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DINERKAARTEN DORPSFEEST VANAF 
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Er is weer zoveel gebeurd in ons dorp dat we in deze zomereditie 

heerlijk kunnen nagenieten van alle gebeurtenissen. Zoals van het 

mooie Brugconcert, Floating Dinner en het Country feest. En, of 

u nu op vakantie gaat of thuisblijft, het boek dat Marlies Cordia 

tipt voor deze zomer brengt u zowel in een andere wereld als hier 

in de nabije omgeving. Verder kunnen we ons alvast verheugen 

op de serie Soof, die in Vreeland is opgenomen en na de twee suc-

cesvolle films in het najaar op t.v. wordt uitgezonden. In dit num-

mer een uitgebreid verslag en een interview met acteurs Fedja van 

Huet en Lies Visschedijk. Verder gaan we gezellig aan tafel bij de 

familie Soede-Veenstra en maken we nader kennis met Marijke 

en Matthijs Hulsman, die al weer voor de vierde keer verhuizen 

binnen Vreeland. De Kinderpost is dit keer voor het laatst dit jaar 

onder leiding van Annelies Weijschedé gemaakt, Wietske Tam-

mes neemt het Kinderpost-stokje weer over. Veel dank voor deze 

inspirerende maanden Annelies en tot in februari! De volgende 

Vreelandbode komt, zoals gebruikelijk in de zomer, pas later in 

augustus uit. Vergeet dus niet alvast kaarten te kopen voor het 

dorpsfeest en deze Vreelandbode in de koffer te stoppen. De re-

dactie wenst iedereen een hele fijne zomer!

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
In Vreeland zitten tientallen verenigingen, 

ondernemers, clubs, medische en praktische 

voorzieningen, er is een dorpsraad, een on-

dernemersvereniging, er zijn restaurants en 

B&B’s, fiets- en wandelroutes, diverse dorps-

feesten en zo kan het rijtje nog wel even door-

gaan. Alles met een eigen website en informa-

tievoorziening. 

Nu zijn al deze instanties gebundeld – inclu-

sief een centrale dorpsagenda- op één nieuwe 

website: www.vreeland.info. Deze site is een 

initiatief van het bestuur van Vreeland 750, 

dat met een bedrag dat over is gebleven van-

uit het feestjaar iets nuttigs wilde doen voor 

de bewoners en bezoekers van Vreeland. De 

site is nog niet af, het is een proces in wording. 

Kijkt u er eens op en kijk of u alles vindt wat u 

zou willen weten. Mist u iets? Heeft u een tip? 

Meld het dan via info@vreelandbode.nl. 

Een aantal keer per jaar heeft de Dorpsraad 

een regulier overleg met de gemeente. Zo ook 

op 3 juli jl. Agendapunten waren de stand van 

zaken met betrekking tot het Sperwerveld, de 

van Leerbrug, de busverbinding, de schouw, 

voorzieningen toerisme, de kast bij de van 

Leerbrug en de status van het fietspad bij BP/

Singel. In aanwezigheid van wethouder Pieter 

de Groene schoven voor betreffende punten 

verschillende ambtenaren aan en werden af-

spraken gemaakt. We zijn blij met deze goede 

samenwerking met de gemeente.

De ontwikkelingen met betrek-

king tot het Sperwerveld hebben 

de laatste tijd de meeste tijd en 

energie gekost. Er is onvoldoende 

parkeergelegenheid in het dorp 

waardoor soms gevaarlijke situ-

aties ontstaan. Daarom heeft de 

Dorpsraad al lang geleden het voorstel gedaan 

om aan de Raadhuislaanzijde van het Sper-

werveld extra parkeerplaatsen te creëren door 

het aanbrengen van betontegels waar gras 

doorheen groeit. Na het recent uitgevoerde 

archeologisch onderzoek is er een ontwerp 

gemaakt van het Sperwerveld waarin een TOP 

(toeristische overstap plaats) gerealiseerd 

wordt en uitsluitend auto’s geparkeerd mogen 

worden aan de zijde van de Kleizuwe waar wij 

als Dorpsraad fel op tegen zijn. Parkeerplaat-

sen creëren aan de Raadhuislaan, aan het oog 

onttrokken door een haag, schijnt onmogelijk 

te zijn omdat bij het laatste archeologisch on-

derzoek is gebleken dat het kasteel en de slot-

grachten toch meer richting Raadhuiszijde 

liggen. Nu onze wens niet gehonoreerd kan 

worden, wordt het plan voorlopig bevroren 

en kijken we na de zomervakantie hoe we sa-

men verder gaan.

Er waren even zorgen over de busverbinding 

in verband met de vraag naar vrijwilligers 

waarvan het voortbestaan afhankelijk leek. De 

buslijn is aanbesteed en dat betekent dat hij 

voorlopig zal blijven. Vrijwilligers 

blijven welkom als chauffeur.

Veel Vreelanders denken dat zij 

klachten met betrekking tot de 

openbare ruimte aan de Dorps-

raad moeten doorgeven. Dit is 

niet het geval, dit moet u direct 

bij de gemeente doen! Zijn er aanmerkingen 

over uw leefruimte zoals bijv. een losliggende 

stoeptegel, een scheve lantaarnpaal, teveel 

overhangend groen etc. dan zijn er drie ma-

nieren om dit zelf aan de Gemeente door te 

geven: via de app FIXI, via de website www.

stichtsevecht.nl onder de knop ‘melding of 

klacht’ of telefonisch via 140346.

De schoolvakanties breken aan. Heb je nog 

geen plannen voor de zomervakantie of heb je 

misschien een briljant idee, kijk dan op www.

zomerondernemer.nl 

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Tegenover de bushalte op de Fetha ligt sinds 
7 juli een prachtige nieuwe jeu de boules-
baan.

Inmiddels was Vreeland de enige plaats in de 

Gemeente Stichtse Vecht zonder zo’n voorzie-

ning. Eind november vorig jaar kregen Nelly 

Jilesen van het Dorpshuis en Hans Bots de ge-

legenheid bij wethouder Linda van Dort van 

welzijn uit te leggen, waarom ze in Vreeland 

wel weer een baantje wilden hebben. Hans 

Bots: “Kennelijk is dat goed overgekomen 

want nu is het zover. Vroeger lag er een baan 

tegenover het Dorpshuis, maar die is verdwe-

nen bij het herinrichten van het groen aldaar.”

Er zullen, denk ik nogal wat Vreelanders zijn 

die goede vakantieherinneringen hebben aan 

dit spelletje. Bots vervolgt: “Ik vermoed ook 

dat er hier en daar nog wel wat ballen rond-

hangen. Dus beste mensen, ballen van de vlie-

ring halen en lekker gaan spelen. Overigens 

willen de mensen die wekelijks koersbal spelen 

in het Dorpshuis ook dolgraag naar buiten.”

Wie interesse heeft en/of informatie wil, kan 

contact opnemen met hansbots@mac.com. 

Jeu de Boules baan

Nieuwe Vreeland-website
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

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 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
16 juli  Kindertoneel en franse chan-

sons, Kasteel Nederhorst

v.a. 1 aug. Start verkoop dinerkaarten  

 Dorpsfeest

15 t/m 18 aug Huttenbouwen

19 en 20 aug Historisch festival

16 sept.  Dorpsfeest

2  juli 2017

Alle diensten aanvang 10.00 uur

16 juli     gemeente dienst olv. 

 Gert van Kamp

23 juli     Fred Flantua

30 juli     ds. Van Gilst

6, 13 en 20 augustus nog geen invulling

27 aug    Fred Flantua 

Kerkdiensten

TE KOOP: 

Geneva Lounge (Vreeland)
Unieke autoboot (7m) met klassieke slanke 

lijnen en het gebruiksgemak van een sloep.

