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Als het gras de afgelopen maand bij de buren groener was dan 

bent u wellicht zelf ‘groener’, én dus beter geweest voor het mi-

lieu dan de buur. We mochten immers niet te veel sproeien en 

water verbruiken toch? Hoe dan ook, wij zitten hier voorlopig 

nog ruim onder N.A.P. en gaan u deze maand zeker niet verve-

len met gortdroge verhalen. De redactie heeft immers weer fijne 

ontmoetingen gehad met diverse dorpsgenoten, van ‘groentjes’ 

tot ‘oud Vreelanders’. Zo neemt Zeeger van Roemburg ons mee 

op zijn reis in het verleden, maken we nader kennis met onze 

nieuwe voorzitter van de Dorpsraad Ewald van den Hout, met 

Scarlett in ‘Nieuwe buren’ en gaan we ‘Aan tafel’ bij de mannen 

op de Lindengracht. De Sterren van Vreeland geven ons weer 

genoeg redenen om zowel lichaam als geest te verrijken. Maar 

ook is er ‘sappig’ nieuws over het Lion Cachethof, een bijzon-

dere ‘Vroeger en Nu’ en een ontroerend afscheid van Meester 

Kees te lezen. Ontroerend is, tot slot, de open brief die onze Bur-

gemeester Witteman aan ons allemaal schrijft. Zoveel kracht en 

dankbaarheid die hij in dit persoonlijke schrijven uit, daar kun-

nen we alleen maar enorm veel respect voor hebben en trots op 

zijn. Dank u wel Burgemeester, dank je wel Marc!  

De VreelandbodeDe Vreelandbode 
De Dorpsraad heeft het eerste regulier over-
leg met het nieuwe gemeentebestuur gehad. 
In een prettig gesprek aan de keukentafel van 
Christa Niessen hebben we met wethouders 
Frank van Liempt en Jeroen Willem Klomps 
van gedachten gewisseld over een paar be-
langrijke onderwerpen: 

De patstelling rond de aanleg van een parkeer-
plaats op het Sperwerveld. Verantwoordelijk 

wethouder Frank van Liempt wil deze, net als 

de Dorpsraad, graag zo snel mogelijk doorbre-

ken. Hij gaat de komende weken onderzoe-

ken wat er mogelijk is en komt dan met een 

voorstel. Verder hebben we gesproken over 

Greif en het toenemende aantal vrachtwagens 

dat buiten de toegestane tijden door het dorp 

rijdt. Jan Willem Klomps, wethouder van o.a. 

verkeer, gaat bespreken wat de gemeente kan 

doen op het gebied van handhaving. Verder 

vertelde Klomps dat het onderzoek naar de 

toekomst van de N201 met een half jaar is 

vertraagd. De provincie Utrecht wil graag een 

verdergaande oplossing voor de gehele route 

door haar gebied. Daarom wordt er nu aan-

vullend onderzoek gedaan. De hoop is dat dit 

tot meer concrete en haalbare oplossingen 

gaat leiden. De gemeente Stichtse Vecht staat 

hierover in nauw contact met de provincie. 

En dan nog wat afval-nieuws: er stonden vo-

rige week ineens een paar hele grote betonnen 

bakken in het dorp. Het was de bedoeling dat 

de glas- en kartonbakken bij de muziektent 

vervangen zouden worden. Maar er blijken 

verschillende kabels in de weg te liggen waar-

door er niet zomaar gegraven kan worden. De 

vervanging wordt dus uitgesteld en de bakken 

zijn inmiddels verwijderd. Over het nieuwe 

afval-inzamelbeleid zal er voor de herfstva-

kantie een tweede informatiebijeenkomst 

worden georganiseerd waarop een aangepast 

plan aan het dorp zal worden voorgelegd. De 

plaatsing van die ondergrondse containers zal 

op z’n vroegst begin 2019 zijn.

Bericht van de dorpsraad

Sinds 1976 is Meester Kees een bekend en ge-

liefd gezicht op CSV (later CSV Ridderhof). 

En nu, na 42 jaar de rots in CSV’s branding te 

zijn geweest, gaat hij met pensioen. Kees heeft 

de meeste tijd in de bovenbouw voor de klas 

gestaan en daarmee veel Vreelandse kinderen 

begeleid in hun overstap naar de middelbare 

school. Dit schooljaar was groep 7 de laatste 

klas waaraan hij les gaf. 

Meester Kees staat bij veel Vreelanders be-

kend als de meester die met hoedje op en 

fototoestel om de nek voorop naar het kamp 

fietste. Zingend bij het kampvuur en spelend 

op de gitaar.  Lees verder op pagina 4

Meester Kees met pensioen

Autovandalen actief in Vreeland 
Vreeland wordt al enige tijd geteisterd door een of meerdere 

vandalen die auto’s in Vreeland ernstig beschadigen. Een in-

woonster stuurde eind juni al een brandbrief aan bewoners van 

de Ruiterstraat, Lindengracht en Voorstraat. De schade op de 

Ruiterstraat varieerde van flinke krassen, deukjes, grint in de 

benzine in de benzinedop tot aan het besmeuren van de ramen 

met eieren. Inmiddels zijn ook op andere plekken in Vreeland 

auto’s bekrast en beschadigd. De politie houdt deze weken extra 

toezicht in Vreeland en vraagt ook inwoners hierop extra alert te 

zijn. “Ziet u een verdachte situatie of een heterdaad vernieling, 

bel dan 112”, aldus de politie. 

Op zaterdag 1 september gaat het weer losbar-

sten: het dorpsfeest! Dit jaar wordt het feest-

terrein op de Floraweg in Italiaanse sferen 

versierd. Het feest begint rond vier uur voor 

de kleintjes: zo wordt er natuurlijk geknut-

seld, en is er dit keer een heus poppentheater 

met muziek. Voor grotere kinderen wordt er 

spannend amusement georganiseerd! Vanaf 

zes uur is iedereen welkom op Florafoodplaza 

waar we aan lange tafels genieten van een Ita-

liaans viergangendiner onder genot van – na-

tuurlijk – bekende Italiaanse zangers en mee-

zingers. Daarna komt een DJ met een zangeres 

voor een grandioze muzikale afsluiting. 

De kaarten voor het diner zijn zoals altijd 

€12,50 voor een volwassene en €5,00 voor een 

kind, en kunnen alleen van tevoren gekocht 

worden bij de Dagwinkel van Aloys vanaf 1 

augustus, en digitaal via de link https://goo.

gl/forms/WiXgZFTMolfwuYDW2. Tijdens 

het feest zelf kunnen munten gekocht worden 

met pin of contant. Houd de Vreelandbode en 

facebook en www.dorpsfeestvreeland.nl in de 

gaten voor meer nieuws!

Dorpsfeest in Italiaanse sferen



De Vreelandbode is een uitgave van 

Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)

IBAN NL88 RABO 0112781632 

t.n.v. St. Vreelandbode

Postadres: p/aVechtoever 1, 

3633 XP Vreeland. 

Email: info@vreelandbode.nl

Voorzitter Stichting Vreelandbode: 
Juliette Jonker.

Redactie: Renée Bink, Pauline van der 

Hoeden, Juliette Jonker, Astrid Fremeijer, 

Connie Lohuis, Margot Sedelaar, Marie-Anne 

van Stijgeren en Wietske Tammes.

Met medewerking van: Harold Linnartz, 

Marlies Cordia, Annelies Weijschedé en 

Vincent Limburg.

Advertenties: Kiki Molewijk: 

info@vreelandbode.nl  

Administratie: Monique Driessen (penn.).  

Website: Wietske Tammes. 

www.vreelandbode.nl

Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 20 augustus inleveren via info@vree-

landbode.nl. De volgende Vreelandbode 

komt uit op 30 augustus 2018.

Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 
De redactie behoudt zich het recht voor om de 

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te 

plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Zie www.

vreelandbode.nl voor ons Redactiestatuut.

Colofon

Dik van ‘t Hof 
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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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
21 juli Ophalen oud papier en karton

24 juli Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

31 juli Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

7 aug. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

14 aug. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

18 aug.  River Concert, Nieuwersluis, 20.00 uur

18 aug. Ophalen oud papier en karton

19 aug. Fietstocht Buitenplaatsen

21-24 aug. Huttenbouwen

21 aug. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

28 aug. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

1 sept. Dorpsfeest

2 sept.  Swim to fi ght cancer

4 sept. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

7,8,9 sept. Tentoonstelling 75 Vreelanders, Kerk

2  juli 2018

22  juli 10.00 uur ds van Gilst

29  juli 10.00 uur ds van den Beld

5    aug. 10.00 uur de heer Flantua

12  aug. 10.00 uur vacant

19  aug 10.00 uur de heer Chr. Boers

Kerkdiensten

10 jaar De Vreelandbode

Ik ben op zoek naar nieuwe collectanten 
voor de collecte van de KWF kankerbestrij-
ding. Dit jaar is de collecte in de week van 3 
tot en met 7 september. Met hoe meer col-
lectanten we collecteren hoe kleiner de wijk 
zal zijn om te lopen. Een paar uur van uw 
tijd kan het onderzoek naar kanker onder-
steunen. Helpt u mee? U kunt mij bena-
deren via de mail. Wilt u dan uw gegevens 
doorgeven? Ik zal u dan bellen voor meer 
informatie. marijke.hulsman@hotmail.com
Namens het KWF en mijzelf, Bedankt!

