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Van de redactie
Nieuw, nieuwer en nog meer nieuws! Deze juni-editie 
staat er werkelijk bomvol mee. Lees onder andere over 
het mega succesvolle Nieuwe Buren Festival en de nieuwe 
bestemming van het voormalig EVAB-terrein. En heeft u 
de mooie nieuw verbouwde Dagwinkel aan de Voorstraat 
al bezocht? Wat een fijn nieuws dat onze buurtsuperheld 
Aloys weer heeft geïnvesteerd in het grootste gemak van 
ons dorp. Maar ook ‘onze’ flitspalen waren landelijk 
nieuws met alweer een dubieus record. Het oude dorp 
heeft nu eindelijk haar ondergrondse containers gekre-
gen maar krijgen we een nieuwe Jeu de Boules club? Wat 
zijn nu de nieuwe ambities van dorpsgenoot Qury van 
Vliet? Golfclub OCL koopt nieuwe grond aan en Harold 
Linnartz is ook al fan van het nieuwe KO IJS. Alsof dat 
nog niet genoeg is starten Willem Soede en meester Ben 
een nieuw leven na hun welverdiende pensioen. In deze 
bode ook andere mooie interviews zoals met voorma-
lig brandweerman Kees Brinkman en Anna Nelemans.  
Nieuws ook over de N201 en interviews met Dashja van 
den Elshout en Yvonne Kuijer. En wanneer krijgt de 
oude Vechtarm weer een gezond nieuw waterpeil? Oh ja, 
en een oude foto, die overigens via Facebook veel nieuws 
opleverde. Veel leesplezier!

Drie dagen geen vers brood, biologisch vlees of an-
dere boodschappen halen, geen onverwachte ont-
moetingen in de winkel, geen pakketjes wegbren-
gen of ophalen. Veel Vreelanders beseften weer 
met de driedaagse sluiting hoe fijn en belangrijk het 
is een multifunctionele supermarkt in eigen dorp te 
hebben. Na een paar dagen hard werken is vorige 
week donderdag de Dagwinkel weer open gegaan 
met een nieuw aanzien en een uitgebreider assorti-
ment. Vers afgesneden kazen, vleeswaren,  vers ge-
bakken grillworst en kant en klaar gegrilde kippen 
en nog meer producten waar behoefte aan is: van 
goede kwaliteit en vers. 

Nieuwe Dagwinkel met veel verse producten
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Ze waren er zelf bijna beduusd van, de organisa-
toren van de eerste editie van het festival Nieu-
we Buren op 25 mei. Dat het zo’n succes zou 
worden hadden ze bijna niet kunnen bedenken. 
Mensen verbinden en nieuwe (en oude) ‘buren’ 
met elkaar in contact brengen op een creatieve 
en muzikale manier, dat was hun doel. En door 
het bijzondere programma en de uitstekende 
voorbereiding en gunstig gestemde weergoden is 
dat meer dan gelukt. 

Frêle jazz en bijtende poëzie
De zestig gasten liepen na de ontvangst met een 
feestelijk glas bubbels in drie groepen van 20 naar 
drie verschillende locaties, om steeds na een half 
uur door te lopen – of te varen! - naar de volgende 
plek. De stoere vatenmachines in de fabriekshal 
van Greif contrasteerden mooi met de frêle jazz 
die zangeres Marit van der Lei, begeleid door gi-
taar en dwarsfluit (!), haar zelfgeschreven woord-
loze ‘klank’liedjes zong.           Lees verder op pag. 12

Festival nieuwe buren doorslaand succes

Meldpunt klachten vliegverkeer
Er komen vanuit de hele gemeente, ook vanuit 
Vreeland, steeds meer klachten over geluidsover-
last van vliegtuigen. Zeker nu, in verband met groot 
onderhoud aan diverse banen, de Aalsmeer- en 
Zwanenburgerbaan vaker gebruikt worden en de 
vliegtuigen opstijgen over onze gemeen-
te. De fractie van GroenLinks Stichtse 
Vecht maakt zich zorgen over de im-
pact hiervan op onze leefomgeving, met 
name over de gezondheidsrisico’s waar-
onder slaaptekort en stress. Daarom 
heeft de partij een meldpunt geopend: 
stemvoorstilteSV@gmail.com waar inwoners van 
Stichtse Vecht terecht kunnen met hun klachten. 
Fractievoorzitter Albert Gemke: “Er zijn natuurlijk 
al plekken waar je een klacht kan indienen maar 
die komen op een grote hoop terecht. Wij willen 

graag de klachten in onze gemeente bundelen. Onze 
wethouder, Linda van Dort, kan daarmee naar het 
regionaal overleg over Schiphol en zeggen ‘kijk, wij 
als Stichtse Vecht ervaren toenemende overlast, wij 
willen ook een serieuze gesprekspartner worden 
aan deze tafel.’ Zodat we als Stichtse Vecht grotere 

invloed krijgen op de ontwikkelingen 
rond Schiphol. Het zal alleen nog maar 
drukker worden in het luchtruim, ver-
hef je stem als je dat niet wilt.” 

Afval
De eerste weken van het nieuwe afvalin-

zamelingssysteem verliepen behoorlijk chaotisch. 
Containers die niet opengingen, of veel te snel vol 
waren waardoor er veel bijzetafval naast de contai-
ners stond. 

Lees verder op pagina 4
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, be-
reikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
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
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Agenda
15 juni Oud papier ophaaldag
18 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
25 juni Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
25 juni PMD container (oranje bak) ophaaldag
29 juni Brugconcert en fl oating dinner
30 juni ParkPodium Boom en Bosch, 14.00-16.00 u.
2 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
6 en 7 juli Countryweekend Pondarosa
9 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
16 juli Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
16-17 aug. Historisch Festival Vreeland
7 sept. Dorpsfeest

9 juni 10.00 ds Jan Rinzema
16 juni 10.00 ds Hans de Wit Avondmaal  
23 juni 10.00 dr T. van Willigenburg
30 juni 10.00 ds Richtsje Abma
7 juli 10.00 Ardin van Mourik

Kerkdiensten

De laatste tijd zijn er 
veel (pogingen tot) 
inbraken gedaan in en 
om Vreeland.  Meld 
verdachte situaties 
altijd via de politie 
0900-8844, bij acute 
situaties 112 of in de 
Buurt Whatsapp. 
Vreeland telt vijf 
Whatsappp-wijken. 
Wilt u weten in welke wijk u valt om opgenomen 
te worden in uw eigen Buurt Whatsapp? Kijk op: 
www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/groepen.

Meld verdachte situaties

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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

Gezocht: iemand die graag meehelpt onze tuin te 
onderhouden, een halve dag per week. 
06-50278375

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

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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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 394Op woensdagochtend 5 juni waren alle 

ouders uitgenodigd voor een open och-
tend op basisschool CSV Ridderhof. De 
ochtend begon met een weekopening. 
Dat is een bijeenkomst in de hal die nor-
maal op maandag is en waar alle leerlin-
gen en leerkrachten naar toe gaan. De 
weekopening wordt gedaan volgens 
de methode ‘trefwoord’ en deze week 
waren de kleuters aan de beurt met een 
Engels liedje en liet groep 3 zien wat ze 
met de muzikale lessen van de methode 
‘1,2 zing’ al hebben geleerd. 
Na de weekopening mochten de ouders 
langs de verschillende klassen om een 
deel van een les bij te wonen. De kleu-
ters lieten een gymles en een lesje werken zien. Bij 
de groepen 3 tot en met 7 konden ouders onder 
andere meedoen met een spelling-, taal-, reken- 
en muziekles. Groep 8 vertelde over het nieuwe 

flexwerken, een manier van werken waarbij leer-
lingen van de bovenbouw iedere ochtend een bu-
reau kiezen dat bij hun leer- en instructiebehoefte 
van de lessen van die dag past.

Open ochtend CSV Ridderhof

www.ewalddeboer@live.nl
06-553 902 54

www.edeboerglazenwasserij.com

Glasbewassing
Gotenreiniging
Houtwerkreiniging

Qury van Vliet (34) verhuisde ruim twee jaar ge-
leden van Amsterdam (via Zaandam) naar Vreel-
and en is inmiddels  toegetreden tot het bestuur 
van de Dorpsraad. In haar portefeuille heeft ze 
horeca, toerisme en recreatie. Met haar twee kin-
deren, Tahnee (5) en Phie (3) woont ze aan de 
Herman van Woerdenstraat. We willen graag wat 
meer weten van deze jonge advocate, alleenstaan-
de moeder en betrokken Vreelandse. 