Zuinige snelle 17pk Perkins dieselmotor 

met slechts 50 vaaruren. Inclusief boeg-

schroef, koelkast, bluetooth radio, kussens 

en dekzeil. Voor info: sampaneen@yahoo.

com/06-31002870 

Vechtzooitje
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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Vroeg in de middag op 1 

juli regende het nog hard 

in Vreeland, het leek on-

waarschijnlijk dat het 

later op de dag zou goed 

komen. Bert van Wijk, 

voorzitter van Muziek-

vereniging De Vecht, was 

bijna de enige die er in 

bleef geloven. Maar toch, 

om half vijf brak de zon 

door, werden de wolken 

weggeblazen, en kon het 

feest beginnen! Te beginnen met het floating 

dinner. Snel werd het ponton verbouwd tot 

drijvend restaurant. Intussen waren Rogier 

Sluyter en Peter Rikkenberg al dagen bezig 

met de voorbereidingen voor een prachtig 

driegangendiner. Ook deze 3e keer was een 

groot succes. Het is een bijzondere ervaring 

om, terwijl ijsvogels langs de oevers vliegen en 

watervogels om je heen zwemmen, zwaaiend 

naar de mensen op de kant, te genieten van 

goed gezelschap en een heerlijk diner. 

Net op tijd was het drijvende restaurant terug 

aan de dijk bij Duinkerken. Het ponton werd 

vastgemaakt aan een ponton dat al aan de 

overkant lag, zodat er plaats was voor het ge-

hele orkest, 55 man sterk. Muziekvereniging 

De Vecht speelde samen met het Loenens 

Fanfarekorps Oud Over, niet voor het eerst 

maar ook zeker niet voor het laatst, want de 

orkesten gaan fuseren! Deze avond speelden 

ze onder leiding van beide dirigenten, Erik 

Kluin en Peter van Dinther. Maureen Vink 

zong net als vorig jaar de sterren van de he-

mel! Er werd gedanst op muziek van Michael 

Jackson, Anouk, Ramses Shaffy en The Scene. 

Natuurlijk werd ook melancholisch meege-

deind met Het Dorp van Wim Sonneveld. Ie-

dereen op de dijk, de brug, op de bootjes, in de 

overtuinen van de Voorstraat en de mensen 

die het in hun eigen tuin konden horen, heeft 

genoten van deze mooie avond. Onder groot 

applaus werd Peter van Dinther bedankt voor 

zijn tijd als dirigent van het LFO; Erik Kluin 

blijft leiding geven aan beide orkesten na de 

fusie. Op RTV Stichtse Vecht kunt u een mi-

ni-documentaire zien over het ‘Vechtse Prin-

sengrachtconcert’ www.rtvstichtsevecht.nl.

Prachtig brugconcert

B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Voor de 13e keer wordt dit jaar het Historisch 
Festival georganiseerd, op de terreinen van 
Zadelhoff en Schoordijk aan de Kleizuwe. 

Johan Beukenboom stelt zijn weiland beschik-

baar voor de camping, waar 400-500 mensen 

de nacht doorbrengen. Dit tweejaarlijkse fes-

tival trekt zo’n 10.000 tot 12.000 bezoekers uit 

het hele land. Een heel weekend is er van alles te 

zien zoals voertuigen: van brommers en trek-

kers tot legervoertuigen en brandweerauto’s, 

wel 50 oude ambachten worden vertoond, 

er is een Rock ’n Roll dansdemonstratie, een 

roofvogelshow, een jongveekeuring, kinder-

boerderij en minikermis. Op zondag is er een 

demonstratie schapendrijven. En natuurlijk 

is er voor iedereen eten en drinken genoeg! 

Tijmen Zeldenrijk is sinds 2000 betrokken bij 

het festival: “Met 7 mannen uit de Vechtstreek 

zijn we bijna 2 jaar bezig om dit op poten te 

zetten. Als het afgelopen is, starten we na 2 

maanden alweer met de volgende editie. Het is 

fantastisch om te zien hoeveel mensen je ple-

zier kunt geven. Wat extra leuk is dit jaar, is dat 

de parkeerwachters allemaal DOS-leden zijn. 

Door mee te werken, sparen ze voor een nieuw 

gymtoestel. Ze helpen we elkaar!” De toegang 

is 8 euro per dag, tot 12 jaar is het gratis.    M.S.

Historisch Festival in Rock ‘n Roll stijl
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

4  juli 2017

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Het zal de oplettende Vreelander niet ont-
gaan zijn dat er maandenlang een filmploeg 
heeft gewerkt in het Vreelandse. Misschien 
hebt u zelfs een keer gefigureerd? Met maar 
liefst 3 regisseurs, Anne de Clercq, Pieter van 
Rijn en Frank Krom, werd er gewerkt aan de 
opnames van de TV serie ‘Soof: Een Nieuw 
Begin’; een serie voor Videoland/RTL waarin 
het verhaal van Soof en Kasper, bekend uit de 
populaire bioscoopfilms Soof I & II, verder 
verteld zal worden met als motto: “Als je je 
mondhoeken maar omhoog houdt word je 
vanzelf gelukkig.” 

De hoofdrollen worden gespeeld door de 

sympathieke Lies Visschedijk (LV), ook wel 

bekend van Gooische Vrouwen en - bij de 

jeugd - van het Klokhuis, als Soof - en de 

woest aantrekkelijke Fedja van Huet (FvH), 

ook wel bekend van Overspel, Penoza en  

- bij de jeugd - van Pietje Bell 2, als Kasper. 

De hoofdlocatie, bij het productieteam getipt 

door voormalig Vreelander Rik Broekman, 

was Huize Oostbeek aan de Kleizuwe, waar 

Soof haar restaurant “de Kooksoof” aan huis 

heeft. De bewoners hebben hun huis hiervoor 

zelfs een aantal maanden verlaten. Voormalig 

brugwachter Jaap bewaakte er de spullen als 

de filmploeg niet aanwezig was. Als bij-locatie 

werd de zolder van de oude burgemeesterswo-

ning aan de Voorstraat gebruikt, het huis van 

Tom Vermeiden en Joyce den Burger. Hier 

resideerde Kasper sinds de ‘mancave’, waarin 

hij na zijn scheiding van Soof (in Soof II) was 

gaan wonen, onbewoonbaar was verklaard. 

In de serie zullen de woonboerderij aan de 

Kleizuwe en de zolder aan de Voorstraat één 

en dezelfde woning lijken. 

Leger aan mankracht
We mogen een kijkje nemen op de set. Direct 

wordt duidelijk waarom er zoveel auto’s op 

het Sperwerveld staan. Voor scènes van luttele 

seconden is een leger aan mankracht nodig: 

regie, camera, licht, art directors (allemaal met 

assistenten), acteurs,  stylisten, make up artists, 

catering, figuranten (in volle hoop op ontdek-

king), noem maar op. Als je er niet mee bekend 

bent is het onvoorstelbaar. Als we de kans krij-

gen om naast RTL Boulevard en NU.nl wat 

vragen te stellen aan de hoofdrolspelers grij-

pen we die natuurlijk met beide handen aan.

Na twee Soof films nu een serie – 
is dat anders en bevalt het?
(FvH:) Het bevalt prima! En nee het is niet an-

ders, we spelen met bijna dezelfde cast en het is 

een fijn onderwerp om op voort te borduren, de 

strubbelingen van een gezin.

Is het herkenbaar voor je?
(FvH:) Heel herkenbaar, niet alleen voor mij 

maar voor iedereen denk ik; dat is de kracht 

van Soof.

Hoe is het om in Vreeland te filmen?
(FvH:) Mooi, prachtige huizen en wat een 

ruimte! Het is een fijne locatie, we werken met 

een fijne crew en er heerst een goede sfeer op de 

set en in Vreeland.

Wie bewonder je en waarom?
(FvH:) Er zijn veel goede collega’s maar mijn 

ware bewondering ligt op andere gebieden. 

Mensen die zich sterk maken voor mensenrech-

ten en het milieu bijvoorbeeld. Als ik veel geld 

zou hebben zou ik een stuk natuur opkopen om 

het te behouden. En als je dan toch de naam van 

een acteur wil horen, ik bewonder Tom Hardy 

(o.a. Inception, the Dark Knight Rises, Star 

Trek (red.))