Marijke Hulsman

Collectanten gezocht



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

    Twee 2-persoonkamers met badkamer. Eigen entree.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

moniquebruins@kpnmail.nl         www.bedandbreakfast.nl
  

De Vreelandbode 10 jaar 

Brief van burgemeester Witteman

Beste inwoners van Stichtse Vecht, 

Het afgelopen jaar heb ik u regelmatig op ver-

schillende manieren geïnformeerd over het 

verloop van mijn ziekte. Daardoor weten ve-

len van u dat ik kanker heb en ik niet meer kan 

genezen. Eind april heb ik u verteld dat de uit-

zaaiingen in mijn lichaam flink toegenomen 

waren. De conclusie was toen dat ik na eer-

dere chemotherapie, ook moest stoppen met 

immunotherapie. Sinds die tijd weet ik ook 

dat een nieuw type behandeling die mijn ziek-

teproces verder zou kunnen vertragen, voor 

mij niet meer beschikbaar is. De extra tijd die 

ik door mijn behandelingen heb gekregen, be-

gint nu op te raken.

Langzaam sloopt de ziekte mijn lichaam en 

daar heb ik toenemend veel last van. Ook ge-

bruik ik steeds meer pijnstillers, die mogelijk 

de scherpte van mijn denken zouden kunnen 

gaan beïnvloeden. Door dit alles zou er de ko-

mende periode een situatie kunnen ontstaan 

waarin ik misschien niet meer kan functio-

neren op een manier zoals ik wil, en vooral: 

die goed is voor Stichtse Vecht. Dat moment 

wil ik voor zijn. Het belang van Stichtse Vecht 

heeft voor mij steeds voorop gestaan en staat 

dat dus ook nu. Mijn opvatting en werkwijze 

is: wat ik doe, doe ik goed. Dat heb ik aange-

geven bij mijn installatie als burgemeester drie 

en een half jaar geleden en ook tijdens mijn 

ziekteperiode is dit steeds mijn leidraad ge-

weest.

Door dit alles heb ik de Commissaris van de 

Koning van de provincie Utrecht laten weten 

dat ik mij binnenkort moet gaan ziekmelden. 

Tijdens het afgelopen Brugconcert was burge-

meester Witteman met zijn dochter aanwezig 

en genoot hij net als alle andere aanwezigen 

met volle teugen van het concert van OrveO. 

De Commissaris van de Koning respecteert 

mijn besluit, en heeft aangegeven dat hij voor-

nemens is een waarnemend burgemeester te 

benoemen. Hij zal hierover op korte termijn 

met de fractievoorzitters uit de raad in ge-

sprek gaan.

Ik verwacht dat het zoeken naar een waarne-

mend burgemeester enkele weken zal kunnen 

duren. Zelf vind ik het heel belangrijk om 

mijn kennis en ervaring met een waarnemend 

burgemeester te kunnen delen en hem of 

haar een zogenaamde ‘warme’ overdracht te 

bieden. Met de Commissaris van de Koning 

heb ik daarom afgesproken dat ik mijn functie 

blijf uitoefenen tot een waarnemer kan star-

ten. Ik hoop u als inwoners van Stichtse Vecht 

de komende tijd dus nog te ontmoeten.

Ik ben erg dankbaar voor alle steun en betrok-

kenheid die ik van de inwoners van Stichtse 

Vecht tijdens mijn ziekteperiode al heb mo-

gen ontvangen. Daarbij wist ik me ook steeds 

verzekerd van de steun en het vertrouwen 

van de gemeenteraad en van het college van 

B&W. Al die steun en het prachtige vak van 

burgemeester hebben mij de energie gegeven 

om zo lang mogelijk mijn functie te blijven uit 

oefenen. Het besluit om daarmee binnenkort 

te moeten gaan stoppen, valt mij zwaar.

Marc Witteman Burgemeester

Zoals al gezegd in de vorige Vreelandbode 

vertellen wij u nu meer over de komende 

Sterrenwandeling op zondagmiddag 23 sep-

tember. De wandeling gaat dit keer over ons 

mooie Spoorlaantje tot aan het Amsterdam 

Rijn Kanaal en start om 13.00 uur vanaf het 

Dorpshuis. Waarom staat er daar een wappe-

rende vlag in het weiland?

Han de Waard zal ons alles vertellen over zijn 

niet alledaagse hobby: het vliegen met zijn ‘ul-

tralicht’ vliegtuig, dat bij de vlag in het wei-

land stijgt en daalt. Maar ook de vogelpopu-

latie in tuin en weiland rondom zijn woning 

heeft zijn grote belangstelling.

Het is natuurlijk maar een korte wandeling zo 

naar het Kanaal. Daarom overwegen we een 

langer alternatief in combinatie met het be-

zoek aan Han de Waard te maken: een verlen-

ging over het Klompenpad.

Deze wandeling duurt ca 1 uur langer en zal 

daarom een uur eerder starten: om 12 uur.

We kunnen met een groep van 15 a 20 perso-

nen terecht bij Han de Waard.

Geef je op bij Corine Winnik: corinewinnik@

hotmail.com.  Een briefje door de brievenbus 

op de Vliet 22 kan ook. Vermeld in je mail of 

briefje of je de korte of langere  wandeling wilt 

maken; er zijn dus 2 mogelijkheden.

We verheugen ons weer op een verrassende 

middag.

Sterrenwandeling met vleugels
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Meester Kees wordt door de jeugd omschre-

ven als een aardige, grappige en gezellige 

meester die veel weet van geschiedenis en fan 

is van Bert en Ernie. Maar ook de wat oudere 

jeugd heeft goede herinneringen aan hem. Jip 

(18): “Meester Kees was een hele vriendelijke 

en betrokken meester.”

Ook onze Bodette Astrid heeft nog les gehad 

van meester Kees en haalt graag wat herin-

neringen op: “Als ik aan meester Kees denk, 

denk ik aan een echte meester. Zo een mees-

ter die alles weet, streng maar rechtvaardig 

is, en ook veel kan. Welke meester kan er te-

genwoordig bijvoorbeeld nog blokfluiten? Ik 

herinner me ook de estafette tijdens sportdag. 

Dan mochten de snelste kinderen van de ver-

schillende scholen een estafette lopen tegen 

de meesters en juffen. Meester Kees was altijd 

heel snel!” (schooljaren 1975 – 1983, zie foto).

Ook bijzonder is het dat Mees Kees drie zusjes 

in de klas heeft gehad die best veel verschil-

len in leeftijd. Milou (22), Isis (13) en Laure 

(10) hebben op de CSV alle drie les van hem 

gehad tot hun ouders’ geluk. Laure omschrijft  

Mees Kees als volgt: “Hij is supergrappig, hij 

pakt soms zijn gitaar en gaat dan zingen over 

de kinderen. Daarbij moet van Isis het bad-

eendjeslied zeker vermeld worden.” “Hij is 

de beste geschiedenisleraar ever en een goede 

verhalenverteller”, zegt Isis. Volgens Milou 

had Kees een persoonlijke band met alle leer-

lingen en nam hij ze  leerlingen serieus!

Nu zijn pensioen gaat beginnen, heeft hij nog 

meer tijd voor leuke uitjes en vakanties met 

zijn vrouw Ineke, voor zijn hobbies fietsen, 

kunst en geschiedenis en natuurlijk voor de 

kleinkinderen! Dag meester Kees, geniet van 

je pensioen! 

W.T.

Meester Kees met pensioen

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 

Lokaal Zuid wenst u een heerlijke 
zomer in eigen dorp!

Wij zijn 7 dagen per week geopend 
voor diner en woensdag t/m zondag 

voor de lunch.

10 jaar De Vreelandbode

Woensdag 27 juni vond de presentatie plaats 

van de nieuwe Duco del Cosma golfschoe-

nen, speciaal ontworpen voor de KLM Open 

golfwedstrijd, die in september The Dutch in 

Spijk gehouden wordt. De eerste exemplaren 

van de schoenen (met KLM blauwe details 

en ING-oranje veters) werden overhandigd 

aan de hoofdsponsoren van dit prestigieuze 

golftoernooi, Harm Kreulen, directeur KLM 

Nederland en Carl Stal, managing director 

private wealth and assetmanagement van de 

INGbank. Duco del Cosma sponsort ook de 

kleding van de 1300 vrijwilligers die tijdens de 

golfwedstrijd actief zijn.

Frank en Caroline van Wezel, sinds vorig jaar 

eigenaren van Duco del Cosma (en daarvoor 

van het sportschoenenmerk HiTec) wonen 

aan de Bergseweg in Vreeland en houden 

kantoor in het voormalige VIVkantoor aan 

de Raadhuislaan. Het kantoor loopt al aardig 

vol, want net als hun vorige bedrijf is ook dit 

schoenenmerk zó succesvol dat het bedrijf in 

rap tempo groeit. 

V.l.n.r.: Harm Kreulen, Frank van Wezel, 

Carl Stal en Caroline van Wezel.

Vreelands bedrijf sponsor KLM Open

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
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LUNCH

Dinsdag tot en met vrijdag 

en zondag hebben wij 

een 4 gangen lunchmenu du chef 

buiten de kaart om. 

Voor slechts 55,- is dat heerlijk 

genieten op ons terras!