Opgroeien in Kockengen
Qury is geboren in België, waar haar opa van va-
derskant een transportbedrijf had. Qury: “Mijn 
ouders wilden niet dat ik Vlaams ging spreken. 
Dus verhuisden we - nog voor ik kon praten - naar 
Kockengen. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. 
Ik ging naar Broklede in Breukelen en hockeyde in 
Loenen. In mijn puberteit vond ik Kockengen vre-
selijk. Er was niets te doen én geen normaal open-
baar vervoer. Als we in het weekend uitgingen dan 
gingen we naar Grietje in Breukelen of stiekem met 
de brommer naar De Doelen in Hilversum of De 
Beurs in Utrecht. Mijn moeder was dus erg ver-
baasd dat ik in een nóg kleiner dorp ging wonen.” 

Leergierig en nieuwsgierig
Na haar middelbare school  heeft Qury eerst al-
gemene sociale wetenschappen in  Utrecht gestu-
deerd en via de studies politicologie en communi-
catiewetenschappen is ze uiteindelijk rechten gaan 
studeren aan de UvA in Amsterdam. En inderdaad: 
deze dorpsgenoot is leergiering en nieuwsgierig, 
maar tegelijkertijd is er genoeg gefeest tijdens de 
studententijd.

Advocaat op de Zuidas
Qury ging – eenmaal afgestudeerd 
– als advocaat gespecialiseerd in on-
dernemingsrecht (later met specia-
lisatie in jaarrekeningenrecht) - aan 
de slag bij  Loyens &  Loeff op de 
Amsterdamse Zuidas, waar ze ove-
rigens nog steeds werkt.  Ze kreeg 
een geliefde én haar twee dochters. 
Er werd verhuisd van Amsterdam 
naar Vreeland en getrouwd. Qury: 
“Ik vind Vreeland een fantastisch 
dorp, vooral voor kleine kinderen. 
Het leven is hier gemoedelijk, lekker 
groen en op zaterdagochtend met 
de kids broodjes en donuts halen 

voelt als vakantie. Ook leuk vind ik dat alles wordt 
gevierd, van de Kerstmarkt tot Sint Maarten en het 
Dorpsfeest. Om me meer betrokken te voelen én 
meer mensen te leren kennen heb ik me aangemeld 
voor het bestuur van de Dorpsraad. Na een officiële 
sollicitatie bij Lokaal Zuid werd ik ‘aangenomen’.”
Helaas hield het huwelijk van Qury en haar man 
geen stand. Sinds december vorig jaar is Qury al-
leenstaande werkende moeder. Dat is een hele uit-
daging. Als ik naar haar droom vraag denkt ze even 
diep na. “Eigenlijk wil ik nog promoveren en naast 
mijn werk bij Loyens & Loeff hoogleraar worden 
aan de universiteit.” Dat gaat deze ambitieuze slim-
merd zeker lukken.

door Connie Lohuis

Qury van Vliet
‘Op zaterdagochtend verse broodjes halen bij Aloys voelt als vakantie’
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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

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

 

Soms waan je je in Vreeland zowaar in de Franse 
Provence. Op de Jeu de Boules baan aan de Fetha 
treffen we op een zonnige zaterdag een aantal ge-
legenheidsspelers dat de ballen weer heeft opge-
poetst. 

De baan zelf, die twee jaar geleden volgens offi-
ciële standaard is aangelegd, ligt er mooi bij. De 
bankjes en picknicktafel bieden genoeg plaats voor 
toeschouwers en meegenomen hapjes en drank-
jes. Een toevallige voorbijganger sluit zich aan bij 
de spelers. “Wat ontzettend leuk is dit, ik was me 
eigenlijk niet zo bewust van het bestaan van deze 
baan” zegt hij. Hans Bots, die samen met Nelly 
Jilesen het initiatief nam voor de aanleg, roept alle 

Vreelanders, jong én oud, op om vooral gebruik 
te maken van de baan. Het Jeu de Boules spel, dat 
ze in Frankrijk overigens Petanque noemen, kent 
eenvoudige spelregels en kan vanaf twee personen 
gespeeld worden. Voor zo’n vijf euro koop je al een 
setje ‘boules’ en de baan is vrij toegankelijk voor ie-
dereen. “Een echte club is er (nog) niet, maar het 
zou leuk zijn als er een Jeu de Boules vereniging in 
Vreeland zou komen” aldus Hans Bots. 
Voor meer informatie over het Jeu de Boules 
spel kan contact opgenomen worden met Hans 
via email hansbots@mac.com of telefonisch: 06-
12617184. Maar gewoon gaan spelen met je part-
ner, kinderen, buren of vrienden kan natuurlijk 
ook!                 P.v.d.H.

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl
0294230230 | 0654207354

VREELANDSE HOBBYCLUBS

Jeu de Boules voor jong en oud
V.l.n.r: John de Nooij, een enthousiaste passant, Greetje van Schaik, Hans Bots en Ankie Bots

Met de aankoop van 13,7 hectare grond ten zui-
den van de huidige golfbaan, tussen de N402 en 
het Amsterdam-Rijnkanaal, heeft golfclub Old 
Course Loenen zich verzekerd van de nodige 
ruimte voor een toekomstige uitbreiding. De 
grond zal voorlopig een agrarische bestemming 
behouden. Voorzitter Ben van Doesburgh: 
“Terwijl schapen het land begrazen zullen 
verschillende teams binnen de club zich in 
alle rust buigen over de aanleg van nieuwe 
holes. Maar dat het gebied ‘groen’ is - en 
blijft - staat nu al vast.” 
De aangekochte grond is extra bijzonder 
omdat zeer nabij tijdens archeologisch on-
derzoek een oude ijzeren kolfslof, verge-
lijkbaar met het blad van een hedendaagse 
golfclub, is gevonden.  
De huidige 9-holes golfbaan van Old Course 
Loenen is tien jaar geleden in gebruik geno-
men. De golfclub heeft de A-status van de Ko-
ninklijke Nederlandse Golf Federatie en telt op dit 
moment 648 leden. De toekomstige uitbreiding 
omvat een nog onbepaald aantal holes. Bestuurs-

lid Marco de Jong, verantwoordelijk voor de baan, 
daarover: “De eerste leden hebben zich al spon-
taan gemeld met suggesties voor de vormgeving 
van de baanuitbreiding. Die betrokkenheid geeft 
een heel prettig clubgevoel en bevestigt dat we 
met zijn allen een goed besluit hebben genomen.”

Foto: Ruud Taal. De huidige golfbaan; rechts het gebied 
waar de uitbreiding gaat plaatsvinden. Op de voor-
grond het Amsterdam-Rijnkanaal; op de achtergrond 
het dorp Loenen aan de Vecht.

Grondaankoop door golfclub Old Course Loenen

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

VREELANDSE HOBBYCLUBS

Vervolg van pagina 1
Er is intensief contact tussen de gemeente en de 
Dorpsraad om te problemen op te lossen. Inmiddels 
zijn de ondergrondse containers bij de muziektent 
geplaatst. Deze bakken zijn groter dan de containers 
die er stonden en er is afgesproken met de gemeen-
te dat ze twee keer per week geleegd worden, om 
te voorkomen dat ze weer overvol raken. Mocht er 
toch een probleem zijn, ook met het legen van je 
eigen container - want dat gaat ook nog niet altijd 

goed -, meld het dan bij de gemeente via: 
formulieren.stichtsevecht.nl.

Vreeland levensloopbestendig
En er zijn eerste oriënterende gesprekken met de 
gemeente geweest om te kijken hoe we Vreeland 
levensloopbestendiger kunnen maken. Samen gaan 
we verder onderzoeken welke mogelijkheden er nu 
en in de toekomst zijn om betere voorzieningen te 
creëren voor mensen die minder zelfstandig zijn.

Bericht van de Dorpsraad
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Toen ik een schilderij van Yvonne zag, wilde ik 
wel eens meer weten over haar. Wie schildert zo 
vrolijk, zo leuk? Via via kwamen we in contact, en 
ineens zat ik bij Yvonne aan de koffie. 

Wat een energie deze vrouw! Ze lacht, praat, staat 
op, zet koffie, gaat weer zitten, laat schilderijen zien. 
En ze vertelt: Yvonne komt uit Amsterdam, waar 
ze de mode-academie heeft gedaan. Daarna heeft 
ze gewerkt in het confectie-centrum in Amsterdam. 
“Ik ben daar gebleven tot ik met pensioen ging, op 
mijn 68ste”. Verbaasd vraag ik hoe oud ze dan is, 69 
misschien? Yvonne moet heel hard lachen, “ik ben 
77! Ik geloof het zelf ook niet, maar het is echt zo!” 
“En hoe blijf je dan zo jong?” “Tsja, waarschijnlijk 
de genen van mijn vader, die op zijn 87ste nog ont-
zettend kwiek was, én glashelder van geest. En ik ga 
eigenlijk alleen om met mensen die jonger zijn dan 
ik. Sporten heb ik wel gedaan, maar nu niet meer 
hoor. En verder, het gaat gewoon vanzelf”. 