Wat is het gekste dat je als gevolg van 
je bekendheid hebt meegemaakt?
(FvH:) Dat valt mee, ik heb eigenlijk geen gekke 

of vervelende situaties meegemaakt. Ik was 

laatst aan het Henschotermeer en aan het eind 

van de dag bij het weggaan is er dan iemand 

die roept: “We hebben je wel gezien hoor.” Heel 

onschuldig allemaal.

Met welke band zou jij een concert willen 
mee drummen?
(FvH:) Het is al een tijd geleden dat ik gedrumd 

heb en hij heeft een fantastische drummer (Joe 

Dyson (red.)) maar met de Jazz trompettist 

Christian Scott.

Wat zou jij aan Lies vragen?
(FvH:) Ik wil Lies niet per sé iets vragen, ik zou 

haar liever nomineren voor een gouden kalf. 

Met deze rijke rol verdient zij die, daarvan ben 

ik overtuigd.

Over gouden kalveren gesproken, went het 
winnen daarvan?
(FvH:) Went het? Erkenning is natuurlijk al-

tijd leuk. Je moet jezelf alleen niet al te serieus 

nemen en prijzen daarmee ook niet, maar het 

blijft leuk jazeker.

Wat vind jij het leukste aan Soof: een nieuw 
begin?
(LV:) Het leukste vind ik dat ik al mijn collega’s 

weer zie.

Soof in Vreeland
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OESTERS TO GO
Het vaarseizoen is weer begonnen en 

dus zijn er weer Oesters to GO!
1/2 mandje, 12 oesters 25.-
1/1 mandje, 25 oesters 50,-
Inclusief doek en oestermes

Wilco doet er eentje voor en daarna kun je zelf 
aan boord kakelverse oesters openen!

WIJN TO GO
Koelkast leeg of wijn niet koud? Voor aan boord

hebben wij witte wijn, rosé, cava en champagne klaarstaan.
inclusief coolerbag van de Nederlanden.

Wijn vanaf 17.50 per fles.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Ook deze zomer 
7 dagen per week 

geopend 
voor lekker eten, 

vakantiesfeer 
en meer

Vanaf het schooljaar 2017/2018 zal de basis-

school CSV Ridderhof overstappen op het 

zogenaamde ‘continurooster’. De kinderen 

volgen dan aansluitend les en hebben, onder  

toezicht van hun leerkracht, kortere pau-

zes. Daarom zal de school vanaf het nieuwe 

schooljaar niet meer werken met overblijf-

krachten. Op het moment dat u deze Vree-

landbode leest, is het overblijfteam al klaar. 

Ouders, grootouders en andere dorpsgenoten 

hebben jarenlang met veel liefde de kinderen 

tijdens het overblijf-uur begeleid. Alhoewel 

het goed is dat de school met de tijd meegaat, 

is het voor de meesten een teleurstelling dat er 

een einde is gekomen aan het overblijfteam. 

Sommigen zijn wel 15 jaar een overblijfkracht 

geweest! Het team wil iedereen langs deze weg 

heel hartelijk danken voor de fijne, leuke en 

gezellige tijd die zij op school hebben gehad. 

Namens het hele team, tot ziens!

Afscheid overblijfkrachten

Dinerkaarten Dorpsfeest te koop bij Aloys
Natuurlijk gaan we tijdens ons Dorpsfeest op 

16 september aanstaande weer gezellig met el-

kaar aan tafel. Geen feest zonder dorpsdiner! 

De dinerkaarten liggen per 1 augustus bij de 

Dagwinkel van Aloys. Net als vorig jaar is de 

prijs voor volwassenen 12,50 euro per kaart 

en voor kids 5 euro. We zullen u smakelijk 

gaan verrassen! De drankmunten kunt u op 

de avond zelf kopen. 

Het feestelijke programma – voor groot en 

klein – staat bijna in de steigers. 

We houden u op de hoogte! 

Is het anders dan de films?
(LV:) Er is zoveel meer tijd waardoor je iets los-

ser kunt zijn. Er is aanzienlijk minder druk dan 

bij het schieten van een film.

Hoe was het om in Vreeland te filmen?
(LV:) Ik vind Vreeland heel erg mooi, ik zie mij-

zelf hier wel wonen en het huis van Soof vind ik 

ook bijzonder leuk.

Wat is je leukste herinnering aan de set hier?
(LV:) Het leukste vind ik het als Soof aan het 

werk is in de Kooksoof, het restaurant - en ik 

bewaar ook goede herinneringen aan de scène 

met een gans in de tuin.

Wat zou je doen als je geen actrice was?
(LV:) Dan zou ik graag huisarts zijn, net als 

mijn vader.

Je hebt een blauwe maandag psychologie ge-
studeerd?
(LV:) Daar heb ik nog steeds wat aan bij het 

acteren. Het acteren zat er altijd al in – als kind 

zat ik op zaterdag op een toneelclubje – maar 

als professie vond ik het in eerste instantie een 

beetje eng.

Wie laat jou het hardst lachen?
(LV:) Dat zijn zonder twijfel mijn kinderen.

Werkt het volgens jou dat als je je mondhoe-
ken maar omhoog houdt, je je vanzelf beter 
voelt?
(LV:) Als het nog niet zo slecht met je gaat dat 

je in staat bent om dit in overweging te nemen, 

dan werkt het vast wel een beetje, maar als je je 

echt slecht voelt niet

Wat zou jij aan Fedja vragen?
(LV:) Wil je alsjeblieft tot in lengte van dagen 

met mij blijven werken?

Dat begrijpen wij! Wij bedanken de hoofdrol-

spelers voor hun tijd en bereidwilligheid tot 

dit interview en verlaten met de mondhoeken 

omhoog de set: Vreeland loves Soof en Soof 

loves Vreeland!                           Joyce den Burger
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De vakantietijd komt eraan. Bij deze de hemel 

boven Vreeland en voor Vreelanders op reis. 

Vanuit Vreeland en de rest van de wereld is de

komende maand Venus heel mooi te zien, als 

een bijzonder heldere ster die aan de ochtend-

hemel staat te schitteren. Je moet daarvoor 

wel vroeg opstaan, of gewoon heel laat gaan 

slapen. Op 7 augustus is het volle maan. Ideaal 

voor een terrasje met vrij uitzicht. Mocht dat 

terrasje in Oost-Europa, Azië, Oost-Afrika of 

Australië liggen, dan is er ook nog eens een 

maansverduistering als bonus. In Vreeland 

komt de maan pas laat op, en er zal niet veel 

van de verduistering te zien zijn. Op 13 au-

gustus, rond 2 uur ‘s nachts, zijn de Perseïden 

zichtbaar. Dat zijn vallende sterren die vooral 

vanaf een donkere plek goed te zien zijn. Met 

een beetje geluk zijn er meer dan 30 vallende 

sterren per uur te zien. Pak een ligstoel en kijk 

richting sterrenbeeld Perseus (een grote U 

die rond middernacht hoog in het Noorden 

staat). Mocht er net even geen vallende ster 

langskomen, kijk dan eens of je de Melkweg 

kunt vinden. Die is als een melkachtig lint te 

zien en bestaat uit miljarden sterren. Hoe zui-

delijker je reist, hoe mooier deze wordt. Let 

wel op, dat je niet te zuidelijk gaat; op het zui-

delijk halfrond is het winter. Op 21 augustus, 

twee weken later, moet je in de USA zijn. Die 

dag is vanuit de Verenigde Staten een totale 

zonsverduistering te zien. De zone waar de 

verduistering totaal is, loopt diagonaal over 

het hele land, van Oregon in het noordwes-

ten naar South Carolina in het zuidoosten. 

Kom wel op tijd, de totale verduistering duurt 

maximaal twee-en-een-halve minuut.       H.L.

De hemel boven Vreeland

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

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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

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 

Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op
www.vreelandbode.nl

Op één jaar na woont Jasper (35) al zijn hele 
leven in Vreeland. Samen met zijn zusje Roos 
groeide hij zorgeloos op aan de Boslaan. Na 
de lagere school op het CSV ging hij naar 
de LTS in Kerkelanden en daarna naar het 
Gildevaart, waar hij vier dagen per week 
werkte en één dag per week naar school ging. 
Toen Jasper een jaar of 19 was, leerde hij via 
gemeenschappelijke vrienden een leuk meis-
je kennen. Haar naam was Klaske.

