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Van de redactie
Dat het pittoreske Vreeland een TOP-dorp is wisten we 
natuurlijk allang. Deze zomerse juli uitgave van de Vree-
landbode bewijst dat maar weer eens en staat dan ook 
bomvol bijzondere top -prestaties, -interviews, -nieuws en 
andere hoogtepunten. En hoewel de boeren uit protest de 
vlaggen op zijn kop hebben uitgestoken zagen we ze ook 
fier rechtop wapperen. Wij spraken enkele van de geslaag-
de toppers waaronder Feline van Genderen die het tot het 
allerlaatst wel heel spannend heeft gemaakt! Opluchting is 
er ook door de nieuwe busverbinding met Loenen, waar-
mee het lijntje tussen de dorpen weer wordt aangehaald.  
Maar zorgen zijn er ook want het zou toch wel het top-
punt zijn als gymnastiekvereniging DOS door gebrek aan 
vrijwilligers na 70 jaar moet stoppen. Dus lieve ouders 
van jonge Vreelandertjes, steek je handen uit de mouwen 
waardoor ook jullie kinderen ‘Door Oefening Sterk’ kun-
nen blijven! Lees ook over andere toppunten, zoals die van 
de kerk en van de, eveneens in de oude dorpskern gelegen, 
springlevende oermammoet die daar zelfs nog bovenuit 
torent. En natuurlijk zijn al onze adverteerders top, zoals 
Anne Marie Krekels die ons meeneemt naar een toplocatie 
waar ze haar praktijk ‘Een heel nieuw Herbegin’ is gestart. 
Verder genieten we nog na van Vreelandse topoptredens 
zoals die op het Brugconcert en van Lizz Veen (18) die op 
het Oerol-festival in haar prachtige solovoorstelling ‘Al-
leen’ werd bijgestaan door Helge Slikker (muziek) en Lieve 
Nieuwland (flyer). Voor augustus hebben we in het the-
ma maar 1 letter veranderd. Overspoel ons dus maar met 
zomerse foto’s en warme verhalen want het belooft een 
HOT-item te worden! 

Als DOS binnen twee maanden geen vrijwilligers 
vindt, wordt de sportclub ‘Door Oefening Sterk’ 
opgeheven. Momenteel zijn de enige bestuursle-
den nog Kathleen van Mourik (voorzitter) en Al-
oys Hageman (penningmeester). Kathleen woont 
inmiddels niet meer in Vreeland en haar kinderen 
zitten nu op de middelbare school. Ze vertelt: “Al-
oys wil er ook mee ophouden. Dat betekent dat we 
zonder bestuur zitten. Ik zal dit aankondigen op de 
ledenvergadering in september.”
Wie DOS een warm hart toedraagt en graag wil dat 
zijn kinderen of kleinkinderen naar de sportver-
eniging kunnen moet dus in actie komen. Iedereen 
kan hier meedoen met kleutergym, turnen, freerun 
of zumba. Een belangrijke faciliteit om in het dorp 

te houden, niet alleen om sportieve redenen maar 
ook voor sociale ontwikkeling en cohesie. 
Kathleen: “Een goed stevig bestuur bestaat uit vijf 
mensen: de voorzitter, de penningmeester, iemand 
die de ledenadministratie bijhoudt én twee vrijwil-
ligers die evenementen organiseren en de trainers 
ondersteunen. We hebben al oproepen gedaan via 
school en de WhatsApp groep, maar zonder resul-
taat. Waarschijnlijk dringt de noodzaak nog niet 
door. Nogmaals: als niemand zich aanmeldt bete-
kent dit na precies 70 jaar einde DOS. Kom in actie 
en mail mij kvmourik@hotmail.com. Bellen kan 
ook: 06-26492970. Als ik niet op kan nemen, spreek 
dan je naam en telefoonnummer in dan neem ik 
contact op.”

Na drie jaar was het voor Orveo eindelijk weer mogelijk om een ouderwets gezellig 
en mooi Brugconcert te organiseren. Lees meer op de achterpagina. 
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Zonder vrijwilligers moet DOS stoppen! 