Ze leerde haar man kennen in café Hoppe op het 
Spui. Hij woonde toen al in Vreeland. Yvonne 
moest wel even wennen, maar ze woont nu 43 jaar 
in Vreeland, en wil nooit meer weg. “Ik ken hier zo-
veel mensen, het is zo rustig, heel fijn!”
“Hoe kwam je op het idee te gaan schilderen?” “Dat 
zat al in de opleiding op de mode-academie. Later 
ben ik een schildercursus gaan doen, en dat doe ik 
nu al jaren bij Pavel in Bussum. We zijn daar met een 
vast clubje van vijf. Ik doe gewoon waar ik zin in heb 
hoor, soms ineens iets anders.” Yvonne laat zien wat 
ze in haar huis heeft hangen en staan. Veel schilde-
rijen in de stijl van Fernando Botero, de Colombiaan 
die mensen schildert en beeldhouwt met dikke be-
nen en lijven, en kleine hoofden. Yvonne schildert 
veel dansende mensen, vrolijk, feestvierend. Maar 
daarnaast maakt ze ook abstracte schilderijen, en 
zonnige terrassen vol mensen. Heel divers. Voor 
wie geïnteresseerd is: de schilderijen zijn te koop! 
(Contact via info@vreelandbode.nl)                       M.S.

DE ZOMER INLUIDEN
Vrijdag 12 juli luiden we de zomer weer in met 

een informele BBQ avond. Vanaf 18.00 – 23.00 uur
is er muziek, zijn er culinaire happen en staat de 
BBQ buiten op het terras aan. Geen toegang, 

je krijgt bij binnenkomst een strippenkaart waarop 
we jouw gebruiken aanstrepen. 

Als je weggaat betaal je wat je hebt gebruikt. 
Wees er snel bij, er zijn slechts 150 toegangskaarten 
beschikbaar. Reserveer nu via info@nederlanden.nl 

met je naam, aantal personen en je mobiele nummer. 

Met een culinaire groet,  
Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Boerderij Pondarosa organi-
seert op 6 en 7 juli voor de 30ste 
keer weer een prachtig feest 
voor jong en oud: het Country 
& Westernweekend. De hele 
boerderij en stallen zijn omge-
toverd tot een western dorp, er 
is zelfs een jail. 

Op zaterdag 6 juli zijn de vol-
wassenen welkom vanaf 20.00 
uur. Er speelt een fantastische 
band uit België, De Bandana’s, 
die niet alleen country & wes-
tern spelen, maar ook een disk-
jockey. Ieder jaar wordt er volop gedanst want 
ze spelen de sterren van de hemel!! Kortom een 
gezellige, ongedwongen sfeer die je echt een keer 
moet meemaken. Het leukste is natuurlijk om een 
beetje western look gekleed te komen. Je kunt ook 
om het kampvuur zitten, boomzagen of kijken 
hoelang je het volhoudt om op de rodeostier te 
blijven zitten, maar die laat je flink bokken.
Zaterdag 6 juli: vanaf 20.00 uur tot in de late uur-
tjes. Entree: € 12,50.
Zondag 7 juli is er vanaf 14.00 uur voor kinderen 
van alles te doen op de boerderij. Er is poppen-
kast voor de kleintjes, allerlei spelletjes, trampo-
line springen, Colorado jumpingpony en paard 
rijden, mini koetjes kammen, boswachter Harry, 

schminken en muziek. Maar het mooiste is na-
tuurlijk de tractorzeilrace in het weiland, door de 
koeienvlaaien, uniek in Nederland. Bij onze top-
bakker Jan kun je zelf heerlijke broodjes bakken. 
Ook de rodeostier Cornelis is weer aanwezig die 
de kinderen goed laat bokken. Laat uw kinderen 
en uzelf genieten van de sfeer van een western-
dorp tussen de kippen, paarden, hangbuikzwijn 
en andere dieren. Zondag entree kinderen gratis, 
volwassenen € 5,-.
Komt allen naar Boerderij De Ponderosa, denk 
ook even aan de anderen, bijvoorbeeld oma’s, 
opa’s en anderen.
Adres: Ponderosa, Kleizuwe 131, 3633 AG Vree-
land, er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. 

Beleef de sfeer van een oud western dorp

Yvonne Kuyer: 
energiek en creatief
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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

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 

Vrijwillige brandweer klinkt misschien alsof je ge-
heel belangeloos een klusje voor de gemeenschap 
doet maar eeuwenlang was brand één van de 
grootste vijanden van de mens. Ieder huishouden 
had blusemmers en ladders als vast onderdeel van 
de inventaris en pas in 1771 kocht het gemeente-
bestuur van Vreeland zijn eerste brandspuit. 

Niet alleen de houten huizen met rieten daken 
konden branden als fakkels, ook waren schoor-
steenbrand, hooibroei en - toen de elektriciteit een-
maal zijn intrede had gedaan - kortsluiting de be-
langrijkste oorzaken van brand. Er werd ’s nachts 
wachtgelopen door het dorp en de man met de 
ratel waarschuwde de bevolking als er weer ergens 
brand was uitgebroken. Begin 19de eeuw werd er 
naast de dienstplicht ook een brandplicht inge-
voerd: iedere mannelijke Vreelander tussen de 18 
en de 60 jaar moest zich melden om te oefenen in 
de brandbestrijding.

Vrijwillig en professioneel
De animo voor de brandplicht was niet groot en 
daarom werd gezocht naar een vorm om  gemoti-
veerde mensen te trainen. Dat resulteerde in 1925 
in de oprichting van de vrijwillige brandweer in 
Vreeland. Die vrijwilligers waren voornamelijk 
middenstanders, mannen die hun winkel of bedrijf 
in het dorp hadden en dus ook direct oproepbaar 
waren als er brand ontstond. De eerste brandweer-
garage stond in de Ruiterstraat naast waar toen 
nog de Christelijke school gehuisvest was. Later 
verhuisde de brandweerkazerne naar de Raadhui-
slaan, links naast het oude Gemeentehuis. Tot 2005 
was die kazerne in gebruik al waren de corpsen van 
Loenen en Vreeland al jaren daarvoor gefuseerd.

Brandweerhumor
Kees Brinkman was 25 jaar 
bij de vrijwillige brandweer 
en heeft alleen gediend in 
de kazerne op de Raad-
huislaan. Hij heeft een 
fotoboek uit die tijd met 
krantenknipsels en soms 
hilarische foto’s. Rond het 
zestig jarig bestaan werden 
er demonstraties gehou-
den van reddende werk-
zaamheden. Mannen met 
zuurstofmaskers lopen 
met een brancard met een 
nepgewonde voor Taver-
ne de Vecht (thans Lokaal 

Zuid) langs. Er is 
een praalwagen met 
een gedeukte auto 
waar ‘een zwaar-
gewonde’ uithangt 
en nog een andere 
praalwagen met als 
vrouwen verklede 
mannelijke brand-
weermannen. Kees 
liep tijdens die fes-
tiviteiten met een 
viool rond en een 
bord om zijn nek 
waarop stond ‘de 
negende van Beethoven’. Zijn maat Herman liep 
naast hem, verkleed als vrouw achter een kinder-
wagen met daarop de tekst ‘de tiende van Mien’. 
Kees en Herman van ’t Loo werden samen door 
burgemeester Boevée in het zonnetje gezet na 25 

jaar trouwe dienst en wer-
den erelid van de vrijwillige 
brandweer. En dat kwam 
niet doordat ze altijd wel in 
waren voor een geintje.

Levensreddend
Beiden kwamen ze in 1966 
bij de brandweer en samen 
namen ze in 1992 weer af-
scheid. Kees was jarenlang 
voorzitter van de vereni-
ging en Herman secretaris. 
Betaald kregen ze niet, dat 
gebeurde pas na hun tijd, 
maar de situaties waren er 
niet minder levensbedrei-
gend om. Kees vertelt over 
gevaarlijke branden waarbij 
het vuur zich nestelde tussen 
de muren of onder het dak. 

Vuur waar je niet bij kon maar dat wel zorgde voor 
instortingsgevaar. Ook werden ze ingezet bij storm 
(omgewaaide bomen), auto ongelukken (bevrijden 
van mensen uit een autowrak) en drenkelingen 
(mensen die bijna verdrinken of al verdronken 
zijn). Dat zijn taken die de vrijwillige brandweer 
nog steeds op zich neemt. Als mens of dier in ge-
vaar is dan rukt de vrijwillige brandweer uit. Nog 
steeds moeten de mannen en tegenwoordig ook 
vrouwen één avond per week vrijhouden om te 
trainen en diploma’s te halen. Erg belangrijk zijn ze 
voor onze samenleving als het gevaarlijk wordt. De 
inspectie van de huttenbouw en het toezicht op het 
waterspektakel op koningsdag horen gelukkig nog 
steeds bij de brandweerlol.     R.B.