Klaske (33) groeide samen met haar drie 

jongere zusjes op aan de Mijndensedijk in 

Nieuwersluis, waar haar ouders een boeren-

bedrijf hadden. In Loenen aan de Vecht ging 

ze naar de basisschool, en na de middelbare 

school in Hilversum ging ze naar Utrecht 

voor een studie bouwkunde. Als zij op haar 

17e Jasper ontmoet, laat ze hem even goed zijn 

best doen voor haar. Maar al gauw rijdt Jasper 

regelmatig in zijn oude bruine autootje naar 

haar toe in Nieuwersluis. Als ze begin twintig 

zijn, besluiten ze te gaan samenwonen en dan 

verlaat Jasper Vreeland heel even. Ze gaan in 

Loenen wonen. Toen er een heel leuk huis aan 

de Graaf Floris V straat te koop kwam, hoefde 

Jasper niet lang na te denken. Snel weer terug 

naar Vreeland. Klaske moest zich nog even 

over een klein drempeltje heen zetten, maar 

ook haar leek Vreeland een fijn dorp.

Na hun opleidingen werkten ze beiden full-

time. Jasper bij het gezellige installatiebedrijf 

Van Lindenberg en Klaske bij een woning-

bouwcorporatie. In hun vrije tijd maken ze 

verre reizen en gaan ze graag op stap met 

vrienden. 

Het onderwerp trouwen komt bij Klaske 

steeds meer ter sprake. Stiekem in het buiten-

land trouwen vindt ook Jasper een goed idee 

en dus loopt hij een paar maanden met een 

ring in zijn zak rond. Er kwamen genoeg ro-

mantische gelegenheden voorbij maar Jasper 

koos voor een moment midden in de woon-

kamer tussen alle familieleden. In april 2013, 

als Klaske 6 maanden zwanger is, vertrekken 

ze voor een vakantie naar Mauritius en komen 

als verrassing getrouwd weer thuis!  

Na de komst van Jill (3, bijna 4), stopt Klaske 

met werken, verruilt Jasper zijn snelle motor 

voor een boot en is het even klaar met de verre 

reizen. Jasper is naar eigen zeggen nog steeds 

jong. Af en toe bezoekt hij een housefeest, gaat 

nog regelmatig naar de scouting en heeft toch 

maar weer een motor gekocht. 

Klaske rondt binnenkort een opleiding tot 

gastouder af en wil na de zomer kinderen in 

haar huis opvangen. Voor 4 kinderen heeft ze 

twee dagen per week plek!

Na de zomer gaat Jill naar school. Ze heeft erg 

veel zin om naar school te gaan omdat ze daar 

mag gaan spelen, tekenen en zingen. Het stic-

kertje voor bij haar kapstokhaakje heeft ze al 

uitgezocht! Klaske vindt het heel leuk dat Jill 

bij juf Conny in de klas komt. Toen Conny tij-

dens haar opleiding stage ging lopen, was dat 

in groep 5, de klas waar Klaske toen in zat!

“Op vrijdagavond bij de familie Soede - Veenstra”

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

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

Binnenkort meer nieuws over 
het nieuwe seizoen van 
Cursusproject Loenen!!

STERREN Buiten Teken & Schilderdag

Dankzij de geslaagde oliebollenverkoop van 

oktober 2016 is het weer mogelijk om een uit-

stapje voor de senioren van Vreeland te orga-

niseren. Dit jaar zal het uitstapje op donderdag 

7 september a.s. zijn en gaan we richting de 

polders. Het ligt in de bedoeling om 08.30 uur 

te vertrekken vanaf het Dorpshuis, de bus staat 

klaar om 08.15 uur. Het comité heeft gekozen 

voor dit uitstapje waarbij we via een mooie 

route naar Urk gaan waar we in Partycentrum 

De Koningshof van de koffie met gebak zullen 

genieten. We vervolgen onze reis naar Nagele 

waar we worden voorgelicht over de windener-

gie. Hierbij is ook een winkeltje waar leuke din-

gen gekocht kunnen worden. Hierna vervolgen 

we onze weg naar Tollebeek. Hier zullen we in 

restaurant De Goede Aanloop van een lunch 

kunnen genieten. Na de lunch gaan we op weg 

naar Luttelgeest naar een tropische orchidee-

enpracht. Aan de bomen hangen mandarij-

nen, de bananenbomen reiken tot aan de nok 

en overal staan en kruipen de meest exotische 

planten in een schitterende omgeving. Het 

klinkt ongelofelijk, maar u bent beland in het 

tropisch regenwoud van de Orchideeënhoeve. 

Hier staat de orchidee centraal. Een zee van 

drieduizend variëteiten van deze wonderscho-

ne plant is er te bewonderen. En of dit alles niet 

genoeg is, is daar ook nog een oosterse tuin. 

Dwalend door het regenwoud en de tuinen 

met z’n watervallen, vijvers, kronkelende paad-

jes en bruggetjes waant u zich welhaast in een 

paradijs op aarde. Er is ook een heuse Vlinder 

Vallei, waar duizenden vlinders vrij rondflad-

deren. Tevens is er een Lorituin met 45 kleine 

papagaaien. Mocht u moe zijn van het wande-

len langs al dat moois, vleit u zich dan gerust 

neder in een van de rieten stoelen en geniet van 

de rust en schoonheid die er van uitgaat. Als 

herinnering aan uw bezoek krijgt u bij vertrek 

zo’n prachtige orchidee mee naar huis. Het ligt 

in de bedoeling omstreeks 18.00 uur weer bij 

het Dorpshuis te arriveren, waar we dag zullen 

afsluiten met de traditionele broodmaaltijd en 

praten we even na.

Senioren die al eerder mee zijn geweest worden 

door een lid van het comité benaderd en ook 

dit jaar is de eigen bijdrage € 20,00 per persoon. 

Degenen die nog niet eerder mee zijn geweest 

en toch mee willen kunnen zich opgeven bij 

één van de comitéleden bestaande uit de dames 

Hil Severrien (tel. 233034), Anja Stapper (tel. 

233860) en de heren Ties Huisinga (tel. 23570 

en Henk Griffioen (tel. 231846).

Wij kijken uit naar de aanmeldingen.

Het seniorencomité.

Seniorentocht 2017

Het eerste weekend van juli was het 

weer bal op de boerderij Pondaro-

sa van Johan Beukeboom. Het tra-

ditionele Countryfeest was net als 

andere jaren een groot succes voor 

jong en oud. Leuke activiteiten, 

lekkere muziek en een ontspannen 

en vrolijke sfeer bepaalden deze 

dagen. Op zaterdagavond speelde de band 

Bandana voor het 7de jaar op rij. Zij vinden 

het altijd een feest om hier te zijn, en het pu-

bliek vindt dat ook van hen. Ze speelden de 

sterren van de 

hemel en er 

is tot half 3 ’s 

nachts gedanst!

Foto’s: Jan Hos

Countryweekend druk bezocht

De Sterren Buiten Teken & Schilderdag die 

zaterdag 24 juni gehouden werd was net als 

vorig jaar een groot succes. Na een kopje kof-

fie in het Dorpshuis, een inleidend praatje 

van Maarten Vlam en uitleg van Dieuwer 

Elema vertrok de groep naar de muziektent. 

Buiten, maar toch overdekt, in verband met 

de weersvoorspelling. Het bleek een ideale 

plek! Alle materialen en ezels werden daar 

uitgeladen en de enthousiaste deelnemers 

konden beginnen. Bij de nabespreking was 

iedereen erg tevreden en unaniem van me-

ning dat deze creatieve Sterren-dag volgend 

jaar weer gaat plaatsvinden.
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Welkom!
Welkom bij het ZOMERNUMMER van de 

KINDERPOST! Fijn zeg, bijna vakantie! Op 

reis of thuis, hier zijn ideetjes om je niet te 

vervelen. Hoewel ook lekker: eerst even niks! 

