bankier, hulpverlener annex kok neemt
een paar culinaire hoogstandjes mee.
Frans geeft het stokje door aan dorpsgenoot
Marie Louise Daniëls.
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Bedrijvigheid
‘Stoel’ van Gijs Pon
Hij is ‘pas’ 16 jaar, heeft al eens een wereldreis
gemaakt, is leadzanger in een band, gaat glansrijk over naar 5 vwo en woont ook nog eens
in een van de mooiste huizen van Vreeland.
Gijs Pon lijkt er heel gewoon onder gebleven.
Bescheiden vertelt deze multi getalenteerde
jonge Vreelander vanuit ‘Schoonoord’ over
een bijzondere passie die hij in de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld. In het weekend, buiten in de tuin, stroopt Gijs zijn mouwen op
en creëert hij van oud hout, pallets en andere
restmaterialen stoere meubels die hij via zijn
faceboekpagina ‘STOEL’ aanbiedt.
Jong geleerd & Oud gedaan
“Als jong kind had ik al mijn eigen gereedschapskistje waarmee ik met oude houtjes en
spijkers urenlang zoet kon zijn. Ook hielp ik
graag mijn opa die de mooiste poppenhuizen
en keukentjes kon maken. Toen ik 13 jaar was,
we woonden toen op de Rijksstraatweg in
Loenen, heb ik met hem een houthok gemaakt
als cadeau voor mijn vaders verjaardag. Mijn
opa maakte de tekeningen en kocht de materialen in en samen hebben we het opgebouwd.
Helaas konden we dit cadeau niet meeverhuizen naar Vreeland.” Gelukkig vonden Gijs en
zijn opa steeds nieuwe klusjes zoals het repareren van een oude stoel, het maken van een
houten standaard voor de kano en een kast op
de zolder.

Hallo Vreelanders, 5 september beginnen de
activiteiten in Het Dorpshuis weer! Heeft u zin om lid
te worden van een club/vereniging? Meld u nu aan!
Ik zie u graag in Het Dorpshuis.
Nelly

Eigen weg
Gijs woont met zijn ouders Mijndert Pon
en Margot Sedelaar en zijn jongere broertjes
Olivier (15), Floris (13) en Teun (13) sinds
kerst 2014 in Vreeland. “De oude schuur stond
vol met oude houtmaterialen.” Hiermee heeft
Gijs eerst een houtbok gemaakt, zijn eerste
zelfstandige werk als basis voor het echte werk.
”Ik gebruik zoveel mogelijk oude materialen
en creëer het liefst mijn ontwerpen tijdens het
maken. Dus niet vanaf tekening maar gewoon
aan de slag. Zo ontstond de palletstoel die ik
steeds verder ontwikkeld heb.” Ook maakte
hij andere houten ontwerpen met zijn vlijtige
handen, zoals een wastafelmeubel, tafeltjes,
een schommelstoel en bankjes.
‘STOEL’
Inmiddels maakt hij al af en toe al meubels in
opdracht. Zo heeft hij een houten hondenslaapplaats gemaakt en bouwt hij nu aan een
houthok. “Grotere werken zijn wel wat lastiger
want ik heb weinig tijd om op locatie te werken. Het liefst maak ik kleinere meubels, zoals
de palletstoel.” De vader van Gijs zette hem op
het idee de ontwerpen ook te gaan verkopen.
“Dat was vooral uit praktisch belang hoor,”
zegt Gijs lachend, “want hij vindt het prachtig
hoor maar ziet ook dat de tuin en schuur inmiddels vol staan met mijn creaties!”
P.v.d.H.
Deze palletstoel is te koop voor 40 euro, kijk voor
meer op facebookpagina STOEL van Gijs Pon of
stuur een email naar: gmjp2000@gmail.com

Lezers schrijven
NO poep please...
De Boterweg is een heerlijk straatje voor een
‘ommetje’, wat veel hondenliefhebbers ook
doen.
Wij zien regelmatig honden ook loslopen en
dat betekent dat ze graag over het gras achter
de auto’s lopen te snuffelen (uit het zicht van
de hondeneigenaar) en daar ook regelmatig
hun behoefte doen.
Waar men waarschijnlijk niet bij stil staat is
dat de auto-eigenaren daar in en uit de auto
stappen en /of hun gras maaien, bijv. met
zo’n maaiertje met een touwtje dat ronddraait. Je kunt je misschien wel voorstellen
hoe de hondenpoep om de oren spettert.
Vandaar het hondje met NO erop (NO poep
please).
Een vriendelijke vraag: loop vooral over de
Boterweg met de hond, het is echt een prach-