Kees Brinkman over de vrijwillige brandweer
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Na de enthousiaste toelichting van organisato-
ren van de Swim to fight Cancer op CSV Ridder-
hof kan het maar zo zijn dat op 1 september veel 
Vreelandse kinderen mee zullen zwemmen met 
de Swim to fight Cancer voor het goede doel. De 
leerlingen van groep 7 en 8 kregen te horen hoe 
belangrijk onderzoek naar kanker is en kregen 
de spetterende aftermovie van de Swim van vorig 
jaar te zien. 

Met het organiseren van zwemevenementen - 
dit jaar in 13 steden in Nederland - probeert de 
stichting Fight zo veel mogelijk fondsen te werven 
voor wetenschappelijk onderzoek via KWF Kan-
kerbestrijding. Vorig jaar was de eerste editie in 
Stichtse Vecht en die was een groot succes. 
De Junior Swim wordt voorafgaand aan de vol-
wassenen Swim van 2000 meter gehouden in de 
Vecht op 1 september 2019 vanaf de tuin van 
Boom en Bosch in Breukelen. Kinderen van 10 

tot 15 jaar oud zwemmen die dag 500 meter om 
zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek 
naar kanker. Het is dit jaar ook mogelijk om met 
een hele klas (of met een deel daarvan) in een 
team te zwemmen. Samen oefenen en acties be-
denken om donaties binnen te halen werkt naar 
verwachting stimulerend. Of de Vreelandse jeugd 
ook met hun hele klas meedoet is nog niet bekend. 

Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht 
bezoekt CSV Ridderhof

In de STERREN serie ‘De Vreelander creëert…’ 
deelde Inez van Oord hoe zij haar persoonlijke 
waardes vertaalt in acties, bijvoorbeeld door het 
creëren van tijdschriften Seasons en Happinez. 
Een mooie ontmoeting met interview door Carien 
Westerveld en actieve deelname van zo’n 60 dorps-
genoten – een topavond!

Lezing Inez van Oord 
druk bezocht

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Veiligheid van wandelaars en welzijn van flora 
en fauna lijken in het geding te komen door een 
geschil tussen Gemeente Stichtse Vecht en Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht. Het is frequente 
wandelaars langs de oude Vechtbocht opgevallen 
dat het waterpeil daar sinds enige tijd extreem 
laag is. 

Aan het begin van het Jubileumlaantje, vanaf 
de Bergseweg, is een modderpoel ontstaan waar 
enkele maanden geleden nog water stroomde. 
Wortels van grote bomen en beschoeiing langs 
de oever van deze oude Vechtarm zijn op diverse 

plekken zichtbaar 
geworden. Aan 
het einde van de 
Lindengracht, tus-
sen het Boeren-
laantje en Kneu-
terdijkje, waden 
de zwemvogels 
door het lage wa-
ter over het slib. 
De watermeter die 
hier staat geeft aan 
dat het waterpeil, 
normaal circa 19 
cm. onder NAP, 
nu ruim 30 cm. 
onder NAP staat. 
Een email aan het 
Waterschap lever-
de een telefoontje 
op met de mede-
deling dat dit aan 
de Gemeente ligt 

die de taak heeft om 
het slib uit te bag-
geren. Op een email 
aan beleidsadviseur 
flora en fauna van 
der Weerd kwam 
de volgende reactie: 
“De watergangen 
in beheer bij de ge-
meente in Vreeland 
staan op de meer-
jarenplanning voor 
najaar 2020. Het wa-
terschap is verant-
woordelijk voor het 
peil. Hier hebben 
wij geen zicht op en 
bemoeienis mee.” 
Toch maar weer het 
Waterschap gebeld 
die stellig volhoudt dat de gemeente zich van haar 
taak onthoudt om deze watergangen tijdig uit te 
baggeren en zij hier niets aan kunnen doen. Een 
email aan dorpsgenoot Nico de Jong, algemeen 
bestuurslid bij het Waterschap namens het CDA, 
heeft voor het ter perse gaan van deze Vreeland-
bode nog geen reactie opgeleverd. Klachten van 
bewoners aan de Kleizuwe, waar een vergelijkbare 
situatie was, hebben er overigens onlangs wel voor 
gezorgd dat de gemeente het slib eerder heeft uit-
gebaggerd waardoor het waterpeil daar nu weer 
is genormaliseerd. Hopelijk komt er ook snel een 
oplossing voor deze oude Vechtbocht. Veiligheid 
van wandelaars en welzijn van flora en fauna mo-
gen toch immers niet de dupe worden van dit 
‘kastje naar de muur’-beleid?                          P.v.d.H.

Lage waterstand oude Vechtbocht baart zorgen



8  Juni 2019 De Vreelandbode

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

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

In september starten we 
met een spannend en 
interessant nieuw cursusjaar Doe je ook mee?

Wij zouden het heel leuk vinden als jij ook een keertje mee doet 
met de Kids-redactie. De volgende is op maandag 1 juli a.s. van 
14:15 – 15:30. Kom je ook of stuur je liever wat in? Dat kan alle-
maal via info@Vreelandbode.nl. Dan kijken wij of er die maand 
nog plek is of dat we het even doorschuiven naar de volgende 
maand. Je komt altijd aan de beurt!

Gemaakt door Fien & Anna (groep 5)

Swim to fight cancer
Hallo ik ben Feline de jong en ik deed vorig jaar 
mee met swim to fight cancer. Dit jaar doe ik weer 
mee. Het is op 1 september. Swim to fight cancer 
is een organisatie dat geld ophaalt voor kankeron-
derzoek. Zo werkt het: je kan je opgeven als team 
of je kan alleen. Dan is de bedoeling dat je zo veel 
mogelijk geld ophaalt. Ze gebruiken al het geld wat 
is opgehaald voor kankeronderzoek. Om te zorgen 
dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte 
meer is. Dat is heel hard nodig, want nog steeds 
krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland de diagno-
se kanker. Swim to Fight Cancer is in 2014 ontstaan 
door een aantal enthousiaste mensen met een leuk 
idee: zwemmen in een stad en in de grachten, ik 
doe mee bij stichtse vecht en ga 500 meter in de 
vecht zwemmen. wil je mij sponseren ga naar ht-
tps://www.fightcancer.nl/fundraisers/liesbethbeu-
keboomdejong. alvast bedankt!           Feline, groep 8

Hallo allemaal
Mijn naam is Julius de Jong en ik ben bijna 10 jaar 
oud. Dat vind ik heel leuk want nu mag ik ook mee-
doen aan Swim to fight cancer.  Ik wil graag dat er 
meer en betere medicijnen komen tegen kanker en 
daarom ga ik zwemmen om geld op te halen. 
Hopelijk heel veel, want hoe meer geld, hoe meer 
onderzoek er mogelijk is naar medicijnen.

Vogelopvang
Een opvang voor gewonde vogels en eieren die 
geen moeder meer hebben.               Rosalie, groep 4

Blindegeleidenhonden

Babette en Lena, groep 5

Het goede doel
Deze maand heeft de kidsredactie prachtige te-
keningen en mooie verhaaltjes gemaakt over alle-
maal goede doelen! Over het Wereld Natuur Fonds, 
blinde geleiden honden, Spaanse jachthonden, vo-
gels en tijgers die gered moeten worden. En over 
onze natuur, die behouden moet blijven.
In de Kids-redactie van juni zaten Rosalie, Liz, Jet, 
Marie, Ot, Babette, Joeke, Lena, Isabella, Gijs, Rob, 
Feline, Rufus en Pepijn en ze werden geholpen 
door Fien en Anna!

Red de Galgos!
De Galgos zijn Spaanse jachthonden en die worden 
in Spanje heel slecht behandeld. Deze tekening 
heb ik gemaakt zodat meer mensen weten dat de 
Galgos hulp nodig hebben. Op de tekening zie je 
dat ze proberen te ontsnappen van de jagers. De 
Galgos willen graag in Nederland wonen en om ze 
in Nederland te krijgen is geld nodig.

Gijs, groep 3

Red de tijger

Rob, groep 5



Juni 2019  9De Vreelandbode 

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

Wereld Natuur Fonds
Het wereld natuurfonds is dat je de natuur helpt.
Zoals mensen die cola in de bosjes gooien dat is 
niet goed. Er gaan ook meerdere dieren dood door 
dat mensen dat in de bosjes gooien.