En dan krijg je vanzelf weer zin om te teke-

nen, een stripje te lezen of te puzzelen uit de 

Kinderpost. Weet jij welke getekende plaat-

jes hieronder bij elkaar horen? Een paar zit-

ten er een beetje raar in elkaar. Of zie jij juist 

de verschillen? Of er misschien een verhaal-

tje in? Mis je je vriendinnetje... schrijf haar 

dan een echte kaart! Dat kan in geheime code 

taal. Kijk maar bij de puzzel. Of maak on-

zichtbare inkt... Hoe je dat doet lees je op de 

leuke site van Sanne en Chris op www.C3.nl/

proefjes.

Bij de drukker
De Razende Reporters schreven even niet 

want ze waren naar de drukkerij. Hans die 

de Kinderpost drukt, gaf een les in hoe je pa-

pier maakt en hoe de Vreelandbode van de 

computer op papier komt. Abatshi wist al 

dat je van 4 kleuren alle kleuren kunnen ma-

ken! Weet jij welke 4 kleuren? Probeer maar 

uit. We bedanken Hans Stuart en Dunnebier 

voor de leuke leerzame rondleiding! 

 

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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Puzzel codetaal
Ook zonder onzichtbare inkt kun je een brief 

aan iemand schrijven die voor niemand te le-

zen is – alleen jij en je best friend weten het 

met een afgesproken code. Hieronder staan 2 

woorden in code. Vind de code en versleutel 

dan het woord KINDERPOST met die code. 

Geheim = hfifjn  Code = dpcf

Nu jij! Of verzin jij je eigen codetaal? 

Fijne vakantie!
Heb jij de code al gevonden? Maak je een 

mooie tekening of schrijf je ons over je va-

kantieavonturen? Wij zijn benieuwd! (info@

vreelandbode.nl of neem het straks mee naar 

school) Veel plezier!

Roberto Cappuccino 
Mobiele Espressobar 
voor iedere gelegenheid
De Barista Mobiel Hilversum               
Bel: 06-44364884 of mail
baristamobiel@gmail.com
www.baristarobertomobile.nl
 

Drukkerij Dunnebier bedankt

Hans Stuart en Xavie Morel
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‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’ - 
elke werkdag om 12.50 uur in 
De Nieuws BV én iedere 
vrijdagnacht om 0.00 uur 
op Radio 1. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 

en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  
Wij wensen iedereen 

een fijne zomer en 

nog even ter herinnering, 

zelf zijn wij gesloten na 

29 juli en tot 15 augustus. 

Tot ervoor of erna.  
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

Op vrijdagavond 28 juli draait de Franse film 

‘Demain tout commence’ in het Filmhuis 

Loenen.  De aanwezigheid van Omar Sy lijkt 

een kwaliteitsstempel te zijn geworden voor 

licht verteerbare Franse arthouse, waarin fun-

damentele thema’s wel worden aangeraakt 

(blank en zwart, familie en vriendschap, leven 

en dood) maar niet echt worden uitgediept. Je 

loopt met een warm gevoel de bioscoopzaal 

weer uit, wellicht een traantje wegpinkend.

Ook Demain tout commence lost die belofte 

in. Samuel leeft zijn leven zonder banden of 

verantwoordelijkheden aan de kust in het zon-

nige zuiden van Frankrijk, dicht bij de mensen 

die hij liefheeft en met wie hij werkt zonder 

zich veel te vermoeien. Tot één van zijn vroe-

gere veroveringen bij hem een baby van een 

paar maanden achterlaat, Gloria: zijn dochter. 

Samuel is niet in staat om te zorgen voor een 

baby en vastbe-

sloten om met het 

kind terug te keren 

naar haar moe-

der. Hij haast zich 

naar Londen om 

te proberen haar te 

vinden, maar zon-

der succes. Acht 

jaar later, terwijl 

Samuel en Gloria 

nu in Londen wonen en onafscheidelijk zijn, 

daagt de moeder van Gloria opnieuw op om 

haar dochter op te halen...

De film wordt vertoond in het gebouw 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 gra-

tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 

wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje 

en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

Carrie (40) en Nico (43) Meihuizen wo-
nen samen met hun dochters Annetje (4) 
en Christine (2) sinds 28 december aan de 
Nigtevechtseweg. Hun grootste hobby is 
koken. Dat is in de keuken al te zien aan alle 
kruiden en de professionele pannenset. En 
natuurlijk het flinke fornuis. 

We gaan voor ons gesprek lekker buiten zitten. 

Het stel kent elkaar al van jongs af aan, omdat 

hun beider ouders bevriend waren. De liefde 

kwam pas later in hun leven toen ze allebei al 

de nodige levenservaring hadden. Van huis uit 

zijn beiden Rotterdammers. 

Carrie groeide op in Naarden en Nico in 

Loosdrecht. Carrie ging Communicatie-

wetenschappen studeren aan de UVA en Nico 

ging eerst naar de Autoschool in Driebergen 

en later naar een Zwitserse Hotelschool. 

Carrie: “Ik heb mijn studie niet afgemaakt en 

viel al snel voor de Amsterdamse restaurant-

wereld. Later deed ik televisiecatering door 

het hele land en in België. Ik was en ben nog 

steeds bevriend met Yvette van Boven, bekend 

van het VPRO Kookprogramma ‘Koken met 

Van Boven’ en van de kookboeken natuurlijk. 

Uiteindelijk vond ik het horecaleven toch wel 

zwaar en ben ik verpleegkundige geworden. Ik 

ben dienstbaar en zorgzaam, dus dat paste goed 

bij me. Nu werk ik in Amstelveen bij een grote 

huisartsenpraktijk waar ik de chronisch zieken 

verzorg. Dat doe ik drie dagen per week.”

Wonen en werken in Ierland 
Nico ging na de opleiding in Zwitserland ook 

de horeca in en startte een eigen cateringbe-

drijf in Amsterdam aan de Spiegelgracht. 

Nico: “Dat was een mooie tijd, maar het schoot 

financieel niet echt op. Bovendien ben ik dan 

wel opgeleid om dienstbaar te zijn, maar dat zit 

niet echt in me.  Ik heb ook een carrièreswitch 

gemaakt en ben de IT ingegaan. De laatste 

twee jaar hebben we in Dublin gewoond. Ik 

had een baan bij IBM.” Carrie: “Christine is in 

Ierland geboren. Tijdens mijn zwangerschap 

kreeg ik een proefopdracht om de reisgids 

100% Dublin te schrijven. Ik heb toen gelijk de 

hele stad in no time leren kennen. Onlangs ben 

ik nog met vier Ierse vriendinnen naar Madrid 

geweest. Nico: “We woonden prachtig op een 

landgoed en hadden een geweldige tuin - zo 

groot als het Vondelpark -  maar we begonnen 

toch onze roots te missen. Het was een leuk 

en bijzonder avontuur. Maar op een gegeven 

moment was het klaar.”

Van Amsterdam naar Vreeland
Toen het stel terugkwam in Nederland heb-

ben ze snel hun appartement in Amsterdam 

verkocht en zijn op zoek gegaan naar een ge-

schikt huis in Vreeland. En de keus voor ons 

dorp heeft alles te maken met de ouders van 

Nico, die tegenover de muziektent wonen. 

Inmiddels heeft Nico een nieuwe baan als sales 

executive bij Oracle Cloud in Amsterdam. Hij 

start in september. Nico: “Vreeland is prach-

tig, pittoresk en er wonen leuke mensen. Het 

is een verbonden gemeenschap en er wordt 

veel georganiseerd. Ik ben al lid geworden van 

de Oranjevereniging.” Carrie knikt instem-

mend. “Ik zit op yoga in de zorgboerderij en 

hoor al bij de club Vreelandse vrouwen die 

eens per maand borrelen bij Lokaal Zuid. We 

hopen allebei dat Vreeland zijn authenticiteit 

behoudt.”