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

Toen Scarlett de woorden ‘pittoresk’, ‘Vecht’ en 

’20 minuten van Amsterdam’ in de funda om-

schrijving las, is ze op een zondagochtend in 

juni 2017 op het bankje aan de Vecht gaan zit-

ten. Na een ochtend genieten van de bootjes, de 

rust, de vogels en de natuur, heeft ze twee dagen 

later heel impulsief het voormalige koetshuis op 

Duinkerken nummer 13 gekocht. Scarlett (51) 

is geboren in Gorssel en woont een groot deel 

van haar jeugd met haar ouders, broer en zusje 

op verschillende plaatsen in het buitenland. In 

Hong Kong rondt ze de middelbare school af en 

besluit ze in Parijs te gaan studeren. 

Chinees – Mandarijn lijkt op dat moment de 

beste keuze maar na haar propedeuse switcht 

Scarlett naar een opleiding die echt bij haar 

past. Aan de École Boulle, een kunstacademie 

in Parijs, rondt ze de opleiding tot binnen-

huisarchitect af. Na haar afstuderen vertrekt 

ze naar Londen waar ze in 1998 haar eigen 

Binnenhuisarchitecten Bureau Equilibre 

Interiors start. Begin 2000 zet Scarlett haar 

werk voort in Amsterdam en werkt ze voor 

veel Nederlandse en internationale klanten. 

De verbouwing was enorm en duurde 5 maan-

den, in de winterkou met sneeuw en regen. 

Voordat ze ging verhuizen, is het huis gerei-

nigd van energieën en entiteiten. In maart ver-

huisde Scarlett naar haar fris verbouwde en ge-

zuiverde huis aan Duinkeren. Het huis is nog 

niet helemaal af, maar dat geeft niet. Work in 

progress noemt Scarlett het en ze pakt de pro-

jecten een voor een aan. Met de hoge plafonds, 

het binnenvallende licht, een grote openhaard 

en smaakvolle inrichting, is het oude koets-

huis nu al een heel fijn thuis en verdwijnt 

Amsterdam steeds meer naar de achtergrond. 

Ze overweegt zelfs om haar kantoor naar de 

omgeving te verhuizen als er een mooie, bij-

zondere ruimte beschikbaar is. 

Vreeland voelt direct als een warm nest. 

Familie, vrienden en vriendinnen, al haar be-

zoek snapt direct waarom ze op Vreeland is ge-

vallen. Zelf noemt Scarlett Vreeland een vro-

lijk en gevarieerd dorp. “Ook als single vrouw 

voel ik me heel erg thuis in Vreeland!”       W.T.

Scarlett van Ketwich Verschuur

Nieuwe burenNieuwe buren

Eind goed, al goed, zou je bijna kunnen zeg-
gen over de onverkwikkelijke situatie die 
zich af heeft afgespeeld rond de verkoop 
van de huizen aan het Lion Cachethof. De 
sociale koopwoningen waren bedoeld voor 
de startersmarkt, maar drie van de twaalf 
huizen bleken gekocht te zijn door familie 
en een werknemer van een beleggingsmaat-
schappij. Hier werkte de ontwikkelaar van 
dit project mee samen. Doordat nu twee 
van de drie huizen weer in de verkoop zul-
len komen, is het interpellatiedebat over dit 
onderwerp afgelast.

Dat twee huizen voor een fors bedrag te huur 

waren gezet was gemeenteraadsleden Maar-

ten van Dijk (PvdA), Pim van Rossum (CDA) 

en Onno Tijdgat (Lokaal Liberaal) een doorn 

in het oog. Zij startten een onderzoek om er-

achter te komen wie de eigenaren van deze 

panden waren en hoe het had kunnen ge-

beuren dat deze huizen niet aan de doelgroep 

verkocht waren. Zij informeerden wethouder 

Linda van Dort over de uitkomst van hun 

speurwerk. Linda van Dort: “Ik werd onaan-

genaam verrast toen het hofje wederom in 

opspraak kwam. Naast de publicatie in de me-

dia, ontving ik uit de lokale samenleving en de 

politiek signalen, dat er mogelijk op een laak-

bare manier was omgegaan met de toewijzing 

van de woningen. Dat was voor mij aanleiding 

om de ontwikkelaar op 28 juni 2018 voor een 

tweede keer te ontbieden en om opheldering 

te vragen. Tot mijn grote teleurstelling con-

stateerde ik dat de ontwikkelaar het vertrou-

wen van het college en de samenleving heeft 

beschaamd. Er zijn een drietal woningen niet 

conform de intenties van de gemeente ver-

kocht.” 

Na het gesprek met de wethouder heeft de 

ontwikkelaar toegezegd twee van de drie wo-

ningen binnen een half jaar weer in de ver-

koop te zetten voor € 200.000 v.o.n., waarbij 

de kopers wel een extra bedrag voor de reeds 

geplaatste keuken moeten betalen. De derde 

woning was inmiddels al verhuurd. Of deze 

woning ook verkocht gaat worden is nog niet 

bekend. Om te voorkomen dat een nieuwe 

speculant de huizen koopt is de harde eis dat 

de koper een sociale huurwoning binnen de 

gemeente achterlaat en dat de gemeente goed-

keuring voor de verkoop verleent. De koper 

moet zich committeren zich aan het anti-spe-

culatiebeding en moet de woning gedurende 

een periode van 5 jaar zelf bewonen. Verhuur 

is dus niet toegestaan en wordt beboet.

Twee huizen Lion Cachethof weer in de verkoop

Spoorlaan 13 Vreeland
Geopend: meest in het weekend.

Maar altijd bereikbaar op:
0294 234147



Het 16e brugconcert - het eerste door OrVeO- 

was een groot succes. Net als het floating din-

ner, dat er aan vooraf ging. Goedkoper en de 

jonge slagwerkgroep vrolijkten het publiek 

van te voren geweldig op. Onder leiding van 

Erik Kluin bracht het orkest bekende num-

mers van o.a. Guus Meeuwis en De Dijk, waar 

nodig samen met zangeres Carolien Born en 

achtergrond zangeressen Karin en Angelique. 

Bedankt OrveO voor een geweldige avond!

6  juli 2018

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

10 jaar De Vreelandbode

Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 sep-
tember organiseert STERREN van 
Vreeland samen met Liesbeth Romeijn 
de expositie ’75 VREELANDERS’ in 
de Grote Kerk in Vreeland. Liesbeth 
Romeijn, die bijna twintig jaar in 
Vreeland woonde en onlangs verhuis-
de, schilderde de portrettenreeks drie 
jaar geleden ter ere van de viering van 
Vreeland 750. 

‘75 VREELANDERS’ is een prachtig 

en uniek tijdsdocument omdat het een 

dwarsdoorsnede laat zien van de inwoners van 

het dorp: jong en oud, nieuwe Vreelanders en 

oude Vreelanders. Liesbeth Romeijn: “Het 

project was zo uniek door de ontmoetingen 

met de mensen die voor mij poseerden, ieder 

met een eigen verhaal. Datzelfde bijzondere 

gevoel was voelbaar tijdens de eerste tentoon-

stelling van de reeks in de EVAB, drie jaar ge-

leden. Iedereen die de tentoonstelling bezocht, 

kende wel iemand die was geportretteerd, 

daardoor werd de wand waar de portretten 

hingen een plek van herkenning, verrassing en 

ontmoeting.” Romeijn was in eerste instantie 

van plan om de portretten bij elkaar te houden, 

en uit te breiden, maar door haar vertrek uit 

het dorp heeft ze dat idee losgelaten. Liesbeth 

Romeijn: “Portretten gaan pas leven als ze aan 

de muur hangen bij mensen die iets hebben 

met de geportretteerden. Van kunst moet ge-

houden worden.” Daarom besloot ze een laat-

ste tentoonstelling in Vreeland te organiseren 

waarbij alle 75 portretten als reeks zijn te zien. 

Na afloop worden ze te koop aangeboden.

De feestelijke opening van ‘75 VREELANDERS’ 

vindt plaats op vrijdag 7 september om 16.30 

uur. Voor alle Vreelanders is het een mooi mo-

ment om uw buurtkennis te toetsen. Herkent 

u iedereen? We zien elkaar in de Grote Kerk. 

Nieuwe STERREN expositie in de Grote Kerk 

Ook in het weekend staat Allian Balentina-

Zandbergen (34, op foto zittend) rond 7 uur 

op en start de dag met een bak koffie. Even la-

ter wordt de rest wakker. Marco Zandbergen 

-Balentina (34) laat dan viervoeter Django 

(4) uit. Of Allian doet dat, maar net hoe het 

uitkomt. Zoon Benjamin is er dit weekend 

toevallig niet en ontbreekt dus op deze foto. 

Hij wordt morgen 9 jaar en dat gaan ze uitge-

breid vieren bij zijn moeder en opa en oma in 

Almere waar Benjamin doordeweeks woont. 

Benjamin houdt van judo en heeft in Vreeland 

al vriendjes gemaakt tegen wie hij vertelt dat 

hij een ‘Pappa’ en een ‘Marco’ heeft. Marco 

werkt bij Greetz en Allian is mondhygiënist. 