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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
tig stukje Vreeland, maar houd uw hond
a.u.b. in de gaten of aan de lijn en/of neem
een poepzakje mee zodat wij schoon de auto
in en uit kunnen lopen en poepspettervrij
ons gras kunnen maaien.
Dank alvast.
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Iedere dag broodaanbieding
(wit, bruin, volkoren):
3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn

TEL: 06-30064980

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.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, schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en
winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van
interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45
Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Boekbespreking door Marlies Cordia
Jan Kikkert: ‘Hotel California’
Eens een spannend boek. Er gebeurt heel veel
in Hotel California. Het hotel met de naam
van het overbekende liedje van de Eagles is in
dit geval een hotel op een Zuid Amerikaans
eilandje dat de naam hotel eigenlijk niet mag
hebben. De tekstregel “you can check in any
time you like, but you can never leave it” hangt
daar permanent in de lucht. Een verzameling
schilderachtig gestoorde types bevindt zich
daar, een zwaar bewapende eigenaar die in
drugs dealt, een oversekste Italiaanse beveiliger die geld zoekt voor een te maken pornofilm, een uitgemergelde oorlogsveteraan met
dichterlijke neigingen, twee Deense meisjes
Mette en Hanne, van wie de laatste onze held
Asse Muller het hoofd op hol brengt. Wat doet
Asse Muller, Nederlandse tv-maker daar?
Het blijkt dat de schilder Rem Smeeds in wie
we moeiteloos Rob Scholten herkennen (ontplofte auto, beide benen verloren) daar veel
heeft gebivakkeerd. Misschien is daar dus de
oplossing te vinden voor wie die aanslag misschien gepleegd heeft. De gebeurtenissen daar
zijn talrijk en heftig, tussendoor schakelen we
over naar het leven van Asse in Nederland,
zijn werk in de slangenkuil die Hilversumse
omroep heet en het persoonlijke drama in zijn
leven. Hij is getrouwd met Ellen, dochter van
een schatrijke patser en een Antwerpse tuthola
uit de betere kringen. Ze hebben een dochtertje, Caroline en ze krijgen nog een dochtertje
dat na een traumatische bevalling direct overlijdt. Ellen spreekt daarna niet meer en wordt
door haar moeder in een zweverige kliniek
ondergebracht, waar Asse niet geacht wordt
langs te komen, want dat zou het genezingsproces maar verstoren. Ja, zo gaat dat soms in
het leven. Asse lijkt er niet erg door aangedaan,
maar hij draagt zijn dochtertje op handen. Hij

heeft al tijden een
rommelrelatie met
een Spaanse collega
van de omroep en
een heel goede verstandhouding met
zijn baas Ed die ooit
nog een roman wil
schrijven. Ed heeft
een passie voor
Simon Vestdijk van
wie Terug tot Ina Damman zijn glanzend
voorbeeld is. Iedereen in het boek heeft een
of meer speciale afwijkingen, Asse zelf citeert
te pas en te onpas uit The Godfather, Hanne
houdt van armworstelen en wikipedia-achtige
uiteenzettingen over de dolste onderwerpen,
tweekleppige mossels, aardappels, wat er maar
ter sprake komt.
Asse gaat als het leven hem te ingewikkeld
wordt, deze Hanne, die samen met vriendin
Mette terug is naar Denemarken, opzoeken in
haar woonplaats die hij met wat moeite achterhaalt. Ook daar kunnen we het leven rommelig noemen. Hanne is opgehouden met haar
studie, werkt in een onduidelijke kroeg met allemaal kleurrijke figuren. Daar krijgt Asse eindelijk door wat er allemaal aan de hand is met
Hanne, wat een vreselijke jeugd ze gehad heeft.
Het vliegt maar door en als lezer race je er achteraan. Hoewel er best zware onderwerpen aan
de orde komen, komt het allemaal luchtig tot
je. Een stukje uit de laatste dialoog illustreert
dat: ‘“Rij jij?” “Waarnaartoe?” Naar huis” , zei
ik. “En waar is dat tegenwoordig?” “We zien
wel”, zei ik.’ Het is een heel lekker weg lezend
boek. Een debuut, en ik kijk uit naar het tweede
boek van Jan Kikkert, want schrijven kan hij.