Nieuwe dorpsgenoten
Carrie en Nico Meihuizen omarmen 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 

Bijeenkomst bedrijfsvereniging groot succes
De jaarlijkse informele bij-

eenkomst van bedrijfsvereni-

ging Ondernemend Vreeland 

vond plaats op een prachtige 

zomeravond in restaurant De 

Nederlanden. De ondernemers 

kwamen met hun partners en ge-

noten van heerlijke amuses, fruits 

de mer, heilbot met kokosschuim, 

pekingeend met hoisinsaus en ui-

teraard van de bekende soufflé 

van topkok Wilco Berends. Het was een bij-

zondere inspirerende avond in de tuin van ons 

Vreelandse sterrenrestaurant. 

Caroline Berends van De Nederlanden, maar 

ook secretaris van de bedrijfsvereniging: 

“Ongeveer 50 leden, inclusief hun partners, 

hadden zich voor de bijeenkomst op 13 juni jl. 

aangemeld. Eerlijk gezegd viel dat wat tegen, 

omdat we veel meer leden hebben. We heb-

ben de indruk dat sommige leden een andere 

beleving hebben van de bedrijfsvereniging 

dan wij willen uitstralen. We gaan met onze 

tijd mee! Hebben een besloten facebook groep, 

een mooie website en we laten tijdens de ver-

gaderingen ondernemers vertellen over hun 

business. Hoe meer we van elkaar weten, hoe 

beter we kunnen netwerken.”

Nieuwe ideeën  
Caroline weet ook dat er in Vreeland veel – 

vaak creatieve – ondernemers zijn die nog 

geen lid zijn van de bedrijfsvereniging. “Dat 

is jammer. Deelname kost slechts 140 euro 

per jaar. Dankzij onze vereniging worden er 

allerlei festiviteiten in ons bijzondere dorp ge-

initieerd, zoals het Dorpsfeest, de intocht van 

Sinterklaas, de Kerstmarkt en het 

zoeken van paaseieren voor kids 

op tweede Paasdag. Verder staan 

we open voor nieuwe ideeën. Hoe 

meer leden we hebben, hoe meer we 

kunnen ondernemen. Dan denk ik 

ook aan het uitnodigen van inspire-

rende sprekers. Ben je nog geen lid, 

kijk dan op onze website en meld 

je aan. Je zult er geen spijt van krij-

gen!” www.ondernemendvreeland.

Boekbespreking door Marlies Cordia

Eva Keuris: ‘Over het spoor’

Op het omslag kijkt je een tiener nogal bozig 
aan. Een jongen die duidelijk lijkt te vragen, 
moet je wat? Over het spoor is het debuut van 
Eva Keuris, het is een literaire thriller staat 
op de kaft.  En het speelt zich af in onze con-
treien, rond Hilversum.

Op een donderdag in augustus wordt het lijk 

van een 10-jarig jongetje gevonden. Jordi de 

Wit. Het wordt al gauw duidelijk  dat hij niet 

per ongeluk in het water is gevallen. Er komt 

een aantal verdachten in beeld. De ex van de 

moeder en zo nog wat, maar al gauw zijn drie 

wat oudere jongens verdacht, die het laatst met 

hem gezien zijn. Ze worden opgepakt en tot 

flinke gevangenisstraffen veroordeeld. Vooral 

Ingmar valt op. Hij komt uit een chique wijk, 

zijn welgestelde ouders hebben heel goede ba-

nen en hij wordt gezien als het kwade brein 

achter de misdaad. In het eerste hoofdstuk stelt 

de ik-figuur zich voor, Stella Lammers die een 

boek wil schrijven over deze zaak, ze gaat uit 

van de onschuld van de drie jongens. In het 

tweede hoofdstuk krijgen we een droge op-

somming van de gebeurtenissen rond de dood 

van Jordi. En in het derde hoofdstuk gaat het 

loos. Stella maakt kennis met de drie jongens 

die allemaal weer op vrije voeten komen. De 

ouders van Ingmar zien het project van Stella 

wel zitten, goed als die zaak eindelijk eens 

wordt opgehelderd en 

de jongens van hun 

blaam ontdaan wor-

den. Maar ja, de wer-

kelijkheid is zoals altijd 

weerbarstig. Remi, een 

rondborstig type heeft 

zijn leven alweer bijna 

op de rails, hij werkt 

weer bij de garage waar 

hij ook al werkte voor 

de moord. Julian is een ander verhaal, hij was 

de enige die eerst bekend had, maar later zijn 

bekentenis terug nam. Hij woont in een huis 

bij het spoor, kan geen enkel baantje houden 

en is heel teruggetrokken. Toch krijgt Stella 

een band met hem. En erger, ze krijgt een re-

latie met Ingmar, niet zo best voor een onder-

zoekster. Er blijken allerlei onderlinge connec-

ties te zijn en op het laatst gaat alles wat je tot 

dan toe door de ogen van Stella hebt meege-

kregen volledig op zijn kop. Het boek leest als 

een trein, ingedeeld in stukken die Stella voor 

haar boek schrijft en de gebeurtenissen die ze 

meemaakt. Het is een intrigerende roman, die 

je het verhaal inzuigt en je achter elkaar uit-

leest. Dat we als Vreelanders alle lokaties waar 

het zich afspeelt, helemaal voor ons zien is een 

extra pluspunt voor dit goed geschreven boek. 

Fijn voor de zomervakantie!
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Het 25-jarig bestaan van de wijk Pomona/
Singel zal niet onopgemerkt voorbijgaan: 
we gaan deze verjaardag op zaterdag 26 au-
gustus vieren met een BBQ. Zowel huidige 
als voormalige bewoners van de gehele Po-
monaweg en Singel 32 t/m 90 zijn van harte 
uitgenodigd voor dit gezellige straatfeest dat 
om 17.00 uur begint op het parkeerterrein 
bij Pomonaweg 1 t/m 15.

Als je voor 12 augustus aangemeld bent en 

betaald hebt, kun je op 26 augustus samen 

met andere (ex-)bewoners genieten van een 

heerlijke luxe totaal verzorgde barbecue. Ook 

zullen er foto’s van het ontstaan en de ontwik-

keling van de wijk te zien zijn.

De kosten bedragen € 15,00 voor volwassenen 

en € 10,00 voor kinderen (t/m 12 jaar). Je kunt 

je opgeven bij Hans de Vries via hdv1958@

gmail.com of 06-1178 1531 en dan krijg je 

verdere (betaal)instructies. 

Alle huidige bewoners hebben een uitnodi-

ging in de brievenbus gehad met daarop ook 

nog de advertentie die in 1991 in de krant 

heeft gestaan om de woningen aan te prijzen. 

Als je nog in contact bent met voormalige be-

woners, dan staat het je vrij om hen van harte 

uit te nodigen voor dit gezellige weerzien met 

hun oude buurtgenoten. Vergeet niet te door 

te geven dat zij zich vervolgens zelf moeten 

aanmelden bij Hans de Vries, ook voor 12 au-

gustus.

Geniet van een fijne, zonnige zomer en graag 

tot 26 augustus op de Pomonaweg!

De Feestcommissie, 

Jan en Nely Hos – Pomonaweg 15 

Hans de Vries en Margret van Gaalen – 

Pomonaweg 35

Het uitzicht op kwekerij Flora et Pomona 

van de heer Vöge, voor de bouw 

van de nieuwe wijk. 

Feest voor de 25-jarige Pomona/Singel!

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 

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

In deze fotorubriek staat iedere maand een 
lid van de bedrijfsvereniging ‘Ondernemend 
Vreeland’ centraal. Wellicht enthousiasme-
ren deze kennismakingen u als ondernemer 
om ook lid te worden! Kijk voor alle infor-
matie op www.ondernemendvreeland.nl 

Marie-Anne van Stijgeren is freelance jour-

nalist en eigenaar van Marie-Anne van Stij-

geren Communicatie. Zij bedenkt en schrijft 

pers- en communicatieplannen en schrijft 

o.a. blogs, nieuwsbrieven of content voor een 

website. Momenteel werkt ze op de redactie 

van enkele televisieprogramma’s. Haar talent 

zet Marie-Anne vrijwillig in als redactielid van 

de Vreelandbode en als contactpersoon voor 

de website van de bedrijfsvereniging. 