Ze doen allebei aan yoga bij Slotzicht. Allian 

wil graag weer aan klassiek ballet doen en 

houdt van koken. In de weekenden struinen ze 

regelmatig antiekmarktjes en kringloopwin-

kels af op zoek naar kleine pareltjes voor hun 

huis. Een jaar geleden hadden ze nog de moed 

opgegeven in hun pogingen om buiten de stad 

te gaan wonen. Totdat ze in Vreeland kwamen 

en het bord ‘Te koop’ aan de Lindengracht net 

in de grond was geslagen. Ze hebben er geen 

moment spijt van gehad. Marco: “We hebben 

allebei een verzorgend karakter, ieder op zijn 

manier.” Allian: “Ik ben een vlinder maar hier 

thuis bij Marco vind ik mijn rust.” 

P.v.d.H.

Aan tafel bij...

Allian en Marco op zaterdagochtend

Aan tafel bij...

Allian en Marco op zaterdagochtend

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

Brugconcert daverend succes!

  BEZORG JEZELF...

  JE EIGEN WIELEN!

• De ideale bijbaan
• In je eigen wijk
• Verdien € 9,84 

voor een uurswijk
• Ouder dan 18? 

Doe 2 of meer 
wijken.

Meld je nu voor een
wijk in Weesp!

MELD JE NU AAN
EN WORD KRANTENBEZORGER
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Wij zijn druk met de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen met naast ons bekende 
aanbod nieuwe en inspirerende cursussen. 

Fijne zomer namens het Cursusproject Loenen.

Op een plek waar je het misschien niet ver-
wacht, op het bedrijventerrein De Werf in 
Loenen aan de Vecht, is de Sportstudio van 
Edwin Coerdes te vinden: ECPT. “Ik wil te-
rug naar de basis, mensen missen in grote fit-
nesscentra vaak de personal touch. Daar gaat 
het om en die wil ik  geven.”

Op deze zonnige zomeravond is Edwin, zoals 

vaak, te vinden in zijn sportschool. Hij woont 

er namelijk ook. Alle ingrediënten voor een 

sportieve workout zijn aanwezig: toestellen, 

boksballen, hartslagmeters  handdoeken, car-

dio apparatuur en zelfs een 55 inch televisie 

voor visuele ondersteuning. Maar ook een 

keuken waar zijn leden koele drankjes kun-

nen pakken. Edwin haalde in 1993 zijn Cios-

diploma. Hij werd opgeleid door grote sport-

namen als Foppe de Haan en schaatscoach 

Henk Gemser. Met name die laatste leerde 

hem goed te blijven praten met en kijken naar 

je sportieve klanten. “Ik vind hem echt een 

goeroe. Het gaat er niet alleen om dat je een 

goed trainingsschema maakt maar het gaat er 

vooral om veel te blijven praten en kijken. Hoe 

zit iemand in elkaar? Wat wil hij of zij berei-

ken en waarom? En daar achter zien te komen 

door veel te praten. Dat is personal training 

voor mij. Praten en doorvragen.”

TOEGANKELIJK
In Loenen kan iedereen begeleid worden door 

Edwin, individueel of in kleine groepen. De 

sportstudio moet toegankelijk zijn voor zo-

veel mogelijk geïnteresseerden, vindt Edwin. 

Hij is sinds januari bezig en beschikt al over 

een leuke groep leden waaronder opvallend 

veel Vreelanders. Vaak neemt hij de sporter 

wat dieper onder handen om te laten ervaren 

dat hij of zij veel meer kan dan gedacht. Dit 

opent veelal een gevoel van “Ik wist niet dat 

ik dit kon”.

HYPOTHEEKADVISEUR
Edwin heeft heel veel ervaring opgedaan in fit-

nesscentra. Jarenlang werkte hij daar op ver-

schillende locaties door het land totdat hij in 

2005 een carrièreswitch maakte en hypothee-

kadviseur werd. Iets totaal anders. “Ik weet al-

les van hypotheken! Na twaalf jaar kwam ik er 

toch wel achter dat de bankwereld niet de mij-

ne was. Ik ben daar niet voor gemaakt. Mijn 

droom is nog steeds een groot fitnesscentrum 

met mijn formule met veel persoonlijke aan-

dacht. Het is zoals ik het hier nu al doe maar 

dan groter.”

Edwin komt oorspronkelijk uit Amsterdam en 

is daarna door Nederland gaan ‘zwerven’. Zijn 

opleiding volgde hij in Heerenveen. Na een tijd 

in Weesp te hebben gewoond en gewerkt is het 

nu Loenen aan de Vecht. Edwins dochters wo-

nen in Breukelen en dat was de reden om voor 

onze regio te kiezen. “Langzaam maar zeker 

leer ik meer mensen kennen. Zo mocht ik de 

warming-up verzorgen bij het familietoernooi 

van de hockeyclub in Loenen. Of ik dit wel in 

Hawaikleding wilde doen. Tuurlijk. 

En de jongens van de brandweer in Loenen 

mogen gratis komen trainen. 

Ik ben nog in de opbouwfase en hoop dat 

steeds meer mensen de weg naar mij vinden 

en zich door mij ‘personal’ laten trainen.”

De Vreelandbode 10 jaar 

Bedrijvigheid
Edwin Coerders Personal Training

Authentiek Country Festival Pondarosa
Zoals elk jaar werd op de Pondarosa het 

Country Festival gehouden. Op zaterdag-

avond voor volwassenen en op zondag voor 

de kinderen. Het feest op zaterdagavond was 

een ouderwets sfeervol feest met bier, gewel-

dige zang van de Belgische band Bandana, 

rodeostier, hamburgers en vooral een hoop 

plezier. De helft van de bezoekers verkleed 

als cowboy/girl, de andere helft authentiek 

in deze kledij aanwezig en zingen en dansen 

maar. Kon je niet meer op je voeten staan, dan 

ging je op de hooibalen zitten. Halverwege 

werd het feestgedruis onderbroken door de 

flitsende Pondarosa girls, die met ‘kom pak je 

lasso maar’ de zaal plat kreeg. Daarna ging het 

tot in de late uurtjes verder met Bandana.

Het bezoekersaantal viel wat tegen, mede 

door vele andere activiteiten in de omge-

ving. Dat drukte de sfeer voor de aanwezigen 

geenszins en het bleef tot in de late uurtjes een 

topfeest, maar meer bezoekers zijn wel nodig 

voor het voortbestaan. Dit unieke feest wil 

je in een dorp als Vreeland behouden. Met 

een bredere spontaan gevormde vrijwilligers 

wordt daarom gekeken naar de datum en de 

inhoud, maar een authentiek Countryfeest 

met dans, Bandana en bier met hamburgers 

zal het blijven. Omdat het net als boer Johan, 

de Pondarosa en domweg plezier met elkaar 

maken bij Vreeland hoort. Hopelijk is het dan 

volgend jaar net zo leuk en bommetje vol.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
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Welkom!
Het is alweer juli, de maand waarin de zo-
mervakantie begint. Na een heel jaar leren, 
toetsen en opletten in de klas, is het nu tijd 
voor helemaal niets! 
Lekker vakantie vieren en genieten van de 

vrije tijd. Geen broodtrommels, de wekker 

mag uit en vooral veel plezier maken.

Maar juli is ook de maand waarin we afscheid 

nemen van groep 8. Hun laatste dagen op de 

basisschool zijn geweest en vanaf nu zijn ze al-

lemaal BRUGPIEPERS!

Voordat groep 8 weggaat, hebben ze nog wat 

leuke verhalen, tips en ervaringen die ze graag 

met alle Vreelandse kinderen delen.

Lieve kinderen uit Vreeland: veel leesplezier, 

fijne vakantie en tot in augustus weer!

Tips van Anne en Arne
Als je het spannend vindt dan maakt dat niets 

uit. Het is eigenlijk best goed, want iedereen 

vindt het spannend, niet allemaal even erg. 

Als je in de auto zit ga je denken. Wat ga ik 

verwachten? Wat moeten we doen. Durf ik dit 

wel? En van zulke vragen, maar als je eenmaal 

op kamp ben aangekomen denk je waar heb ik 

me druk om gemaakt? Dan ga je alles bekijken 

en je spullen plaatsen. Als dat allemaal gebeurt 

is ga je bijv. naar een meer. Als je jezelf blijft 

komt het gewoon goed! En als je iets niet durft 

dan moet je het ook niet doe. Want het maakt 

niet uit. Nu ga ik iets vertellen over mijn kamp 

dit jaar. Ik vond het super spannend. Wat ik 

net al zei je bedenkt vragen. Dan ga je gewoon 

kletsen, Maar maak je niet druk het wordt su-

per leuk 100% zeker. 

        

Een paar tips!
Blijf rustig want het word super leuk!

Als je iets niet durft HET HOEFT NIET!

Neem een waterfles mee! (bijv. bidon)

Neem een goed humeur mee.

Door Anne Zeldenrijk

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

10 jaar De Vreelandbode

Je moet geen zorgen maken over kamp het 

komt allemaal goed maar nogsteeds heb ik 

wat tips voor je

☛tip 1  slaap niet naast de groene plastic kleed 

daar komen in de nacht ongeveer 7 of 8 naakt-

slakken zelfs een iemand in de klas kreeg een 

naakt slak in zijn deken en dat is niet zo pret-

tig.

☛tip. 2 ga bij het survival parkour water 

schoenen aan doen omdat iedereen valt in het 

water en het is niet zo prettig om je schoenen 

op de eerste dag van kamp te verprutsen ik be-

doel nat maken en er zit heel veel klei in het 

water dus als je je schoenen droog maakt gaat  

het klei spul ook verharden.