Vanaf vorige week zijn Loenen en Vreeland zonder 
overstappen met elkaar verbonden via de Buurt-
bus 522. De lobby die vanuit Vreeland lange tijd 
heeft plaatsgevonden, heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Voor veel algemene voorzieningen, waaron-
der de eerstelijns medische zorg, zijn Vreelanders 
aangewezen op Loenen aan de Vecht. De nieuwe 
dienstregeling is ook van toegevoegde waarde voor 
passagiers uit Loenen aan de Vecht, die 
daarmee een directe verbinding met 
het treinstation in Weesp krijgen.
De nieuwe haltes van Buurtbus 522 in 
Loenen aan de Vecht zijn Sportpark De 
Heul, Loenen-Dorp en Bredestraat. Op 
deze haltes kan tevens worden overgestapt op de 
Syntus-buslijnen 120 en 121 naar Utrecht, Breu-
kelen, Abcoude, Station Amsterdam Bijlmer Are-
nA, Hilversum en Mijdrecht. Buurtbus 522 rijdt 
dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, tussen ca. 

07:00 en 19:00 uur volgens een vaste dienstregeling 
(zie www.9292.nl en www.syntusutrecht.nl). 
In de Buurtbus kan worden betaald met OV-chip-
kaart en pinpas. De busjes, waarmee maximaal 8 
passagiers kunnen worden vervoerd, worden be-
schikbaar gesteld en onderhouden door vervoers-
maatschappij Syntus Utrecht.
De Buurtbus is bedoeld om gebieden met een laag 

passagiersaanbod toch bereikbaar te 
houden. De busjes worden bestuurd 
door vrijwilligers uit de regio met een 
B-rijbewijs. Zij doen dit gemiddeld 1 à 
2 keer per week. Een ‘dienst’ duurt on-
geveer vier uur.

Om de Buurtbus-diensten te kunnen blijven uit-
voeren zijn vrijwel continu nieuwe chauffeurs no-
dig. Vrijwilligers voor Buurtbus 522 kunnen zich 
aanmelden via www.syntusutrecht.nl/buurtbus.

 Lees verder op p. 3

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Het was weer een top Brugconcert!

Buurtbus 522 voortaan ook naar Loenen Buurtbus 522 voortaan ook naar Loenen 

Het was weer een top Brugconcert!

Foto: Ruud Taal
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Colofon

Agenda
23 juli Rondleiding kasteel Loenersloot 
 visueel beperkten, 13.30 uur
26 juli  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
2 aug.   Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
9 aug. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
12 aug.  Vleermuizenrondleiding 
 kasteel Loenersloot, 20.30 uur
16 aug. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
23 aug. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
1 sept. Seniorentocht
3 sept.  Dorpsfeest
9 sept.  Filmhuis Vreeland
17 sept. Repair Cafe

24 juli Corlia Goris, Vreeland
31 juli Ds. Elise Jansen
7 aug. Jan Vermeiden, Vreeland
14 aug.  Pastor Fred Flantua
21 aug.  Casper van Dorp

Ale diensten beginnen om 10.00 uur en zijn te 
volgen via kerkdienstgemist.nl.
Zie ook: www.kerkvanvreeland.nl  

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 
Tel.: 0346-254000 www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

Apotheek Loenen
Tel.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff 
www.verloskundigewijdemeren-vreeland.nl

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
Tel. 035-6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl

Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen

Careyn Thuiszorg 
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457

Thuiszorgstudent, 
Particuliere thuiszorg 
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl

Zorggroep De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315

Dorpsraad Vreeland 
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12, 
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl

Dorpshuis Vreeland 
Tel.: 0294-234750 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

Kerkdiensten

Wat wonen wij toch 
TOP in Vreeland
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Het verhaal achter de façade  

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

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Achter de façade van de Voorstraat, in de achter-
tuin van huisnummer 7, woont een bijzondere 
boom. Hij laat zich niet makkelijk fotograferen 
maar feit is dat hij op grote hoogte leeft. Een aan-
tal jaren geleden schatte de bomenman de top nog 
op minstens dertig meter waarmee hij zelfs boven 
de kerk uit torent. Als kleine stipjes in de lucht ba-
lanceren vogels regelmatig op de bovenste takken 
om van het mooie uitzicht over Vreeland te genie-
ten. Maar wat is dit nu eigenlijk voor een boom en 
hoe is hij hier ooit in de dorpskern van Vreeland 
terecht gekomen? 

Het vermoeden is dat de vorige bewoonster, El-
len Brandes-de Lestrieux Henrichs (geboren 1928 
Bloemendaal, overleden 2008 Vreeland), deze 
uitheemse reus ooit heeft geplant. De befaamde 
landschapsarchitecte kocht het achterhuis met 
tuin van de voormalige slagerij aan de Voorstraat 
8 en daarmee ook de achtertuin van nummer 9 
bij haar huis op nummer 7 dat oorspronkelijk een 
bescheiden dorpstuin had. Vanaf toen kon ze zich 
ook privé uitleven en zelf genieten van haar liefde 
voor bijzondere bomen en planten. 