De Pomonaweg in 1992, vlak na de bouw.

Verkoopadvertentie uit 1991. 

Maak kennis met de 
ondernemers van Vreeland
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Wateractiviteiten op je mobiel
De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin 

om met familie of vrienden naar buiten te 

gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar? 

Op je mobiele telefoon kan je tegenwoordig 

vinden wat er allemaal te doen is op, aan en in 

het water van Noord-Holland, zoals de Loos-

drechtse en Vinkeveense plassen. Denk aan 

varen met een fluisterboot, kitesurfen of blo-

karten op het strand. Alle informatie op één 

plek: kaarten, aanbieders, adressen en routes.. 

Op noord-hollandswater.nl staan tips en han-

dige informatie over wateractiviteiten. 

De Anjeractie heeft dit jaar maar liefst ruim 

€ 6500,- opgebracht! Tien culturele en crea-

tieve verenigingen uit Stichtse Vecht hebben 

gecollecteerd en hebben zo niet alleen hun 

eigen clubkas kunnen spekken, maar ook de 

algemene kas van het Cultuurfonds, waardoor 

nog meer steun mogelijk is aan culturele pro-

jecten in Stichtse Vecht. Muziekvereniging de 

Vecht heeft bijna € 400,- in de collectebussen 

weten te verzamelen. Andere deelnemende 

verenigingen waren het Barbershopkoor Lake 

District Sound uit Maarssen, Brassband Breu-

kelen, het Zangkoor Mask, C.G.Z. Excelsior, 

Toneelgroep Voetlicht, Orkest Soli Deo Glo-

ria, Jongerenkoor Needed, Stichting Poëzie 

aan de Vecht en Stichting Stichtse Popfestival. 

De Anjeractie is een initiatief van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en wordt ieder jaar in mei gehou-

den. De helft van de opbrengst is 

voor de vereniging zelf, de andere 

helft is voor het Cultuurfonds 

Stichtse Vecht, die culturele initi-

atieven mede mogelijk maakt. 

Ook het Brugconcert en de mini 

documentaire erover zijn mede 

mogelijk gemaakt door het Cul-

tuurfonds Stichtse Vecht.

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

Wij wensen u een fi jne vakantie 
en we zien u weer in september.
Geniet er van!

Op een warme vrijdag begin juni overwegen 
we naar het strand te gaan. Op de radio ho-
ren we verhalen over files, we zien geen strak-
blauwe lucht en voelen er steeds minder voor 
om een uur in de auto te zitten en dan maar 
af te wachten of we nog ergens aan de kust 
een parkeerplaats vinden. De beslissing is 
snel genomen. 

We pakken de fiets, en nee, onze fietsen zijn 

niet elektrisch. Ik had al een tijdje het plan 

om de nieuwe Harbour Club aan de A2 afslag 

N201 te bekijken. We fietsen het dorp uit rich-

ting Vinkeveen. We hebben de wind in de rug. 

De buitenkant van het nieuwe Apollo Hotel 

ziet er niet aantrekkelijk uit. We parkeren de 

fiets tegen een hoge heg. Eenmaal binnen is 

de verrassing groot. Het hotel ziet er prachtig 

uit. De Harbour Club is donker met een gro-

te open keuken en gekoelde vitrines vol met 

oesters en kreeften. We lopen het terras op en 

ja hoor, dj Natasja draait lekkere house met 

een lounge beat. Er liggen prachtige boten in 

de haven. Het terras is goed bezet met jonge 

mensen die rond drie uur in de middag niet te-

rugschrikken voor een fles champagne en een 

schaal oesters. De bediening is jong en super-

vriendelijk. Of we de lunchkaart willen. Nou 

die willen we wel bekijken, maar we nemen 

een fles water, een wit wijntje en een biertje. 

Haringparty
De ober vertelt dat de Harbour Club in april 

al is geopend, maar dat toen het logo nog niet 

buiten op het dak stond. Inmiddels ontdekken 

steeds meer mensen de club. Wij kennen de 

Harbour Club al uit Rotterdam en Amsterdam. 

De inrichting is nagenoeg identiek. Het is 

sfeervol, chique en het uitzicht is prachtig over 

de Vinkeveense plassen. We vertellen dat we 

uit Vreeland komen. De ober geeft ons een uit-

nodiging voor de haringparty later die week. 

De club is een goed verstopt geheim. 

Het wordt tijd om weer huiswaarts te keren. 

Uiteindelijk moet ik nog mijn hete speklapjes 

bereiden. We fietsen langs de Groenlandse 

kade richting Baambrugge. Zien veel grote vil-

la’s en boten. Allemaal potentiële gasten voor 

de Harbour Club. Baambrugge is schattig en 

rustig met nog een eigen slager, een winkeltje 

met kleding en tassen en de kleine supermarkt. 

Het hele stuk hebben we wind tegen. Het is 

bloedheet. We fietsen langs de Angstel weer 

huiswaarts. Alle stoplichten springen voor 

ons op groen. De N201 is al druk. We fietsen 

langs de file weer ons dorp in. En ik ga gelijk 

de keuken in. 

Het favoriete rondje van... 
Connie en Gerdjan
Het favoriete rondje van... 
Connie en Gerdjan

Mooie opbrengst Anjeractie
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Maandag tot en met donderdag:

Broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Oervreelander Matthijs (36) en zijn 
vrouw Marijke (32) Hulsman staan op 
de vooravond van alweer hun vierde 
verhuizing binnen Vreeland. Twaalf 
jaar geleden ging het stel samenwonen 
op de Lindengracht, na tien maanden 
verhuisden ze naar de Vredelantstraat, 
zes jaar later togen ze met hun twee kin-
deren (Roos en Bart, inmiddels 7 en 5) 
naar de Vliet. En eind juli van dit jaar 
vertrekken ze naar hun nieuwe stulpje 
op de Jan van Dieststraat. 

Het mag duidelijk zijn dat het jonge ge-

zin verknocht is aan Vreeland. Onder het 

genot van een kop koffie en een stroop-

wafel van de markt, vertelt het echtpaar 

dat ze ook best wel eens buiten Vreeland 

hebben gekeken, maar toch kozen ze er 

nooit voor om naar bijvoorbeeld Loenen 

of ‘richting de polder’ te verhuizen. Om 

de eenvoudige reden: “het is geen Vreeland!” 

Marijke, zelf afkomstig uit Waverveen, in de 

polder bij Vinkeveen, voegt toe “als ik al terug 

zou willen naar Waverveen, krijg ik hem echt 

niet mee!”

Het stel heeft wel hele mooie herinneringen aan 

die polder, want dat is waar ze elkaar twaalf  jaar 

geleden ontmoetten, op een schuurfeest. Het 

waren mooie tijden waar Matthijs en Marijke 

met veel plezier op terug kijken. “Toendertijd 

gingen we met de veekar alle schuurfeesten in 

de buurt af.”  Ze gingen ook regelmatig met 

een groep vrienden naar de Zwarte Cross in de 

Achterhoek. “Met een oude trekker reden we 

in twee dagen naar Lichtenvoorde. We sliepen 

met tien man in een keet die achter de trekker 

hing.” Dat mag nu allemaal niet meer, maar 

het feesten blijft want Matthijs organiseert 

nu jaarlijks met achtien vrienden een eigen 

schuurfeest (Gekke Beesten Feest, 1e weekend 

van april op de Gagelweg in Wilnis).

Ondanks het feit dat ze nog regelmatig in 

de polder te vinden zijn, bleven ze dus in 

Vreeland wonen waar Marijke (projectver-

pleegkundige) coördinator is voor het KWF 

collecte. Matthijs (al bijna twintig jaar werk-

zaam bij Spruijt in Nieuwersluis) zit bij de bil-

jartvereniging.  En nu zijn ze dus druk met hun 

4e verhuizing binnen het dorp. Dat hadden ze 

vier maanden geleden ook niet gedacht. “Het 

ging allemaal heel snel” vertelt Marijke. “We 

keken wel steeds om ons heen want we hadden 

in ons achterhoofd de wens om wat vrijer te 

wonen, met meer ruimte buiten en een schuur. 