☛tip .3 kanoen neem altijd water mee om-

dat het best ver is en het duurt heel lang en 

ga voor het kanoen ook naar de wc dat helpt 

altijd bij elk opdracht.

☛tip 4 . het belangerijkste tip…... het leuk 

hebben en plezier hebben en probeer super 

aardig tegen elkaar doen omdat school bijna 

afgelopen is.

Arne Barwell

Het dak eraf
Hallo mijn naam is Emma ik zit in groep acht. 

ik ben bezig met de musical. Onze musical 

gaat over twee partijen in een huis. gaos, dat 

is zeker. Helemaal als het miljonairs zijn en 

daklozen.en wie zou die keus nou hebben ge-

maakt? Zelf speel ik een miljonair Annie van 

haperen. Mijn man is Kees van Haperen. ik 

beveel hem alles. we zijn alletwee 55 jaar oud. 

met een klein nichtje floortje Fluitenkruid. 

yente speelt floortje Fluitenkruid en Renzo 

speelt Kees Van haperen. we hebben een hele 

bazige voorzitter Grizelda goudsmit, die de 

twee partijen uit elkaar houd ook al zouden ze 
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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

De Vreelandbode 10 jaar 

Tekening is gemaakt door Esmee

prima met elkaar kunnen samen leven. Deze 

musical past heel goed bij onze klas en ben blij 

met de keuze, en met mijn rol. mijn ervaring 

is goed en het is echt leuk om te doen. en er zit 

veel humor en dat maakt het wat speelser. het 

wordt leuk en verheug me er super op. als jij 

groep 8 zit zou ik zeggen het wordt een supper 

jaar en VERHEUG JE ER OP!!!

Emma Schenk

Middelbare School
Hallo, ik ben Mia en ik zit in groep 8. Volgend 

jaar ga ik naar de Middelbare School. Ik ga 

met 6 andere leerlingen uit de klas naar het 

Comenius. Comenius is een hele leuke school. 

Ze hebben 2 super grote grasvelden, basket-

balveld, en nog veel meer wat te maken heeft 

met sport. De school ligt in het bos, dus in 

de zomer gaan we veel buiten doen. Daarom 

vind ik het een leuke school. Ik ga het niveau 

VWO doen. Ik weet al met welke kinderen ik 

in de klas zit. Ik ken twee kinderen, namelijk 

Lucas, die zit nu bij mij in de klas, en Floor. 

Floor ke nik van hockey, ze zit in mijn hoc-

keyteam. Toen ik de kinderen leerde ken-

nen was op kennismakingsdag. Ik moest een 

moeilijke beslissing nemen: Blijf ik op kamp, 

of ga ik naar kennismakingsdag, en dan mis ik 

4 uur op het kamp. Ik besloot om naar de ken-

nismakingsdag te gaan, want ik vind het niet 

fijn als ik pas na de zomervakantie weet bij wie 

ik de klas zit. We zitten met 29 kinderen in 

de klas. Best veel. Eerst stelden onze mentoren 

zich voor. Meneer Knetsch, en Mevrouw van 

Houten. Ze zijn allebei heel aardig. We gingen 

een balspel doen om elkaar beter te leren ken-

nen. Als we op 3 September naar school, moe-

ten we een werkstuk inleveren! Best leuk, want 

het moet over jezelf gaan, zo kunnen we el-

kaar beter leren 

kennen. Ik vind 

het best wel 

spannend om 

naar de Mid-

delbare School 

te gaan. Maar 

ik heb er ook 

heeeeeeeeeel 

veel zin in! 

Mia Hoek    

Naar Amsterdam
Mijn verwachting over de middelbare school 

is dat het de leukste 

jaren worden van mijn leven, maar het kan 

ook anders worden. In ieder geval ge naar een 

school die bij mij past. Het is een school waar 

iedereen welkom is. Maar je leert er wel op een 

andere manier, want je leert er namelijk alleen 

maar in projecten en er zijn ook geen klaslo-

kalen zoals op andere scholen. 

Die school waar ik heen ga is in Amsterdam 

Noord waar ik heen ga verhuizen. De school 

waar ik heen ga heet VOX - Klassen. Er wel 

eerst een loting, maar toen ben ik op die 

school terecht gekomen. Woensdag 27 juni 

heb ik een kennismakingsdag, dat vindt ik wel 

spannend, omdat ik dan al mijn nieuwe klas-

genoten leer kennen. Ik ga de CSV wel missen 

en al mijn klasgenoten. 

Door: Vita Sarphatie 

Eindfeest Groep 8
Op 6 juli was ons Eindfeest . Wij gingen met 

Ode, Lucas, Abatshi, Delo en Robbie met 

de boot naar het schoolplein omdat we daar 

moesten verzamelen. De vader van Robbie en 

de vader van Emiel waren verkleed als bewa-

king. Je moest een bandje meenemen anders 

kon je niet binnen in de VIP area. We maak-

ten een groepsfoto met de school op de ach-

tergrond en daarna gingen we met duo’s naar 

de boten. Sam ging met Robbie. En Laszlo 

ging Tom. We liepen over een rode loper en er 

werden foto’s van ons gemaakt door de vader 

van Amelie. De jongens gingen met de boot 

van Lucas zijn vader en de meisjes gingen met 

een andere boot. Toen we gingen varen had-

den we muziek aan staan. We gingen naar ‘De 

Willigen’ de ijsboerderij. Daar gingen we in de 

schuur feesten. Harde muziek, drinken, eten 

en feesten. In de schuur stond een camera 

waarmee je foto’s kon maken. Buiten stond 

een popcornkraam en je kon buiten ook sjoe-

len. We hebben heeeeeeel veel gesprongen en 

gezongen. We hadden 2 Quizjes gedaan. Na 

de 2e quiz gingen we in een kring staan en 

hebben we het eindlied van de musical gezon-

gen. Een paar kinderen begonnen te huilen. 

We gingen naar buiten en kregen een ijsje. Als 

cadeautje kregen we een boek waar vragen in-

stonden over wat je het leukste tot nu toe vond 

en nog veel meer. We gingen nog even ijs eten 

en napraten. Uitein-

delijk gingen we al-

lemaal naar huis. De 

volgende dag gin-

gen we nog heeeeeel 

veel berichtjes naar 

elkaar sturen enzo 

omdat we elkaar wel 

gaan missen.    

Laszlo en Sam
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De hoorspelen met 

het grootste aandeel 

Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 

en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Voor de vroege vogels, 
fijne vakantie!

Voor de iets lateren, wij zijn er 
tot 28/7 en na 13/8 weer. 

  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

De jaarlijkse Golfweek van Old Course Loe-
nen eind juni stond vijf dagen lang in het 
teken van de ‘Golffather’. Die knipoog naar 
het beroemde verhaal ‘the Godfather’ bete-
kende veel rood, wit en groen in en om het 
clubhuis, waar chef-kok Göran Gitsels zich 
in de keuken naar hartelust kon uitleven met 
Mediterraanse ingrediënten.

De diverse wedstrijden, waarvoor 

veel leden hun golfvrienden en 

-vriendinnen hadden uitgenodigd, 

bevatte nogal wat ludieke elemen-

ten. De ‘Vriendinnendag’ werd ge-

start met een massale warming-up, 

tijdens de Cross Country-wedstrijd 

moesten de spelers hun bal kriskras 

door de baan slaan en als apotheose 

van de Golfweek werd de zogeheten 

Battle of the Sexes gespeeld, oftewel 

‘de dames tegen de heren’. Ook de te 

winnen prijzen hadden een bijzonder karak-

ter, uiteenlopend van een dinertje of een vaar-

tocht op de Vecht met een van de leden tot 

een gratis knipbeurt bij de Loenense Kapper 

Niels of een volledige autopoetsbeurt bij Auto 

Spijker. Het afsluitende, feestelijk Golfweek-

diner vond zaterdagavond plaats bij een on-

dergaande zon die de deelnemers zich aan de 

Middellandse Zee deed wanen.

Zonovergoten Golfweek in Loenen

Op een zonnige middag in juni word ik door 
Ada van Zijtveld gastvrij ontvangen in het 
Papieren Huisje op de Bergseweg. We ha-
len herinneringen op aan mijn jeugd, ik zat 
namelijk in de klas met haar oudste dochter 
Sandra (47). We praten even bij hoe het met 
haar gaat en met haar zussen Esther (45) en 
Simone (41). Ada praat trots over haar doch-
ters, schoonzoons en 5 kleinkinderen. En zo 
komen we uiteindelijk op haar verhuizing 
richting Nederhorst Den Berg. 

Maar eerst gaan we nog even terug in de tijd. 

Ada de Jong woonde op een boerderij in 

Wilnis toen ze de Loenense boerenzoon Henk 

van Zijtveld leerde kennen op een verjaardag 

van Henk zijn zuster. Die zus verkeerde name-

lijk met haar broer. In 1968, na hun huwelijk, 

verhuisde het jonge paar naar Vreeland. Ada 

zegt met een knipoog: “Vreselijk, kwam ik daar 

naar Vreeland, wat een dorp!” Ada werkte tot 

haar huwelijk in Amsterdam. Ze mijmert la-

chend “Dat was in de tijd van de Provo’s. Veel 

dorpsgenoten zagen Amsterdam als ‘de grote, 

boze stad’.”