Liz, groep 4

Plastic soep
plestic in de zee. plestic is niet voor de zee want vis-
sen raken vast in dat irietante plestic. en meschien 
eten de vissen dat op. en plestic dat in de zee komt 
dat heet plesticsoep.                               Pepijn, groep 3

War Child

Joeke en Isabella, groep 5Wereld Natuur Fonds
Wij  (Jet, Marie en Ot)  hebben geld ingezameld 
voor WNF. we hebben al € 35 ingezameld. wij doen 
dit omdat, toen wij gingen spelen zagen wij plas-
tic op de grond heel veel plastic. Toen gingen wij 
naar het muziek koppeltje en toen zagen wij kleine 
meerkoetjes. wij zagen 3 kleintjes en 2 grote ze wa-
ren net uit het ei gekomen.
Wij hebben ze een week in de gaten gehouden. 
2 weken later waren het nog maar 2 kleintjes. wij 
denken dat die ene dood is gegaan aan plastic. Dus 
toen begonnen Marie en Jet aan WNF red de die-
ren aan plastic

Jet & Marie, groep 6 en Ot, groep 5

Red de tijger

Het milieu
ik was blij met mijn nieu-
we sokken van HEMA 
maar er kwam een PLES-
TIC hangertje bij en dat is 
niet goed voor het milijeu! 
en PLESTIC in de zee is ook 
niet goed voor het milijeu!

Rufus, groep 3

Marie, groep 6 
& Ot, groep 5
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Hoorspelen
Voor meer informatie en 
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

 
 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

Alvast voor in de agenda: 
onze zomersluiting is van 

zo. 21 juli t/m ma.5 augustus!

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Vreeland geniet van iets nieuws - KO-ijs – en wat 
is dat lekker zeg. Uniek in onze Melkweg en naar 
alle waarschijnlijkheid ook ver daarbuiten. Wat 
wel veel voorkomt in de ruimte is CO-ijs – bevro-
ren koolstofmonoxide. Dat is niet te eten, sterker 
nog, het zou zo je einde kunnen betekenen. 

Met een temperatuur van min 243 graden Celsius 
zou je tong aan het ijs blijven vasthangen, vervol-
gens zou een grote hoop blaren ontstaan en het 
smeltende CO-ijs zou je binnen de kortste keren 
om zeep helpen. Remko en Wilco, goed dat jullie 
voor KO-ijs en niet voor CO-ijs hebben gekozen! 
En toch, zonder CO-ijs zou er geen KO-ijs zijn. Ik 
hoor u denken. In de ruimte komt veel koolstofmo-
noxide voor. Dat vriest vast op kleine stofdeeltjes. 
Daar kan het reageren met waterstof-atomen die 
het CO omzetten in methanol. Methanol vervol-
gens is een bijzonder geschikte substantie die als 
uitgangspunt dient om grotere moleculen te ma-

ken. Dat zijn de stoffen die de bouwstenen van het 
leven vormen, zoals amino-zuren en vetten, maar 
ook suikers, zoals die voorkomen in bijvoorbeeld ... 
ijsjes. Die ijzige stofdeeltjes kunnen  gaan klonteren 
en uitgroeien tot kometen of uiteindelijk zelfs pla-
neten, die dan weer met hun zwaartekracht ander 
ijzig stof (inclusief de bouwstenen van het leven) 
naar zich toe trekken. 
Daarna hoef je alleen nog 4.5 miljard te wachten en 
ziedaar, daar zit u dan, opgebouwd uit moleculen 
die ooit hun oorsprong vonden in de interstellaire 
ruimte. Welkom op Aarde. 
Tenslotte, naast CO-ijs bestaat er in de ruimte ook 
ammoniak-ijs (stinkt), methaan-ijs (brandbaar), 
OCS-ijs (ruikt naar rotte eieren), mierenzuur-ijs 
(etst je tong weg) en water-ijs (niet gevaarlijk, 
maar smaakt naar niks). Nee, dan liever toch een 
hoorntje met chocolade- of pistache-ijs en daarop 
een originele topping.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Het zat er al een tijd aan te komen, maar in de week 
van 20 mei is de voormalige EVAB garage aan de 
Singel volledig gesloopt. Dit is op een zeer efficiënte 
en geordende manier gedaan. Op de vrijgekomen 
plek worden binnenkort 12 woningen gebouwd. 

De lege plek die nu te zien is, biedt een net zo open 
ruimte als voor 1992, toen de garage gebouwd werd 
op een leeg weiland. De oude garage aan de Raad-
huislaan was te klein geworden, vandaar de nieuw-
bouw aan de rand van het dorp. 
Over de oude garage leest u in Vreeland Vroeger en 
Nu, pagina 15.

EVAB garage gesloopt

De afgelopen maand postte Taco Hansma 
op de Facebookpagina ‘Vreeland Vroeger 
en Nu’ veel foto’s uit het familiealbum van 
zijn grootouders Hansma-Tijsterman, die 
aan de Lindengracht woonden. Wat een ge-
weldige plaatjes zitten daar bij! Het leuke is 
dat door de interactie met de lezers er veel 
nieuwe informatie werd gegeven. Zo was op 
deze foto niet bekend wie erop stonden, al-
leen dat het om de buren ging van de ouders 
Hansma. Uit een paar opmerkingen bleek 
dat hier Geertje en Cor van Schaik staan, met 
‘opoe’ Schouten. Zij was de pleegmoeder van 
Cor en woonde bij Geertje en Cor in. “In het 
huizenrijtje aan de Lindengracht woonde de 
familie van Soest, familie Los en de familie 
Hansma. Het waren kleine huizen met de wc bui-
ten. Als er ‘s winters dan sneeuw lag en het vroor 
zat vaak de wc-deur vastgevroren en ja als de nood 
dan hoog was....” voegde Zeeger van Roemburg 
nog toe… Deze ‘wc’s’ (met een plank met een gat 
erin), stonden links tegen de achterkant van res-

taurant Noord-Brabant, kon Joop Baar nog aan-
vullen. Beheerder Jeroen Tang kon aanvullen waar 
het bruidspaar staat: op de Nigtevechtseweg bij de 
huizen van ‘de Goede Verwachting’. Op de achter-
grond is nog het dak zichtbaar van boerderij Nooit-
gedacht (Van Hienen), die in 1992 is afgebrand. 

Foto van de maand
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“Een ideaal dieet bestaat niet, want elk mens is 
uniek.” Zo introduceert gewichtsconsulent Anna 
Nelemans haar diensten op haar website. Anna 
richt zich met Slim Slim op de persoonlijke ge-
woontes, het eetpatroon en de gezins- en werksi-
tuatie van haar klanten. Ze werkt samen met hen, 
stap voor stap, naar het gestelde doel. Ze leert haar 
klanten om te begrijpen hoe het lichaam werkt en 
wat het effect is van bepaalde voedingsstoffen. 
“Als je snapt hoe het werkt, snap je beter hoe je af 
kan vallen en hou je het beter vol. De kans op (blij-
vend) resultaat is dan dus ook groter” is Anna’s 
stellige overtuiging.  

De van origine uit Estland afkomstige Anna 
kwam ruim vijf jaar geleden met haar man Hans 
Nelemans (beter bekend als bassist/zanger Hans 
Jus d’Orange) in Vreeland wonen. Toen ze in-
dertijd geïnterviewd werd voor de rubriek Im-
port-Vreelander vertelde ze al over haar ambities: 
“als je mij vraagt hoe ik mijn toekomst zie, dan 
heb ik daar een helder plaatje van. Liefst zou ik 
parttime diëtiste worden en daarnaast dansen en 
zingen.” Nu, vijf jaar later, blijkt haar droom te 
zijn uitgekomen. Naast haar werk leidinggevende 
bij een farmaceutisch laboratorium in Utrecht, 
werkt ze twee dagen in de week als diëtiste en is ze 
aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichts-
consulenten Nederland. 

Een droom die uitkomt
Om haar droom te verwezenlijken volgde Anna 
een tweejarige NTI opleiding Gewichtsconsulent 
die ze al in 7 maanden (!) wist af te ronden. En 
daar liet de leergierige Anna het niet bij, want nu 
volgt ze ook een opleiding voor het begeleiden van 
mensen met medische problemen waarvoor een 
dieet uitkomst kan bieden. “Voeding was altijd al 

mijn passie. Tijdens mijn universitaire opleiding 
Levensmiddelen Technologie die ik in Estland 
volgde, waren voeding en fysiologie mijn favo-
riete vakken. Daarnaast vind ik het heel leuk om 
te coachen” vertelt Anna. Nu, jaren later, komen 
deze twee passies bij elkaar in haar parttime baan 
als diëtiste, of beter nog: ‘voedingscoach’ zoals ze 
het zelf noemt.

De diensten van Slim Slim
Met de hulp van Slim Slim kan je onder persoonlij-
ke begeleiding ‘afvallen met verstand’, zonder dië-
ten, pillen en shakes. Met tips en tricks gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek. Met als resultaat: 
een blijvende gedragsverandering en leefstijlaan-
passingen. Hiervoor biedt Anna verschillende 
diensten: losse consulten, lichaamsanalyse of voe-
dingsanalyse. Combinaties zijn ook mogelijk. Tot 
slot nog een mooi citaat van de Chinese filosoof 
Lao-Tse dat ik op Anna’s haar website vond: “Een 
tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste 
stap”. De eerste stap naar gezond gewicht begint 
met verandering, met verandering die bij u past! 
www.nuchterafvallen.nl.                                     A.F.