Vecht Open zondagmiddag 2 oktober
Beginner of ervaren golfer maar geen lid van
Old Course Loenen?
Voor de vijfde keer op rij opent Old Course
Loenen haar golfpoorten voor iedereen die
kennis wil maken met deze uitdagende baan.
Old Course Loenen ligt centraal in de prachtige Vechtstreek, kent een actief verenigingsleven in een fraai clubhuis met uitstekende horecavoorzieningen. Een unieke kans voor niet
leden uit de wijde omgeving van Loenen aan
de Vecht om dit op 2 oktober mee te beleven!
Voor golfers met een handicap en GVB’ers staat deze
middag een 9 holes Stableford
wedstrijd op het programma.
Beginnende golfers kunnen
deelnemen aan de Golfclinic
verzorgd door het team van
Pro Mette Hageman.
Kosten voor deelname bedragen € 25,- (inclusief wedstrijd of clinic, koffie/thee en
bittergarnituur bij de borrel na afloop). Inschrijven is
noodzakelijk maar partners,
familie of vrienden zonder

inschrijving zijn na afloop ook van harte welkom om een drankje te komen drinken of mee
te proeven van de kaart.
Old Course Loenen staat voor golfplezier voor
alle leeftijden en heeft een sterk groeiend aantal enthousiaste jeugdleden. Aan het begin van
de middag zullen een aantal jonge leden hun
talenten middels een demonstratie laten zien.
Het gehele programma staat op het inschrijfformulier via de knop Vecht Open van de website: www.oldcourseloenen.nl
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Vreeland Vroeger...

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

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten.
Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en
diverse dag-aanbiedingen.

de Provinciale weg
Het is volop zomer en vele toeristen weten
de weg naar Vreeland, de Vecht en de plassen te vinden. Dat is al decennia lang zo. Op
deze foto uit de jaren vijftig zien we een mooi
tijdsbeeld. Bermtoerisme langs de Nieuwe
weg zien we hier. De Nieuwe weg is de Provinciale weg, die in 1939 is aangelegd. Op
deze foto heette deze inmiddels een kleine
20 jaar oude weg nog steeds de ‘nieuwe’ weg!
Opvallend is de straatbedekking met betonplaten. Dit typeerde het deel van de weg dat
in Noord Holland lag. Het Utrechtse deel
van de provinciale weg was bestraat met

klinkers. De grens van Noord Holland en
Utrecht loopt vlak ten oosten van Vreeland,
dus komende vanuit de richting Amsterdam
reed men iets voorbij de afslag naar de Kleizuwe met een kleine ‘boink’ van de klinkers
op de betonplaten. Sinds een paar jaar is er
richting Kortenhoef een strandje aangelegd
voor bewoners en toeristen. In vroeger tijden
zat men gewoon in de berm van de weg, zoals
hier boven te zien is. Er reden natuurlijk nog
lang niet zoveel auto’s als nu dus men had
hier een vrij vakantiegevoel, zo aan de Wijde
Blik.
J.J. Foto: coll. T. Hansma

Elke dag diverse wisselende groenten
van de zorgtuinderij uit Vreeland. ‛s Ochtends
geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!
Vers appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst‛.
Ook diverse soorten meel van onze eigen
Korenmolen ‘de Ruiter‛.
Nieuw: VVV post
Uw adres voor leuke en originele kado‛s
div. speciale streekprodukten maar ook
giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Praktijk voor
Creatieve Therapie Vreeland
Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

...en Nu
Nieuwe bibliotheek in Loenen
Vanaf maandag 5 september opent de Bibliotheek Loenen op een nieuwe locatie: ’t
Kampje aan het Doude van Troostwijkplein
47. Op de eerste verdieping van de nieuwe Bibliotheek is een vrolijke en kleurige
jeugdafdeling gekomen met een eigen werkplek voor de jongeren. Ook op de begane
grond is ruime werkgelegenheid waar in een
prettige omgeving gelezen, gewerkt en gestudeerd kan worden. Daarnaast is er gelegen-

heid elkaar te ontmoeten, een krantje te lezen
of een kopje koffie te drinken.

Zonne-energie bij Zorgcentrum ‘t Kampje
Onlangs is een crowdfundingscampagne gestart om 490 zonnepanelen te plaatsen op het
dak van ’t Kampje in Loenen. Bij een succesvolle campagne - er is een bedrag van € 150.000
nodig - zullen de zonnepanelen in het najaar
van 2016 geplaatst kunnen worden op de vier
verschillende dakdelen van het zorgcentrum.
Iedereen kan investeren in dit zonnedak en op
die manier profiteren van het rendement van
de zonne-energie. Er kan in vele zonnepanelen worden geïnvesteerd maar er kan ook al
worden meegedaan met één ZonneDeel (a €
25,-). De duurzaam opgewekte stroom wordt

gebruikt door de bewoners van ‘t Kampje zelf
en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks
rendement in euro’s met een verwacht rendement van 3,5%, wat kan oplopen tot wel 5,1%,
afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Na 16 jaar krijgt men de inleg
gewoon weer terug. Vanaf dat moment heeft
zorgcentrum ’t Kampje met een volledig afbetaald zonne-energiesysteem nog jarenlang een
lagere energierekening.
Voor meer informatie: https://www.zonnepanelendelen.nl/kampje
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Toerrit oude brommers

Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteiten
voor vast
op uw
marketingafdeling
Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Het Vreelands Brommer Genootschap
(VBG) organiseerde op zondag 4 september
j.l. een toerrit met oude brommers door de
Vechtstreek. Vroeg in de ochtend was het nog
even spannend over het wel of niet doorgaan
van de toerrit. Grote wolken pakten zich samen boven Vreeland en er viel in korte tijd
veel hemelwater. Gelukkig brak op tijd het
wolkendek en kwam het zonnetje erbij. Ruim
dertig oude bromfietsfanaten verzamelden bij
Lokaal Zuid, om klokslag 11.00 uur vertrok
de stoet voor hun toerrit van bijna 70 kilometer. Een toerrit met oude brommertjes verloopt maar zelden zonder pechgevallen, ook
bij deze rit hadden enkele deelnemers weer
prijs. Gelukkig reed Arjan Brinkman met de
bezemwagen met enkele reserve brommers
erop achter de groep aan zodat er weer snel
doorgereden kon worden. Bij terugkomst in
Vreeland namen de deelnemers nog even een
afzakkertje op het terras van Lokaal Zuid en
keken terug op een gezellige en geslaagde dag.

Nieuw paleisje
Niels en Kiki Molewijk verhuisden onlangs
van hun huis aan de Klapstraat naar hun
nieuwe ‘paleisje’ aan het Sluisje, direct aan de
Wijde Blik. Net als vroeger ging het transport
over water. Een aantal vrienden hielp mee de
inboedel in- en uit te laten en dezelfde dag nog
sliept het gezin met de kinderen Fien, Robin en
baby Lieve in hun nieuwe thuis.

Nieuwe kap voor
Molen de Ruiter
Het was een flinke klus, maar het resultaat is
er dan ook naar. Wat een mooie nieuwe rieten
kap op de molen!

De top op elk niveau
Amsterdam - Eindhoven

www.sms-intermediair.nl

Voor meer informatie
en dorpsagenda, kijk op:

www.vreelandbode.nl

Start basiscursus EHBO in Vreeland
Dankzij het burgerinitiatief Hartreanimatie
Stichtse Vecht is er een oproepsysteem,
HartslagNu. Dit systeem kan vanuit de ambulancemeldkamer worden ingezet wanneer
een omstander belt naar het alarmnummer
112. Tegelijkertijd met de ambulance worden
burgerhulpverleners gevraagd om, al dan niet
met een AED, naar het slachtoffer te gaan en
te beginnen met het reanimeren. Hiervoor is
24 uur per dag, 7 dagen per week een AED bij
het Dorpshuis beschikbaar. Op woensdag 28
september om 20.00 uur is er een voorlichtingsavond in het Dorpshuis Vreeland over
het oproepsysteem en het gebruik van de

AED. Die avond kunt u ook informatie krijgen over de basiscursus EHBO die weer van
start gaat. Onderdelen zijn o.a.: verbandleer
en hartreanimatie met het bedienen van de
AED (Automatische Externe Defibrillator).
De cursus duurt 9 avonden en is op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het
Dorpshuis in Vreeland. De kosten bedragen
€ 225,-, dit is inclusief het lesmateriaal en het
examen (deelname hieraan is niet verplicht).
Aanmelden via www.ehbo-vreeland.nl, info
bij Henk Griffioen, tel. 0294-23184 of Ey Schot
Elly Schot, tel. 0294-234508.

Filmhuis Loenen

van de Vecht & Angstel
Kerk, Rijksstraatweg
139 te Loenen aan de
Vecht. Inloop vanaf
19.30 uur, de film start
om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een
bijdrage om de kosten
te dekken wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl

Op vrijdag 30 september draait in het Filmhuis
Loenen een nederlandse film ‘Knielen op een
bed violen, naar de gelijknamige roman van
Jans Siebeling. Knielen op een bed violen is
een aangrijpende liefdesgeschiedenis en een
klassiek noodlotsdrama over twee mensen die
zielsveel van elkaar houden. Een ontroerende
film over liefde, geloof en het maken van keuzes. De film wordt vertoond in het gebouw