Henk van Zijtveld zette indertijd samen met 

Aart Schoe het Eerste Vreelandse Automobiel 

Bedrijf (EVAB) op. Zij begonnen als Lada-

dealer en autogarage op de Raadhuislaan. In 

1992 zette Henk het bedrijf zelf verder voort 

op de Singel. Inmiddels als dealer van het 

Koreaanse merk Kia. Ada: “We hadden soms 

zoveel auto’s op voorraad dat zelfs onze eigen 

oprit ermee vol stond en dan stond er ook nog 

een deel bij ons poetsbedrijf in Kortenhoef.” 

En ze voegt er lachend aan toe: “Ongelooflijk 

dat we die allemaal hebben kunnen verkopen.”

In eerste instantie woonden Henk en Ada 

op Nigtevechtseweg 24 (nu Vechtoever 14). 

Hier werden ook hun 3 meiden geboren. 

Aanvankelijk bleef Ada thuis bij de kinde-

ren, maar toen de EVAB naar de Singel ver-

huisde, ging Ada mee werken in het bedrijf. 

Aanvankelijk deed ze wat taken voor de boek-

houder, later ging ze op kantoor werken.

In 1978 verhuisde het gezin naar het Papieren 

Huisje op de Bergseweg, wederom op nummer 

24. Hier groeiden de dochters op en vlogen uit. 

Sandra ging samenwonen in Nederhorst Den 

Berg en kreeg een dochter en een zoon. Esther 

is getrouwd en woont met haar man, zoon en 

dochter in Hilversum. En Simone woont ook 

samen in Hilversum en heeft een zoon. 

Drie jaar geleden overleed haar man Henk aan 

de gevolgen van een herseninfarct. Toen werd 

het huis voor haar te groot en te eenzaam, dus 

ging ze op zoek naar wat anders. Dat werd een 

nieuw te bouwen huis in de wijk “Nedervecht” 

in Nederhorst Den Berg. Op 13 juli kreeg zij 

de sleutel.

Als ik haar vraag wat ze het meest zal missen, 

zegt ze “Ik ga niks missen, want ik blijf hier 

gewoon komen. Ik ben nog steeds gezond en 

doe alles op de fiets. Vreeland is dichtbij!” A.F.

Ik vertrek

Ada van Zijtveld

Ik vertrek

Ada van Zijtveld
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Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

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 

DICHTBIJ   

IINWONERS 
   M I E K E  H O E K 
    N I C K  J A N S E N 
       H  E  N  K   V  A  N   V  L  I  E  T 
         www.hetvechtseverbond.nl/Facebook 

Elk jaar geven de leerlingen van groep 8 een 

afscheidscadeau aan de basisschool, waardoor 

zij hier voor altijd mee verbonden blijven. Een 

klok, een beschilderde bank, een schilderij, van 

alles is de afgelopen jaren de revue gepasseerd. 

Maar nog niet wat er dit jaar is geschonken. 

Twee cadeaus maar liefst, met allebei een sym-

bolische gedachte. Als eerste de windvaan die 

ooit op de openbare lagere school heeft ge-

staan, het gebouw uit 1956 op welke plek de 

huidige CSV Ridderhof staat. Tijdens de sloop 

in 2008 is de windvaan gered door Reinko 

Abels. Staalconstructiebedrijf Conmedra en 

Casper Zeldenrijk hebben hem 

gerestaureerd. De windvaan be-

staat uit een uitgezaagd jongetje 

en meisje die aan het rennen zijn.  

De jongen pakt de vlecht van het

meisje, dat voor hem uit rent. De 

handgesmede wijzers gaven de 

windrichting aan. Een symbo-

lisch cadeau dus, dat aangeeft dat 

de kinderen van hun oude, ver-

trouwde situatie naar iets nieuws 

gaan, een nieuwe levensfase in-

gaan op de middelbare school. 

Dat geldt ook voor het tweede cadeau: een ‘re-

make’ van een historische klassenfoto van de 

christelijke school in de jaren 1940. Deze klas, 

met juffrouw Baar als lerares, zit in een lokaal 

van de oude christelijke school, die vroeger aan 

de Ruiterstraat stond. De recente foto is van de 

kinderen van nu gemaakt, maar met dezelfde 

opstelling, dezelfde soort kleren, dezelfde 

houding, en dezelfde gezichtsuitdrukkingen 

als zestig jaar geleden. En natuurlijk in zwart 

– wit! “Zo kunnen jullie ons niet vergeten, 

waar de wind ons ook brengt”, aldus Anne en 

Renzo, die de windvaan beschilderd hebben.

Vreeland vroeger 

Vreeland nu

Symbolische afscheidscadeaus van groep 8 

Vrijdag 27 juli draait in het filmhuis de film 

Bienvenue chez les Ch’tis. Philippe Abrams 

is post-directeur in Salon-de Provence. Hij is 

getrouwd met Julie, wiens depressieve bui-

en hem het leven haast onmogelijk maken. 

Om zijn vrouw een plezier te doen probeert 

hij zich te laten overplaatsen naar de Côte 

d’Azur. Maar zijn plannetje mislukt en als 

straf wordt hij tewerkgesteld in Bergues, een 

boerendorpje in het noorden. Abrams staat 

allerminst te popelen om naar deze, in zijn 

ogen, verschrikkelijke regio te verhuizen. 

Al snel blijkt dat het 

beeld dat hij van het 

noorden heeft, niet 

helemaal strookt met 

de werkelijkheid. 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.  

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

Symbolische afscheidscadeaus van groep 8 



27 juli is de dag om in de gaten te houden, van-

uit Vreeland maar ook elders in Europa. Die 

dag beweegt de maan door de schaduw van de 

Aarde waardoor er een volledige maansver-

duistering plaatsvindt. De volledige verduiste-

ring begint rond 21.30 uur en is pas om 23.15 

uur voorbij. Dat is buitengewoon lang en komt 

doordat de maan dit keer vrijwel precies door

het midden van de kernschaduw van de Aarde 

beweegt. Daar komt nog eens bij, dat op 27 

juli de maan ook verder dan gemiddeld van de 

Aarde staat en er daarom langer over doet om 

door de gehele schaduw te bewegen. Tijdens 

de verduistering kleurt de maan langzaam van 

helder wit naar oranje-rood.

De oorzaak hiervan is dat rood licht in de 

lucht van onze dampkring minder alle kanten 

op wordt verstrooid dan blauw licht   waar-

door tijdens een verduistering vooral rood 

zonlicht de maan nog ietwat kan verlichten. 

De rode maan staat bekend als bloedmaan. 

Vanaf de maan bekeken ziet de Aarde er dan 

heel bijzonder uit: je ziet de donkere kant van 

de Aarde omgeven door een rode ring die de 

hele schijf omvat. Een maansverduistering op 

Aarde betekent trouwens een zonsverduiste-

ring op de maan.

Een maansverduistering kan alleen optreden 

tijdens volle maan-, de Aarde moet tussen zon 

en maan instaan maar niet iedere volle maan le-

vert ook een maansverduistering op. Dat komt 

omdat de maan heen en weer beweegt door het 

vlak waarin de schaduw van de Aarde ligt en 

die passage vindt niet altijd plaats tijdens volle 

maan. Toch zijn maansverduisteringen niet 

zo heel zeldzaam. Gemiddeld zijn er vanaf de 

Aarde zo’n 2.5 verduisteringen per jaar te zien. 

En ze hebben nog historische betekenis ook: 

het waren de Oude Grieken die al concludeer-

den, dat de Aarde rond moest zijn, omdat de 

schaduw van de Aarde op de maan rond was. 

Andere culturen zagen (en zien) vooral gevaar 

in een bloedmaan. De komende weken zullen 

er zeker weer doemdenkers opduiken die het 

einde der tijden aankondigen. Ik zou zeggen: 

geniet van een welverdiende vakantie en ver-

geet 27 juli niet even naar boven te kijken.

H.L.
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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

E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Het onvolmaakte wonder’ - Andrea de Carlo

Kijk, dat is nog eens een boek waarmee je je 

kunt  vertonen op het strand, of waar je ook 

maar bent met vakantie! Op het kaft staat een 

verrukkelijk ijsje afgebeeld, met net één smelt-

druppel waardoor je geneigd bent om die on-

middellijk op te likken. Een lekker vakantie-

boek kortom. De nogal op Mick Jagger lijkende 

hoofdfiguur, Nick Cruickshank is neergestre-

ken op zijn landgoed aan de Cote d’Azur. En 

niet in zijn eentje, ook zijn aanstaande echtge-

note, een hele stoet personeel en een stelletje 

persmuskieten, om nog maar te zwijgen van 

de andere bandleden van de wereldberoemde 

Rebonkers zijn er. Een kluitje verlopen lieden, 

dat haast in niets meer doen denken aan het 

bevlogen clubje muzikanten die alweer een 

tijd geleden furore maakte op alle poppodia 

in de wereld. Die elkaar eigenlijk niets meer 

te melden hebben, behalve dat ze elkaar haast 

niet meer kunnen luchten of zien. Ze zijn daar 

omdat Nick voor de derde keer gaat trouwen 

en aan het huwelijk wordt meteen een giga 

benefietconcert gekoppeld, dat voor enorme 

opschudding zal gaan zorgen in het nu weer 

in de herfst- en winterrust wegdommelende 

gebied. In één van de kleine plaatsjes daar in 

de buurt woont de Italiaanse Milena Migliari 

met haar vriendin. Milena heeft een biologi-

sche ijssalon, waar het in de zomer best druk 

is, maar nu de klanten op één hand te tellen 

zijn. Ze woont samen met Viviane, een fysio-

therapeute en vooral 

Viviane heeft haar 

zinnen erop gezet via 

IVF een kind te gaan 

krijgen. Dat wil zeg-

gen, Milena moet het 

kind krijgen, want 

zelf heeft ze het te 

druk met haar prak-

tijk en zij is de kost-

winner van het stel. 