Bedrijvigheid
Anna Nelemans – 
Slim Slim, Nuchter Afvallen

Kort Nieuws

Het dorpsfeest komt er weer aan! Op 7 september, dit 
keer een week na de zomervakantie, barst het los. Of 
liever: Alles geht los, want het thema is dit jaar Duit-
se Bierfeste! Natuurlijk zijn er het bekende kinderpro-
gramma, het diner en het dansfeest met een spetterende 
band. Daarnaast is er dit keer ook een programma voor 
senioren: een dorpsreunie in het Dorpshuis, en een 
boottocht over de Vecht. Als alles mee zit is er ook een 
grote verrassing voor het hele dorp, maar dat houden 
we nog even geheim! Hou 7 september vrij!

Dorpsfeest in Duitse sfeer

Voor de achtste keer reed Rogier Sluyter de Alpe du-
Zes, de loodzware fietstocht waar honderden fietsers 
en wandelaars zes keer de Alpe d’Hues opklimmen 
om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Dit jaar 
heeft Rogier ook vrijwillig de catering verzorgd voor 
2000 Nederlandse aanwezigen. Zijn dochter Milou 
heeft de berg gelopen, en bij Rogiers tweede rit kwa-
men vader en dochter tegelijkertijd over de finish. Dat  
moet een kippenvelmoment zijn geweest. 
Dorpsgenoot Hans de Jong was motorbegeleider bij 
de rit. Vreelandse saamhorigheid in het buitenland, 
zoals de foto laat zien! Met allerlei andere activiteiten 
zoals het verzorgen van benefietdiners heeft Rogier in 
totaal € 15.300,- opgehaald.

Op zaterdag 29 juni is het weer zover: voor de 
17de keer organiseert OrveO het jaarlijkse Brug-
concert bij de Van Leerbrug. Een gezellige avond 
langs de Vecht met muziek die iedereen kent of 
zal herkennen. Neem u eigen kleedje of stoeltje 
mee en kom vanaf 20.00u samen met OrVeO op 
gezellige wijze de zomer inluiden.Ook dit jaar zal 
zangers Caroline Born de sterren van de hemel 
zingen. De toegang is gratis en de fantastische 
sfeer krijgt u ook cadeau. 
Voorafgaand aan het concert organiseert OrveO 
weer een Floating Dinner. Vaar samen met maxi-
maal 30 mensen over De Vecht terwijl u geniet 
van een culinaire verwennerij. Vanaf 17.30u vaart 

het ponton weg en 
zijn er de gastheren en 
vrouwen die er voor 
zorgen dat u niets te 
kort zult komen. Om 
19.45u meert u weer 
aan bij de Van Leer-
brug zodat u niets 
hoeft te missen van 
het brugconcert.  De 
prijs bedraagt €40,- per persoon en is inclusief 
eten en drinken. Ben er wel snel bij, want de plaat-
sen zijn gewild en ook beperkt. Reserveren kan 
via: bea.hofsommer@hotmail.com. 

Brugconcert en floating dinner

Binnen een straal van zo’n 30 minuten fietsen van 
Vreeland is er de komende weken erg veel te doen. Een 
korte compilatie:
Een prachtige fietstocht langs de Bethunepolder leidt 
naar het unieke Streekmuseum Vredegoed in Oud 
Maarsseveen, waar op 29 juni de Piet Bakker Buiten-
dag is. Kinderen kunnen spelen met lammetjes, een 
echt brandje blussen of meerijden met de hinnikwa-
gen, ouders kunnen genieten van allemaal streekpro-
ducten, muziek, zang of een roofvogelshow. 
Het altijd actieve Vechtstreekmuseum in Maarssen 
heeft een leuke molententoonstelling met bijpassende 
fietsroutes. Het organiseert ook excursies, op 23 juni 
naar de tuin van kasteel Nijenrode, gecombineerd met 
een bezoek aan de tentoonstelling van de kunstcollec-
tie van DSM. Op 30 juni begint in het park van Boom 
en Bosch in Breukelen, het oude gemeentehuis, de se-
rie gratis zondagmiddagconcerten ParkPodium Boom 
en Bosch. Dit jaar bestaat de concertreeks 10 jaar, dus 
wordt het extra feestelijk. Zo zijn er nog veel meer 
excursies, lezingen, creatieve workshops, wandel- en 
fietstochten en kunstrondes. Bekijk ze op de digitale 
evenementenagenda van de VVV Stichtse Vecht of 
haal de gratis UITagenda bij de Dagwinkel.

Uit in de buurt

Vreelandse steun bij Alpe’duzes
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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 

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

Trots laat Dasjha van den Elshout de gezellige 
nieuw aangelegde tuin van haar nieuwe huis aan de 
Vijverlaan zien. Alhoewel ze daar een nieuwe buur-
vrouw is, is ze absoluut geen nieuwe Vreelandse. 

Dasjha (25) woonde tot haar 11e met haar moe-
der en oudere broers Sander en Timmy in Loenen. 
Na de scheiding van haar ouders en voor de nieu-
we liefde van haar moeder verhuisden ze met z’n 
vieren naar Vreeland. Ook als elfjarige wist Dasjha 
behoorlijk goed wat ze wilde! Dasjha: “Verhuizen, 
prima. Maar ik blijf op de Ludgerusschool in Loe-
nen en maak daar groep 8 af”.
In Vreeland kreeg Dasjha er 3 stiefbroers bij: Wou-
ter, Diede en Daan Klever. Alhoewel de eerste peri-
ode wennen was, was opgroeien in Vreeland met 5 
grote broers erg leuk! De hele bende gaat met kerst 
nog steeds met z’n allen op skivakantie. Auto’s 
worden dan volgeladen met eten, drinken en een 
kerstboom.
De middelbare school begon ze op de Savornin 
Lohmanschool in Hilversum en ze stapte na de 2e 
over naar 3 mavo op het Comenius. Broers Sander 
en Daan zaten op dat moment in 6 vwo en waren 
hun aanwezigheid op school al wat aan het afbou-
wen. Een mooi voorbeeld voor Dasjha die dat jaar 
het spijbelen uitvond! In die tijd was ze met vrien-

den veel te vinden aan de bar bij Cor Ledder, in café 
Taveerne de Vecht. Ze had een goeie band met Cor, 
hij kwam haar zelfs na een avond stappen uit Hil-
versum ophalen. Na de mavo ging Dasjha via de 
fotovakschool in Amsterdam naar de opleiding Pe-
dagogische Medewerker in Hilversum. Deze rond-
de ze af en ze werkte een poosje op een kinderdag-
verblijf in Abcoude. Alle bijbehorende wetten en 
regels braken haar op en ze vertrok voor een paar 
maanden naar Amerika om Engels te leren. Terug 
in Nederland schreef zij zich in als gastouder en 
kwam na een gezin in Bussum kwam ze terecht bij 
een jong gezin in Vreeland.
De afgelopen jaren heeft Dasjha tijdelijk in Loe-
nen gewoond, ze kon haar geluk niet op toen ze 
kans maakte op een huis aan de Vijverlaan. Dat ze 
mocht gaan wonen in het oude huis van wijlen Cor 
Ledder was voor Dasjha erg speciaal, een eer.
Sinds ruim twee jaar is Dasjha samen met haar 
vriend Stefan (25). Hij groeide ook op in Loenen, 
maar ze leerden elkaar pas later kennen. 
Momenteel kennen veel Vreelandse ouders met 
jonge kinderen haar als juf van de Peuterspeel-
zaal Vechtkroost en is ze als gastouder veel op het 
schoolplein te vinden.  Samen met Stefan gaat ze 
graag lekker eten, naar een game-hal in Utrecht en 
binnenkort samen op vakantie naar Egypte.    W.T.

Nieuwe buren

Festival nieuwe buren doorslaand succes
Vervolg van pag. 1
Met de boot staken de groepen over naar de mo-
len waar iedereen een unieke ervaring had door de 
mengeling van muziek door de ‘silent disco’ kop-
telefoons, teksten van dichter Hugo de Haas van 
Dorsser van Wordbites ondersteund door won-
derschone trompetklanken. “Performance poëzie 
die kraakt, bijt of streelt’ noemt Hugo het, en dat 
deed het. De ondergaande zon op de achtergrond 
maakte de ervaring extra intens. De prachtige, 
stoere ruimte in het huis van Anouk Pruim en 
Andries Nieuwland aan de Voorstraat vormde 
weer de derde setting voor De Breek, drie extreem 
muzikale buurmannen uit Amsterdam-Noord die 
driestemmig sfeervolle liedjes over bijzondere on-
derwerpen zongen. 