“Dit is nou een echte Metasequoia, ofwel een Wa-
tercipres,” weet onze tuin- en landschapsexpert 
Kees Beelaerts met zekerheid te vertellen. Niet te 
verwarren met het Sequoia geslacht, welke ook 
soorten kent van immense omvang en hoogte, 
maar waarvan deze Metasequoia in 1941 formeel 
werd gescheiden. De Watercipres is echter uniek 
in zijn soort en staat te boek als bedreigd, zegt ook 
Wikipedia. Deze bladverliezende snelgroeiende 
oermammoet groeit tot 35, soms zelfs 50, meter 
hoog en de maximale leeftijd is 420 jaar. Theore-
tisch zou het dus mogelijk zijn dat dit levende fos-
siel, waarvan de eerste al voor de laatste ijstijd in 
Oost-Azië voorkwam, hier al eerder stond, maar 
erg aannemelijk is dat niet. Iedereen die wij spre-
ken die Ellen Brandes persoonlijk heeft gekend is 
ervan overtuigd dat zij deze ‘topper’ moet heb-
ben geplant. Wanneer precies blijft vooralsnog 
gissen, maar het moet in ieder geval meer dan 50 
jaar geleden zijn geweest. Kees, geboren in 1958, 
herinnert zich immers dat deze boom al een flin-
ke jongen was toen hij als 15-jarige bij mevrouw 
Brandes, een goede vriendin van zijn moeder 
Gerda, op bezoek was. Die bijzondere ontmoeting 
staat in zijn geheugen gegrift. “Ik werd er enorm 

door geïnspireerd en wist sindsdien dat ik van de 
tuin- en landschapsarchitectuur mijn werk wilde 
maken.” En zo geschiedde… 

Met een hoogte van ruim 30 meter en omtrek op 
borsthoogte van bijna 4 meter zou deze mijlpaal 
volgens de geleerden nu zijn top hebben kunnen 
bereikt. Dat is meteen een geruststelling voor de 
huidige bewoners van Voorstraat 7 en omgeving 
die de dekens van afgeworpen naalden ieder na-
jaar dikker zien worden. Maar voor zijn leeftijd, 
50 of 400 jaar, hij ziet er in ieder geval nog op en 
top uit!

P.v.d.H.

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms opmerkelijke dingen op. Door een andere bril 
zie je opeens bijzondere details of zaken waar je eerder aan voorbij ging. De redactie gaat op pad 
om het verhaal erachter te ontdekken. 

TOP-BOOM-TOP

Vervolg van p. 1

Vervolg N201
De provincie heeft de afgelopen weken alle dorpen 
aan de N201 bijgepraat over de aangepaste plannen 
voor de aanpak van de weg. Hierop zijn ruim 175 
reacties en vragen binnengekomen. Alle reacties 
worden de komende weken verwerkt en de provin-
cie verwacht dan medio september met de beant-
woording te komen.  
Vervolgens is de verwachting dat Provinciale Sta-
ten in november 2022 een definitief besluit zal 
nemen over de voorgestelde wegaanpassingen. In 

de periode daarna kan de voorbereiding van de uit-
voering van start.

Groenonderhoud
Het groenonderhoud is door de gemeente onder-
gebracht bij een nieuwe firma. Dat levert tot nu toe 
positieve resultaten op, er wordt veel sneller gere-
ageerd op meldingen het openbare groen wordt 
beter bijgehouden. Wel merken we nog dat er veel 
achterstallig onderhoud is, maar we hebben goe-
de hoop dat ook dat nu gaat worden weggewerkt. 
Mocht je zelf iets willen melden aan de hovenier 
dan kan dat via de Fixi-app.

Bericht van de Dorpsraad

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

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

Na een herexamen, ze kwam slechts 0,3 punt te-
kort, is Felien uiteraard alsnog geslaagd voor haar 
VWO. Ze vertelt: “Ik heb op het Comenius Colle-
ge gezeten. Best wel een strenge school. Maar met 
sommige docenten had ik een sterke persoonlijke 
band en dat was fijn. Ik ben een harde werker en 
had ook in de coronatijd de discipline om elke och-
tend met laptop open te klappen en online lessen te 
volgen. Ik heb overigens zelf vijf keer corona gehad 
en ben behoorlijk ziek geweest.”  
Felien en haar vrienden ondernamen ook nog een 
handtekeningactie om de werkweek in Parijs, die al 
in de vijfde klas was beloofd, in te halen. “We hoor-
den dat de gymnasiasten wél naar Athene en Rome 
mochten, maar dat de reis voor het VWO voor de 
tweede keer niet doorging. We hebben toen hand-
tekeningen verzameld van leerlingen en ouders en 
zijn daarmee naar de rector gegaan met als resul-
taat dat wij uiteindelijk naar Parijs mochten.” 