Milena begint daar 

een beetje haar bedenkingen bij te krijgen.  Zelf 

heeft ze nooit het moederschap erg geambi-

eerd en eigenlijk vindt ze haar ziel en zaligheid 

helemaal in het ijsmaken. Haar zweverigheid 

en fijngevoeligheid weet ze om te zetten in het 

lekkerste ijs dat je je maar voor kunt stellen. 

Op een avond, als de elektriciteit uitgevallen 

is, o jé daar gaat haar lekkere ijs, belt iemand 

van het landgoed op om maar liefst 10 liter ijs 

te bestellen. Hoera! Milena gaat in haar busje 

met 10 emmers ijs op weg. En daar begint een 

reeks ontmoetingen van Nick met Milena, dat 

culmineert tegen het slot in een kolderieke 

scene vol gooi- en smijtwerk, waarin niemand 

zich onbetuigd laat. Zelfs Viviane raakt hier bij 

betrokken. Het is een goed in elkaar zittende 

feelgood roman, waarin je onder andere veel 

over het popwezen en het maken van ijs op-

steekt. De zomerhit van 2018!

10 jaar De Vreelandbode

Hemel boven Vreeland

Op zaterdag 18 augustus vindt een bijzonder klassiek concert 

plaats op de Vecht in Nieuwersluis. Vanaf de oever of vanaf 

eigen bootjes kan iedereen genieten van topmusici, waaronder 

van het Concertgebouworkest uit Amsterdam. Dit concert is 

een initatief van Elfride Zeldenrust, die ook medeorganisator is 

van de Mattheus in Stichtse Vecht en vele concerten op Nijen-

rode. Toegang gratis, parkeren kan bij de gevangenis maar op 

de fiets of per boot komen is natuurlijk veel leuker!

River Concert op de Vecht
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland

 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.

Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.

Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

We wensen u fi jne zomermaanden toe 

en tot ziens in de buurtkamer!

Groet Nelly 

Voor ons nieuwe  project ‘Welzijn op Recept’ 

zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers 

om ons team te versterken. Welzijn op Re-

cept is een mooie manier om mensen met 

psychosociale klachten te helpen. Een huis-

arts schrijft dan in plaats van medicijnen, een 

‘recept uit voor activiteiten’ en verwijst daar-

voor door naar een welzijnscoach.  De duur 

van een traject is maximaal 3 maanden met 

een gemiddelde tijdsinvestering van 1 uur 

per week. Naast een leerzame en afwisselende 

werkomgeving,  biedt dit vrijwilligerswerk de 

mogelijkheid om deel te nemen aan werk-

overleg, een workshop en intervisie.

Meer info: Mirjam van der Hoop, telefoonnum-

mer 0346-290710 / m.vanderhoop@welzijnsv.

nl of Rianda van der Linden, telefoonnummer 

0346-290710 / r.vanderlinden@welzijnsv.nl.

Bent u de schakel tussen mensen en wensen?

Op een warme – hoe kan het anders deze zo-
mer -  vrijdagmiddag interview ik de nieuwe 
voorzitter van de Dorpsraad Ewald van den 
Hout. Samen met zijn vrouw Elle Dawson en 
hun drie kinderen Sanderijn (13), Kars (10) 
en Lieuwe (5) woont hij aan de Fetha. Ewald 
lachend: “Let op; Fetha is oud Hollands voor 
Vecht, dus niet die Griekse kaas.”  Voordat 
we het over zijn plannen met de Dorpsraad 
gaan hebben, wil ik eerst even 
weten waar de roots van deze 
dorpsgenoot liggen. 

Ewald is geboren in Meppel en 

verhuisde toen hij 8 jaar was naar 

Nieuwleusen. Hij vertelt: “Ik kom 

uit een gezin met drie roodharige 

kinderen en een vader die notaris 

was. Mijn vader had kantoor aan 

huis. Het was een soort sfeertje 

van debiteuren/crediteuren. Toen 

ik jong was dacht ik altijd al ‘dat 

werken kan leuker en beter’.” 

Na het VWO ging Ewald naar 

Amsterdam om Organisatiepsy-

chologie te studeren en later ook 

nog Economie.  Hij legt uit: “Ik vind groeps-

processen interessant, maar ook getallen. Als 

mensen lekker in hun vel zitten, er een goede 

sfeer is op de werkvloer, dan gaat het met de 

financiën ook beter. HR en finance zijn in or-

ganisaties echter vaak losgekoppeld. Mijn taak 

als consultant is nu die twee werelden bij el-

kaar te brengen!” Al tijdens zijn studie kwam 

Ewald zijn huidige vrouw tegen. Zijn eerste 

baan was bij Ahold, waar hij ruim 10 jaar veel 

kennis en ervaring opdeed om daarna voor 

zichzelf te beginnen. Op zijn site www.van-

denhoutconsultancy.nl lezen we dat hij zich 

vooral op de retail richt, waar zijn roots liggen. 

Ewald: “Ik adviseer en begeleid bedrijven om 

een optimale interne besturing te creëren.” 

Schuldgevoel 
In 2008 kwam Ewald met zijn gezin naar 

Vreeland. Hij vertelt: “Elle werkte indertijd 

in Eindhoven. Bij files nam ze een sluiproute 

naar Amsterdam en ontdekte zo Vreeland. 

Het dorp deed me denken aan de plek waar 

ik ben opgegroeid. Kleinschalig, weilanden, 

bootjes, een vriendelijke sfeer én Vreeland ligt 

super centraal. Binnen 1 uur ben je overal in 

Nederland.” Op een gegeven moment begon 

Ewald zich een beetje schuldig te voelen dat 

hij niets voor het dorp deed. Toen hij ruim 

een jaar geleden door Niels Molewijk werd ge-

vraagd om penningmeester van de Dorpsraad 

te worden en het stokje over te nemen van Pe-

ter Nagtegaal twijfelde hij geen moment. 

Voorzitter Dorpsraad 
Toen een jaar later Aginus Kalis zijn voorzit-

terschap opzegde hoefde hij ook niet lang na 

te denken. Ewald: “Bij de vraag of ik voorzitter 

wilde worden heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Er lag 

al een Dorpsplan dat aan herziening toe was. 

Daar heb ik gelijk mijn tanden in gezet. Het 

nieuwe Dorpsplan presenteren we in septem-

ber. Doel is om plannen concreet te maken. 

De 8 bestuursleden hebben allemaal hun ei-

gen aandachtsgebied gekregen om zich in te 

verdiepen. Ons doel is niet om eindeloos over 

problemen te praten, maar om stappen te 

zetten. Ik vind jullie Vreelandbode een goed 

voorbeeld. Jullie zijn zichtbaar en leveren ie-

dere maand een prachtige en kwalitatieve 

bode af die graag gelezen wordt. Het verbindt 

en brengt het dorp bij elkaar. Ik nodig trou-

wens alle Vreelanders die nog geen lid zijn van 

de Dorpsraad uit om naar onze site te gaan en 

zich aan te melden www.dorpsraadvreeland.

nl.” Dan tot slot: “Ik vind het heerlijk om in 

Vreeland te wonen en mijn steentje bij te dra-

gen aan ons mooie en gezellige dorp.”

door Connie Lohuis

Ewald van den Hout:
‘Ik vind het heerlijk om mijn steentje bij te dragen aan ons mooie dorp’
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

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

10 jaar De Vreelandbode

Oud-Vreelander Zeeger van Roemburg 
plaatst regelmatig herinneringen aan Vree-
land op de Facebookgroep ‘Vreeland vroeger 
en nu’. Hier een van zijn mooie verhalen, zijn 
levensechte  droom over hoe het dorpse le-
ven met al zijn winkeltjes hier vroeger was….

Het was een prachtige voorjaarsmiddag en 

ik liep heel alleen door het mooie Vreeland. 

Waarom ik op dat moment alleen was, weet 

ik niet want van mooie dingen genieten doen 

Nelie en ik altijd samen. Ik liep in de Brede-

laan met links van mij door het lage hout zag 

ik de glinstering van de ijsbaan met op de 

achtergrond de contouren van het plantage-

huis. Ik waande me op dat moment in een 

ver warm land. Bij het voetbalveld aangeko-

men zag ik dat Sperwer thuis speelde. Er was 

veel publiek en iedereen was blij dus Sperwer 

moest wel voorstaan. 

Ik nam het pad naar het Sluisje. Ik zag me zelf 

daar vissen. Kleine voorntjes ving ik, want 

die zaten daar genoeg. Jan Mooij was met 

zijn duiven bezig. Ik zei hem gedag en wenste 

hem succes met de volgende vlucht. Hij knikte 

vriendelijk naar mij. 