Borrelende buren
Totaal verschillende optredens, voor velen ook 
helemaal nieuwe ervaringen en nieuwe soorten 
muziek. Terug bij de hooiberg van de familie Kolk 
stond de tafel met door iedereen meegebrach-
te drankjes en hapjes klaar, waarna de muzikale 
organisatoren zelf nog als kers op de taart een 
spetterend optreden gaven en iedereen nog lang 
naborrelde… Complimenten aan Carien Wester-
veld, Helge Slikker, Tim Klaasse en Joost Bos voor 
dit initiatief en de uitwerking, Anouk Pruim voor 
de vormgeving en Wietske Tammes voor het ma-
ken van de website. We kunnen niet wachten op 
de tweede editie!
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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 80 cm. en hoogte 
van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

In de agenda van Willem Soede 
stond 18 mei met hoofdletters ge-
schreven, laatste werkdag! Willem 
heeft, bij velen bekend, als hobby 
oude brommertjes restaureren en 
er natuurlijk mee rijden. Willem 
keek uit naar zijn laatste werkdag 
en vertelde deze datum dan ook 
aan zijn brommervrienden en dat 
was aanleiding om Willem te ver-
rassen aan het einde van zijn laat-
ste werkdag. 

Best nog wel even een organisato-
risch dingetje, er ontgaat Willem 
namelijk niets als het om oude 
brommerritjes gaat. Bijna niets dan, 
deze brommerrit was niet bekend 
bij Willem. ‘s Middags 18 mei vertrokken negen 
oude brommertjes vanuit Vreeland naar de werk-
gever van Willem, Wasserij Lamme, locatie Schip-
hol. Met een kleine vertraging kwamen we ruim op 
tijd aan bij de portier van Schiphol. Hier hebben we 
de brommer van Willem versierd en Willem opge-
wacht. Daar kwam hij aan, nog diep in gedachten 
van zijn laatste werkdag. Hij werd totaal verrast 
met onze aanwezigheid. Iets waar Willem helemaal 
niet van houdt is in de belangstelling staan, maar 
met een versierde brommer en een opvallend jas-
je aan met tekst erop moest hij er aan geloven. Na 
een rit van anderhalf uur brachten we Willem veilig 
weer terug bij Toos aan de Boslaan. 
Willem begon zijn carrière als veerijder bij Firma 
Meijers in Loosdrecht. Daar heeft hij 13 jaar lang 
het vee bij de boeren in de omgeving opgehaald 
en naar de veemarkten gebracht. Dit betekende 

vroeg opstaan en hard werken. Dertien jaar lang 
heeft Willem daar gewerkt, toen was het tijd voor 
iets anders. Roland Arends bood Willem een baan 
aan als vrachtwagenchauffeur bij zijn net begonnen 
bandenhandel in Loenersloot. Banden ophalen bij 
garagebedrijven door heel Nederland, daarna de 
banden sorteren en klaarmaken voor export. Ook 
hier weer hard werken en lange dagen maken. Na 
28 jaar bij Arends banden gewerkt te hebben was 
het genoeg, Willem werd vrachtwagenchauffeur 
bij wasserij Lamme uit Nederhorst den Berg. Vuile 
was ophalen en schone was wegbrengen naar hotels 
en instellingen door heel Nederland. De laatste ja-
ren was Willem gestationeerd op de wasserij locatie 
van Lamme op Schiphol – Noord. Na een carrière 
van 50 jaar (!) is het nu tijd voor een welverdiend 
pensioen en samen met Toos lekker genieten van 
de vrije tijd.                                       Tijmen Zeldenrijk

Willem met pensioen!

Na de alom positief ontvangen vorige editie van de 
badeendrace vorige zomer, organiseert Lionsclub 
Over Holland dit jaar opnieuw een badeendrace 
op 21 juni. De opbrengst van de race gaat naar 
Stichting Semmy, die onderzoek doet naar  her-
senstamkanker bij kinderen (stichtingsemmy.nl) 
en het project TaalVisite van de bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen. Taalvisite richt zich op het 
verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen 
twee en twaalf jaar. Vrijwilligers gaan gedurende 
vijftien weken één uur per week bij een gezin ‘op 
visite’. Zij lezen de kinderen voor of lezen samen 
met de kinderen.

De verkoop van de badeendjes zal plaatsvinden 
op zaterdagen 8 en 15 juni tussen 9.30 en 16.30 
bij de verkoopstands nabij Albert Heijn en Jum-
bo in Breukelen en nabij de Jumbo in Loenen a/d 
Vecht. De race zal plaatsvinden op 21 juni van-

af 20.00 in zwembad Zwemlust in Nieuwersluis, 
aansluitend op de laatste avond van de jaarlijkse 
zwemvierdaagse. Circa 3.000 eenden gaan te wa-
ter om met elkaar de strijd aan te gaan wie er als 
eerste over de finishlijn gaat. Voor de winnende 
eenden zijn er weer prachtige prijzen te winnen. 

De badeendrace komt er weer aan!

Herkent u dit: een foutmelding op de laptop die 
u niet begrijpt, een update die u moet installeren, 
een bijlage die u niet kunt openen, de meterstand 
die u via de computer moet doorgeven of een mail 
versturen naar een groep mensen. Tegenwoordig 
kunnen steeds meer zaken geregeld worden met 
de computer en de mobiele telefoon. Sommige 
mensen vinden dit vervelend, anderen vinden het 
juist makkelijk. Welzijn Stichtse Vecht, Stichtse 
Vecht computer café (SCC) en de Bibliotheek zijn 
benieuwd of de inwoners van Loenen hulp nodig 
hebben bij het gebruik van hun computer, tablet 
of telefoon. Ze organiseren daarom bij wijze van 

proef op zes vrijdagen een digitaal vragenuur in 
de Bibliotheek Loenen, Doude van Troostwijk-
plein 47.
 
Tot en met 21 juni bent u welkom op vrijdagmid-
dag van 14.00-15.30 uur. Neem uw opgeladen 
laptop, tablet of telefoon mee. Heeft u geen lap-
top, tablet of telefoon en bent u nieuwsgierig naar 
het gebruik van een computer? Ook dan bent u 
van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven 
maar kunt gewoon binnenlopen, ook als u géén 
lid bent van de Bibliotheek. Voor meer informatie 
zie www.welzijnsv.nl of www.bibliotheekavv.nl. 

Digitaal vragenuur in de bibliotheek
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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, 
 schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en 
 winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging 
 van interieur en exterieur van uw auto.

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

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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

Op woensdag 3 juli a.s. organiseert 
OrVeO voor de tweede keer een con-
cert op het plein tussen de Lutgers-
laan en de Zegelaarweg in Cronen-
burg, Loenen.

Dit jaar is het thema ‘Wijntje op het 
Pleintje’. Onder het genot van een 
wijntje -er zijn natuurlijk ook andere 
versnaperingen verkrijgbaar- samen 
genieten van herkenbare muziek. 
Neem u eigen kleedje of stoeltje mee 
en kom samen met OrVeO op een gezellige ma-
nier de zomer inluiden. Het concert start rond de 

klok van 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom en de toegang is gratis.

Muzikaal ‘Wijntje op het Pleintje’

Zaterdag 25 mei vertrok een groep dorpsgenoten 
vanaf het Dorpshuis richting Amsterdam-Rijnka-
naal voor de Sterrenwandeling met Vleugels. 

Eenmaal op de Spoorlaan lopend langs de weelde-
rige Vreelandse moestuinen werd er genoten van de 
late voorjaarsnatuur zoals de uitbundig bloeiende 
gele lissen en boterbloemen langs de slootkanten en 
de zwaluwen die hun acrobatische vliegbewegingen 
in de lucht toonden tijdens hun zoektocht naar vlie-
gend voedsel. Eenmaal voorbij het Tolhuisje was in-
eens in de verte te zien hoe een windzak wapperde 

in de wind midden in de weilanden, een teken dat 
de locatie aangaf van het vliegveld voor de ultra-
light vliegtuigen van Han de Waard en medevlieger 
Alex Henny.
Han de Waard verwelkomde de Vreelandse wan-
delaars op zijn beboste landgoed langs de Oostka-
naaldijk en begeleidde ze naar achter, waar onder 
hoge bomen en grenzend aan de open weilanden 
de ultralight vliegtuigen en de hangar stonden. Na 
een inleiding door Han was er gelegenheid in klei-
nere groepen de piloten vragen te stellen en de ul-
tralights van dichtbij te zien. Er werd ook verteld 
over de eisen van de autoriteiten waaraan piloten, 
de ultralights en het vliegveld moeten voldoen. Als 
afsluiting van het bezoek werden de wandelaars ge-
trakteerd op een live demonstratie van het vliegen 
met een ultralight door Alex Henny. Het was een 
bijzonder en prachtig gezicht om de ultralight van 
vlakbij te zien opstijgen, rond vliegen en landen 
met het dorp Vreeland op de achtergrond.
Met dank aan Han de Waard en Alex Henny voor 
de gastvrijheid en het enthousiasme waarmee ze 
hun kennis en ervaringen met hen deelden, keer-
den de wandelaars een ervaring rijker terug naar 
dorp.