Eindhoven of Delft 
Als bètameisje overweegt Felien om in Delft of 
Eindhoven te gaan studeren. Felien: “Ik ga eerst 
naar de open dagen van de universiteiten om de 
sfeer te proeven en het studentenleven in de steden 
te ontdekken. Wat betreft een studiekeuze denk 
ik aan kunstgeschiedenis, bouwkunde of indus-
trial design. Ik acht de kans groot dat ik industrial 
design in Delft ga studeren….. maar het kan nog 
veranderen.” Felien gaat overigens eerst een klein 
tussenjaar nemen. Ze vertelt: “Voorlopig blijf ik 
nog bij Mevrouw Daalder werken en in december 
ga ik vier maanden skiles geven in Kitzbühel. Wat 
ik inmiddels heb geleerd is dat ik me niet meer 
druk ga maken over ontwikkelingen waar ik geen 
invloed op heb. Ik hoop dat mijn generatie met op-
lossingen komt voor de klimaatproblemen en de 
woningmarkt.”

Geslaagde toppers 
In deze editie vier geslaagde toppers! Ondanks de woelige corona-jaren haalden ze hun eindex-
amen en hingen de vlaggen donderdag 9 juni te wapperen mét de rugzakken! We interviewden 
Felien van Genderen, Pelle van der Velden, Renzo Strik en Mijke Bruinsma over onder andere 
hun toekomstplannen. Alle vier kijken ze terug op een superfijne en veilige jeugd in Vreeland. En 
als ze later zelf een gezin hebben zou het best eens kunnen dat ze weer in een dorp gaan wonen. 
Maar nu verheugen ze zich vooral op het échte leven in de grote stad. En waar ze het ook alle vier 
over eens zijn, is dat eindexamens best afgeschaft kunnen worden. 

Felien van Genderen (18): 
“Ik ben een harde werker”

Bij Pelle hing de vlag uit omdat hij zijn havo-exa-
men heeft gehaald. Hij vertelt: “Ik zat eerst op de 
ISH in Hilversum en in de derde klas ben ik over-
gestapt naar het Alberdingk Thijm College. Daar 
heb ik de Havo afgemaakt. De laatste coronajaren 
vond ik vreselijk. Ik werd er moe en lusteloos van. 
Voordat ik verder ga met studeren, neem ik eerst 
een tussenjaar. Lekker veel geld verdienen, reizen 
maken en werken aan mijn fysieke en mentale ge-
zondheid. En rijles nemen!” 
Dat werken aan zijn gezondheid heeft alles te 
maken met Pelles droom om piloot te worden 
bij Defensie. Hij legt uit: “Om toegelaten te wor-
den, krijg je eerst een medische en mentale test. 
Ik ga het komende jaar dus lekker veel sporten en 
héél gezond leven. Mijn tweede optie is overigens 
HBO Logistiek.” Dan lachend: “In dat geval wil 
ik in de toekomst het liefst directeur logistiek bij 
Ikea worden.” 

Bretagne en Griekenland
Vanaf zijn 15de werkt Pelle al bij het pannenkoe-
kenrestaurant. Eerst bij Noord-Brabant en nu bij 
Hendrik. “Ik ben kok en vind het superleuk werk. 
Het wordt steeds drukker en de kaart is heel ge-
varieerd. Met hockey ben ik onderhand gestopt. 
Het is best vreemd dat je na je eindexamen al je 
vrienden uit het oog verliest. Iedereen gaat zijn 
eigen weg. Volgend jaar woon ik in een kazerne 
of een studentenhuis. Mijn ouders vertrekken 
op den duur naar Nijmegen waar ze nu een huis 
laten bouwen. Het huis in Vreeland is inmiddels 
verkocht en we gaan binnenkort iets verderop tij-
delijk in een woonboot wonen. Als zij naar Nijme-
gen verhuizen, ga ik proberen bij vrienden of bij 
mijn vriendin in Hilversum te logeren. Maar eerst 
gaan we met de familie naar Bretagne en daarna 
ga ik nog met mijn vriendin naar Griekenland.” 