Even uitkijken want ik stak de provinciale weg 

over, maar gek genoeg was er helemaal geen 

verkeer. Over het Kneuterdijkje liep ik naar 

de knollenbrug. De boomgaard stond volop 

in bloei. Meneer Griffioen was druk bezig met 

ingewikkelde elektrische trafo’s. Toen liep ik 

over het bruggetje het Boerenlaantje in. Me-

neer Stuart was aan het werk in zijn fraaie 

bloementuin.

Langs het gedenkteken met de namen van 

mensen die hun leven gegeven hadden in 

de oorlog. Ik las de namen luidkeels voor en 

bedankte hen in stilte dat ik hier in vrijheid 

mocht lopen. Bij het spokenhuisje was het stil 

en dat vond ik wel fijn want dat was toch altijd 

weer een beetje griezelig.

Net voor het gemeentehuis dat ik me herin-

nerde van de lange trap naar boven, sloeg ik 

rechtsaf. Ik zag nog wel kapper Aalmoes bui-

ten staan wachtend tot hij weer een knip of 

scheerklant kreeg. 

Uit de gymzaal kwam vrolijke muziek. Ik 

denk dat er een bruiloft gevierd werd. Lopend 

door de Vossenlaan genoot ik van de kleine 

houten bruggetjes. Nog even langs het post-

kantoor. Eigenlijk had ik niets nodig, maar ja 

een paar postzegels waren nooit weg. Het was 

altijd interessant als de heer Van Zalingen de 

juiste postzegelwaarden zocht en kon vinden 

in een grote map.

Langs de winkel van Hellingwerf. De heer 

Hellingwerf was bezig een peteroliebus te vul-

len voor een oudere dame die wellicht nog een 

aantal peteroliestellen had om op te koken.

In het winkeltje van Stapper nog even snel een 

ons komijnekaas gekocht vers met de hand in 

plakken gesneden. Mevrouw Stapper rekende 

met me af. Ik telde 30 cent uit. “Tot de vol-

gende keer” zei mevrouw Stapper. 

De heer Dokkum kwam net terug van een 

schilderklus. Wat kon die man mooi schilde-

ren. Eenmaal had hij zelfs zijn auto geschil-

derd zo mooi dat het leek of de auto gespoten 

was. “He Lieuwe, is Jan thuis”. “Nee op het 

moment niet, ik zal wel vragen of hij straks bij 

je komt” was zijn antwoord.

Dan langs de Oase waar de patatlucht mij al 

van ver tegemoet kwam. “Doe mij maar een 

patatje en een croquet Willem ik heb best 

trek.” “Oke” zei Willem en gooide de aardap-

pel stukjes in de olie.

Na deze heerlijke maaltijd kwam ik ome Piet 

de dorpspolitie tegen. Ik groette hem want 

voor de politie in uniform heb je eerbied. Hij 

tikte aan zijn pet. Nog snel een rolletje drop 

uit de automaat bij De Kloet gehaald. Wat was 

alles nog heerlijk goedkoop. 

Dan nog een vluchtige blik bij Dr. Hamming. 

In de lange gang stond nog steeds die houten 

bank. 

Kruidenier Hoetmer was zijn kleine auto 

aan het volladen om bestellingen te brengen. 

Ik vroeg hoe het met hem ging. “Hartstikke 

goed” zei hij, “ik denk er over de winkel te ver-

anderen in een supermarkt”. “Ja moet U doen, 

want dat is de toekomst”.

Bij Scheepmaker stond Stannie achter de 

toonbank en hielp daar de klanten. “Goh 

Stannie, leuk je weer te zien”. Scheepmaker 

zelf was koffie aan het malen. Welke geur is 

nu lekkerder dan vers gemalen koffie?

Droom van het verleden...
wandeling door het oude Vreeland
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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
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Bij bakkerij Kok keek ik nog even in de etage 

naar dat heerlijke gebak. Ik had er wel vrese-

lijk trek in maar moest ook aan mijn lijn den-

ken. Ik nam dus maar een wit bolletje. “Hoe-

veel kost dat” zei ik. “Voor jou niets” zei hij 

“want je ouders zijn een goede klant van mij”.

In de Ruiterstraat was smid Niessen bezig een 

paard van nieuw schoeisel te voor zien. Ik 

bleef kijken en was gefascineerd hoe vakkun-

dig hij dat deed.

Dan langs de Christelijke school. Ik heb daar 

niet op school gezeten maar kende de hoofd-

onderwijzer Corbeek als grote animator van 

de Koninginnedagen. De school ging net uit 

en ik zag veel vriendjes uit Vreeland. 

Dan weer door naar de Lindengracht. Bij bak-

ker Leeflang nog snel even een zak snoep ge-

kocht. Oh wat kreeg ik veel voor een kwartje. 

Ik had het idee dat die lieve mevrouw Leeflang 

nog meer in de zak deed dan waarvoor ik be-

taalde. “Het is goed zo jochie” zei ze.

Bij de hoek aangekomen nog even naar Sop-

hia’s hoeve. Even kijken of de groentehal van 

Jaap Kooij er nog was. Natuurlijk was die er 

nog met al die heerlijke verse groenten en 

fruit. Dan terug naar de hoek. Even kwijlen bij 

de etalage van Luut, kijkend naar al die mooie 

nieuwe brommers. “Heb je al geld genoeg ge-

spaard” vroeg Luut. “Nee Luut ik ben er bijna 

nog een paar maanden”. 

Van al dat lopen was er een veter van een 

schoen kapot gegaan dus even langs Cor 

Voorn. Natuurlijk had Cor zijn praatje en was 

het moeilijk om verder te gaan.

“Hallo meneer van Schaik nog steeds bezig 

met televisies te verkopen?” “Ja jong dat is 

mijn lust en mijn leven en je krijgt er een gra-

tis antenne bij.” “Als ik een TV nodig heb kom 

ik bij U” zei ik.

Bij de groenteman Van ‘t Slot was het druk. 

Schijnbaar wilde een ieder al nieuwe aardap-

pelen eten maar wilde ze niet schillen. Nou 

daar had Piet de schrapmachine voor. “Dat is 

goede business Piet” zei ik. “Ja, die machine 

had ik veel eerder moeten aanschaffen”.

Terug naar de Breedstraat. Mevrouw Zanting 

stond in haar kleine winkel. Ze zag me langs 

komen en vroeg of ik nog een pakje Samson 

shag wilde,. “Neen” zei ik, “ik ben gestopt 

want je mag haast nergens meer roken”. “Hoe 

dat zo” zei ze. “Dat is de toekomst mevrouw 

Zanting”.

Het terras bij het pannenkoekenhuis zat ge-

lukkig heel vol. Dat kan ook niet anders, want 

nergens kun je zo lekker pannenkoeken eten.

Bij slager Griffioen stond er nog een koe bui-

ten vast gebonden. Och, dacht ik, arm beest, 

maar tegelijkertijd kocht ik wel een stuk van 

die heerlijke gekookte worst. Dan de oude 

brug over naar de Boterweg. Nummer 4 

kwam me bekend voor. Ik had dat huis eerder 

gezien. Ik liep het houten poortje binnen en 

daar stond mijn vader. “Hallo Pa, lang niet ge-

zien. Is moeder ook thuis?” “Ja binnen. Ik wil 

jullie wat vragen........”

Toen werd ik wakker. Helaas heb ik niet met 

mijn ouders kunnen praten, maar in mijn 

droom heb ik heel Vreeland door gelopen en 

genoten van de tijd dat ik jong was.



Citaat van de maand: 
“Het is tegenwoordig zó leuk in Loenen, het lijkt Vreeland wel!”

Jan Willem van der Linden
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Vanwege het tienjarig bestaan van de 

Vreelandbode werd onlangs de redactie 

feestelijk getrakteerd door De Nederlanden. 

Na een welkom van Caroline en een proost 

konden de dames van de redactie genieten 

van een uitgebreid ontbijt. Hartelijk dank 

Caroline en Wilco! Wil je je ook laten ver-

wennen? Tot en met eind augustus kan je 

genieten van het Vreelandbode jubileum 10 

gangen menu voor € 110,-.

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Met Neanderthalerstof op 

de plinten het schooljaar af-

sluiten. Dat deed groep 5/6 

van CSV Ridderhof. De ste-

nen uit de tuin van de buren 

hadden twee weken lang in 

de groep van 32 kinderen 

gezorgd voor een veilige 

vuurplaats voor drie Nean-

derthalers. Een grot met 

tekeningen van wel 30.000 

jaar geleden, een donkere 

hemel, speren, vuistbijlen, 

botten van mammoeten en 

zelfs vers vlees aan het spit boven een bijna 

brandend vuur (het wilde maar niet lukken 

met die vuurstenen...). De laatste dag ver-

schenen drie slecht aanspreekbare Neander-

thalers (Daphne, Khaled en Marie), die aan 

het einde weer vertrokken naar hun eigen 

tijd.

Michiel te Velde, leerkracht groep 5/6

Terug naar de Neanderthalertijd

Tenniskampioenen

De Nederlanden trakteert de jarige  
Vreelandbode op een ontbijt

Er is de afgelopen weken weer volop geten-

nist en dat heeft ook een aantal Vreelandse 

club- en competitiekampioenen opgeleverd. 

Zoals bijvoorbeeld Sabine Vioen en Nienke 

van der Esschert.