We hadden ook al berekend wat we met de 

huidige gunstige rentestand konden kopen en 

toen kwam het huis op de Jan van Dieststraat 

voorbij. Toen waren we er snel uit!” 

Hun huis op de Vliet moest natuurlijk nog 

wel verkocht worden, maar ook dat ging snel. 

Matthijs: “woensdag hadden we het papier 

opgehangen, zaterdag stond ons huis online 

in verband met de Open Huizen Dag, maan-

dag kregen we een bod en dinsdag was het 

verkocht!” 30 juni is de sleuteloverdracht en 

28  juli moeten ze al uit hun huis. Ze hebben 

dus drie en een halve week voor de verbou-

wing. Daarin zijn ze inmiddels zeer ervaren. 

De Vredelantstraat hadden ze in vijf maanden 

volledig gestript en verbouwd. Op de Vliet 

deden ze dat in vijf weken en nu gaan ze een 

record vestigen door het in drie en een halve 

week te doen! Gelukkig is Matthijs handig in 

verbouwen en Marijke is, naar eigen zeggen, 

‘goed in bouwbakkies doen’. Dat komt dus wel 

goed!              A.F.

Ik vertrek niet: Matthijs en Marijke Hulsman

Wanneer statushouders een woning toege-

wezen krijgen in Stichtse Vecht, begint voor 

hen een periode waarin een nieuw bestaan in 

Nederland kan worden opgebouwd. Hiervoor 

is goede begeleiding nodig: men moet weg-

wijs gemaakt worden in onze samenleving, 

de Nederlandse taal leren, nieuwe mensen le-

ren kennen en voor zichzelf een plek creëren 

waar men zich uiteindelijk thuis gaat voelen. 

Een groep toegewijde vrijwilligers van Welzijn 

Stichtse Vecht helpt in dit proces. Het doel is 

de statushouders aan de hand te nemen en hen 

stapje voor stapje zoveel mogelijk zelfredzaam 

te maken.

Op dit moment zoekt Welzijn Stichtse Vecht 

enthousiaste nieuwe vrijwilligers die het team 

komen versterken. De mogelijkheden variëren 

van persoonlijke begeleiding tot administra-

tieve ondersteuning en hulp bij het leren van 

de Nederlandse taal. Het werk is flexibel in te 

delen en uitstekend te combineren met werk 

of studie. 

Bent u geïnteresseerd in andere  culturen en 

weet u van aanpakken? Neem voor meer in-

formatie contact op met Wilhelmien Giessen 

(voor regio Loenen, Breukelen) w.giessen@

welzijnsv.nl of Josquin Wolfkamp (voor re-

gio Maarssen) j.wolfkamp@welzijnsv.nl. 

Telefonisch is Welzijn Stichtse Vecht bereik-

baar op 0346-290710.

Vrijwilligers begeleiding vluchtelingen        
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Het is dit jaar precies vijfentwintig jaar gele-
den dat de huizen aan de Pomonaweg en de 
Singel werden opgeleverd. In 1992 werd de 
opening ervan feestelijk gevierd, zoals op de 
oude foto te zien is. Elders in deze Vreeland-
bode leest u daar meer over. Het was de laat-
ste grootschalige uitbreiding van Vreeland 
tot nu toe. 

Tussen 1957 en 1992, in vijfendertig jaar tijd 

dus, werden de weilanden ten westen van de 

Vecht achter Duinkerken en de Boterweg 

volgebouwd met verschillende projecten die 

Vreeland de vorm en afmeting hebben gege-

ven die het nu nog heeft. 

Straatnamen met historie
In 1957 kocht de gemeente het Spoorlaantje, 

de voormalige tolweg tussen Vreeland en Loe-

nersloot. Het eerste deel van dit smalle pad, 

dat van Duinkerken tot aan het Amsterdam-

Rijnkanaal liep, werd verbreed tot de huidige 

Spoorlaan. De grond tussen de Spoorlaan en 

de Provinciale weg werd eveneens aangekocht 

en op dit terrein verrees vervolgens de eerste 

na-oorlogse nieuwbouwwijk van Vreeland. 

De straten kregen - op aandringen van de his-

torieminnende Hans Aalderink van drukkerij 

Vreeland - namen uit de vroege geschiedenis 

van Vreeland: Hendrik van Vianden (de bis-

schop die het kasteel stichtte), Otto van Scho-

nauwen (Maarschalk van het Sticht en kaste-

lein van het kasteel) en Gijsbrecht van Amstel 

(pandde en bezette het kasteel in 1279). He-

laas zijn recentelijk nieuwe naambordjes op-

gehangen, waarbij de functie van de vernoem-

de personen niet meer vermeld staat. Een 

gemiste kans van de gemeente eerlijk gezegd.

Tussen 1967 en 1969 kocht de gemeente per-

celen weiland aan voor het plan ‘Molenvliet’. 

Dit plan was vernoemd naar het water dat hier 

liep, de Molenvliet. Een deel van deze straten 

kreeg ook weer namen die te maken hadden 

met de geschiedenis van Vreeland: Niftarlake 

(de naam van de gouw), Vredelant, Fetha (het 

Romeinse woord voor Vecht, bevaarbare wa-

terweg) en Sint Maarten (patroonheilige van 

Vreeland). Andere straatnamen verwezen 

naar bestaande plekken in dit gebied, zoals 

naar de Molenvliet en de kwekerij Flora et 

Pomona. Halverwege de jaren ’70 verrezen 

twaalf bungalows langs de Singel en Spoor-

laan en De Vliet.

Eind jaren ’80 werd het voormalige VIVter-

rein aan de Nigtevechtseweg vrijgemaakt voor 

woningbouw. Hier verrezen vijfentwintig wo-

ningen aan de dijk en aan de Vecht, langs de 

nieuw gecreëerde weg Vechtoever. Deze hui-

zen werden opgeleverd in 1990.

In 1992 werden tot slot de huizen aan de even 

kant van de Singel en aan de Pomonaweg ge-

bouwd, met aan de overkant van de Singel een 

nieuw onderkomen voor garage EVAB.       J.J.

Vreeland Vroeger 

Pomonaweg en Singel

Vreeland Nu

Pomonaweg en Singel
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De komst van de nieuwe haringen werd goed 

gevierd bij Lokaal Zuid. Onder de klanken 

van de liederen van het shantykoor Krakend 

Tuig vermaakten de vele gasten zich prima 

met een drankje en natuurlijk… 

...een Hollandse Nieuwe! 

Sfeervolle haringparty bij Lokaal Zuid
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Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Een grote schare dorpelingen en passanten 

was zondag 25 juni in de smalle straatjes van 

Loenen aan de Vecht getuige van een histo-

rische golfpartij. Ter gelegenheid van het 2e 

lustrum van golfclub ‘Old Course Loenen’, 

een naam die verwijst naar de bakermat van 

het hedendaagse golfspel, brachten twee in 

middeleeuwse kleding gestoken teams de al-

lereerste colf-wedstrijd uit 1297 weer tot le-

ven. 

Golf was weer thuis in Loenen

Zondag 16 juli opent kasteel Nederhorst de 

tuinpoort voor een kinderprogramma in de 

middag naar het erg populaire boek ‘Over 

een kleine mol die wil weten wie er op zijn 

kop gepoept heeft’.  ‘s Avonds is er voor de 

volwassenen een concert van Nadja Filtzer 

die chansons van Edith Piaf vertolkt.  Meer 

info: www.godardstichting.nl.

Cultuur bij kasteel Nederhorst  

Op vrijdag 23 juni was het een ge-

zellige drukte op het plein bij peu-

terspeelzaal Vechtkroost. Op de 

allereerste PeuterPicknick speel-

den de peuters en hun broers en 

zussen met elkaar terwijl hun ou-

ders van een hapje en een drankje 

konden genieten. De start van een 

mooie traditie! Er is volgend jaar 

nog plek op de peuterspeelzaal, 

dus meldt je peuter aan om ook 

te komen spelen! Meer informatie 

vind je op www.vechtkroost.nl.

PeuterPicknick