Sterrenwandeling met Vleugels

Op vrijdag 28 juni draait in het filmhuis de IJs-
landse film ‘Woman at war’. Zo heel veel films 
uit IJsland bereiken ons niet, maar als dat wel 
gebeurt, is het vaak iets bijzonders. Dat geldt ook 
voor Woman at War, een heerlijke tragikomedie 
over dé vraag van deze tijd: hoe ver kun, mag of 
moet je gaan om het milieu te beschermen? 

Koordirigent Halla lijkt een lieve, onschuldige 
vrouw, maar is ook een keiharde activiste. Af en toe 
blaast ze in het diepste geheim een elektriciteits-
paal op om aandacht te vragen voor de IJslandse 
natuur, die in haar ogen te grabbel wordt gegooid 
voor economisch gewin. Films over het klimaat 
dreigen snel moralistisch te worden. Gelukkig be-
waart Benedikt Erlingsson (Of Horses and Men) 
zijn boodschap voor het fraaie eindshot. Dat is na-

tuurlijk een metafoor. 
Wie wil strijden voor 
de goede zaak moet 
daar niet zelden iets 
wezenlijks voor opge-
ven. Woman at War 
gaat over de balans 
tussen persoonlijk ge-
luk en verantwoorde-
lijkheidsgevoel.
De film wordt ver-
toond 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 gratis, maar een bijdrage om de kosten 
te dekken wordt gewaardeerd. Na afloop is er een 
hapje en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen
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In deze Vreelandbode leest u over de sloop van 
de EVAB aan de Singel en vertelt Kees Brinkman 
over de vrijwillige brandweer met hun laatste ka-
zerne aan de Raadhuislaan. Het garagebedrijf en 
de kazerne waren decennialang buren van elkaar 
aan de Raadhuislaan. Op deze luchtfoto uit de ja-
ren ‘70 zijn beide gebouwen prachtig te zien. Het 
verschil tussen de oude situatie en nu is groot: het 
hele terrein waar bedrijvengebouwen op stonden 
en het huis van kapper Almoes aan de Raadhuis-
laan zijn begin jaren ‘90 tegen de vlakte gegaan en 
vervangen door woningbouw met daarachter een 
parkeerplein. Van dit hele deel is alleen de boer-
derij op de hoek Lindengracht-Raadhuislaan nog 
hetzelfde gebleven.

Brandweerkazerne
De eerste ‘brandweergarage’ was een schuur aan 
de Ruiterstraat, tussen Vredenhoek en de chris-
telijke school die hier tot 1983 stond. Hier achter 
stond een slangendroogmast. Tot dan toe werden 
de brandweerslangen aan de trans van de kerkto-
ren te drogen gehangen!  
Een nieuwe, beter toegeruste kazerne werd in 
1964 gebouwd aan de   Raadhuislaan. Op de 
luchtfoto is het gebouw met plat dak goed te zien, 
pal naast het voormalige gemeentehuis. Na de fu-
sie met de Loenense brandweer in 1983 werd dit 
pand verbouwd en kreeg het een opbouw met een 

puntdak. Het zou nog zo’n dertig jaar in gebruik 
blijven. In 2005 is het toen leegstaande gebouw 
verbouwd tot woonhuis. 

Evab
Links van de brandweerkazerne zijn op de oude 
foto allemaal bedrijfsgebouwen te zien. De zwarte 
loodsen waren van de firma Haring, groothandel 
in drogisterij artikelen. In het midden zien we het 
autobedrijf dat Henk van Zijtveld en Aart Schoe 
in de jaren ’60 begonnen waren: het Eerste Vreel-
andse Auto Bedrijf, de EVAB. Zij trokken in de 
leegstaande garages van transportbedrijf C. den 
Hertog en breidden later nog uit in de toen vrij-
gekomen ruimtes van de firma Haring. Hier, in 
het kantoor van Haring, hing de oude luchtfoto. 
Mevrouw Schoe gaf deze aan Kees en Mayke van 
der Donk, toen die haar oude huis kochten. En zo 
kwam de foto bij mij en in deze Vreelandbode te-
recht… 

Henk en Aart vertrokken in 1992 met hun bedrijf 
naar een nieuw gebouwde garage en showroom 
aan de Singel. Alle bedrijfsgebouwen aan de Lin-
dengracht en de Raadhuislaan werden gesloopt  en 
op het vrijgekomen stuk grond werden de huidige 
huizen gebouwd: een twee-onder-een-kapwoning 
aan de Raadhuislaan en een rij van zes woningen 
aan de Lindengracht. 

Vreeland nu

Bedrijventerein Raadhuislaan - LindengrachtBedrijventerein Raadhuislaan - Lindengracht

Het gemengd kamerkoor Vreeland Vocaal uit Vreeland 
zoekt zangtalent uit de regio en vooral bassen en teno-
ren. Het koor bestaat inmiddels 20 jaar en heeft circa 20 
leden. In de afgelopen jaren hebben we vele 4-stemmige 
klassieke stukken uitgevoerd van o.a. Händel, Mozart, 
Schubert, Bach en Faure. Op dinsdagavond wordt ge-
zongen in het dorpshuis van Vreeland. Heb je interesse 
om te komen zingen, kijk dan even op de website: www.
vreelandvocaal.nl en kom vanaf medio september 2019 
een avondje langs! Wil je meer weten, mail dan even 
naar  vreelandvocaal@gmail.com  of neem contact op 
met: Jaap van Beek (06-53256697)

Kort Nieuws
Kamerkoor Vreeland Vocaal 
zoekt bassen en tenoren

De zware storm van 5 juni velde onder andere een 
knotwilg aan de Singel, die midden in de nacht de 
hele weg versperde. Gelukkig was de toegang tot de 
Spoorlaan nog vrij, zodat auto’s binnendoor om kon-
den rijden. Nog voor de ochtend was de boom alweer 
geruimd door de brandweer.

Stormslachtoffer

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
weekend van 09.00-16.00 uur. 

Maandag gesloten.

Vroeger en NuVroeger en Nu
door Juliette Jonker

Na de succesvolle eerste editie met prachtig weer en 
ruim 260 deelnemers is op 30 juni 2019 de tweede edi-
tie gepland van de 12 kernen toertocht. De opbrengst 
van de fi etstocht gaat naar het Jeugdfonds Sport Stichtse 
Vecht. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 
30 of 80 tot 100 km. De startlocaties zijn Park Gou-
destein in Maarsen en De Heul in Loenen. De inschrij-
ving is al geopend op www.sportpuntstichtsevecht.nl/
fi etstocht. Kosten voor deelname zijn € 5,-. Ook is het 
mogelijk een extra vrijwillige bijdrage te geven aan het 
Jeugdfonds.

12 kernen toertocht
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Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

De jaarlijkse sportdag voor het basisonderwijs in 
Loenen aan de Vecht, Loenersloot en Vreeland 
was dit jaar extra bijzonder. Na 40 jaar nam do-
cent bewegingsonderwijs Ben Eichholtz afscheid 
van ‘zijn’ kinderen en ‘zijn’ sportdag. Generaties 
kinderen zijn opgegroeid met de gymlessen van 
Meester Ben en genoten ieder jaar van de geva-

rieerde sportdag die 
hij dit jaar dus voor 
de 40ste keer orga-
niseerde. Hier past 
alleen een groot 
woord van dank en 
veel hulde!

Afscheid van meester Ben

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

“De flitspaal langs de N201 in Vreeland is nog al-
tijd de meest actieve paal van Nederland” schreef 
het Utrechts AD op 29 mei j.l. Ook in De Tele-
graaf van 6 juni werd maar liefst een halve pagina 
gewijd aan ‘onze’ flitspaal. In de eerste vier maan-

den van dit jaar werd er in de richting Hilversum 
gemiddeld 124 keer per dag geflitst. In totaal zijn 
dat 14.875 boetes. Of dit door-rood-rijders betreft 
of mensen die harder dan 60 km. per uur rijden is 
niet bekend.  

Flitspaal weer de actiefste van het land

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Veel Vreelandse kinderen liepen ook dit jaar 
weer via gymnastiekvereniging DOS mee met de 
avondvierdaagse, een geweldig jaarlijks terugke-
rend evenement voor alle jeugd uit de voorma-

lige gemeente Loenen. Dit jaar liepen er maar 
liefst 800 mensen mee, die op de laatste avond 
muzikaal werden ingehaald door OrveO.

Sportieve avondvierdaagseSportieve avondvierdaagse

‘Uit de running? Ik kan het me 
niet permitteren.’

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

 (Foto: Petershotnews)