Pelle van der Velden (17): 
“Mijn droom is vliegen bij Defensie”

STOPT DEFINITIEF PER 
01-10-2022
DANK VOOR UW KLANDIZIE
DIRK, SANDER EN TINY
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Tot slot zou het Pelle niet verbazen als hij in de 
verre toekomst met vrouw en kinderen weer in 
Vreeland terecht komt. 

Dat ze tijdens corona een fikse darmontsteking 
kreeg, die wel acht maanden duurde, kwam voor 
Mijke goed uit. Ze vertelt: “Iedereen zat thuis, maar 
ik was lange tijd te ziek om online lessen te volgen. 
En toen ik ook nog corona kreeg lag ik alleen op de 
zolder om mijn ouders niet te besmetten. Het was 
dus best twijfelachtig of ik van 5 naar 6 VWO kon 
gaan, maar de leraren op het Alberdingk Thijm 
College hebben me die kans gegeven, omdat ze we-
ten dat ik een serieuze leerling ben. Dus het is een 
geluk dat ik nu mijn vwo-diploma heb.”

Net als vriendin en buurmeisje Felien werkt Mij-
ke bij Mevrouw Daalder. En allebei vinden ze het 
stressvolle eindexamen overbodig, omdat leraren 
zes jaar hebben gezien wat je in je mars hebt. Mijke: 
“Ze weten al lang of het niveau aankunt, maar nu 
hangt je toekomst af van dat ene moment.” 
Mijke heeft net een leuke week met vrienden op 
Kreta doorgebracht en gaat nu lekker met haar 
vader naar Italië. “Wat betreft mijn studie heb ik 
gekozen voor psychologie aan de VU of UVA in 
Amsterdam. Ik ga nog naar de open dagen en kijk 
waar ik word ingeloot. Er is namelijk een numerus 
fixus. Ik hoop bij de UVA.” Voorlopig blijft Mijke 
nog thuis wonen, maar haar droom is om naar de 
hoofdstad te verhuizen. Ze gaat haar vader héél lief 
aankijken, want misschien wil hij dan een apparte-
mentje voor haar kopen. 

Onzekere tijden
Ondertussen is ze online aan het zoeken naar een 
studentenwoning, maar dat valt niet mee. Ze ver-
telt: “Het dorpsleven was geweldig, maar nu ben ik 
er wel klaar mee. Als teenager is hier niet veel te be-
leven. Als je uitgaat in Hilversum moeten je ouders 
je ’s nachts ophalen, of je moet bij vrienden kunnen 
logeren.” Dan tot slot: “Weet je, wij groeien op in 
onzekere tijden. Er gebeurt zoveel! Van oorlog en 
klimaatproblemen tot zorgen op de woningmarkt 
en misschien krijgen we weer een opleving van co-
rona. Ik vind dat de politiek al jaren achter de fei-
ten aanloopt. Het wordt wat mij betreft tijd dat een 
vrouw op de stoel van Rutte gaat zitten en dat een 
nieuwe regering dan de problemen eindelijk gaat 
oplossen.”

ZOOESTERPROEVERIJ TO GO
Wil jij thuis, op de boot of bij vrienden genieten 

van dé oesterproeverij? 
Bestel nu de luxe box gevuld met 2 proeverijen, 

totaal 12 oesters. De Ierse Mohr oesters 
worden voorzien van een culinaire topping.

Prijs 95.-

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Mijke Bruinsma (17): 
“Ik ga psychologie studeren in Amsterdam”

Renzo moest lang wachten op de uitslag van zijn 
eindexamen. Bij hem hing de vlag een week later 
uit. Maar uiteindelijk sloot hij de vierjarige oplei-
ding Zorg en Welzijn aan Hilfertsheem College in 
Hilversum af met een prachtige cijferlijst. De vol-
gende stap is een kaderjaar. Renzo vertelt: “In het 
eerste jaar van de opleiding heb ik al stage gelopen 
bij ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Ik vond het 
leuk, maar later kwam ik erachter dat ik niet in 
zorg- en welzijnssector wil werken. Dus als ik mijn 
kaderjaar af heb ga ik naar het Luchtvaartcollege in 
Hoofddorp. Mijn droom is namelijk om steward te 
worden. En stage ‘lopen’ in een vliegtuig lijkt me 
geweldig.” Ook Renzo kreeg corona en had in klas 
twee en drie vaak les via de computer. Renzo: “Ik 
vond het saai, maar soms ook wel chill. Ik werd er 
lui van. Eigenlijk krijg ik pas energie als ik aan werk 
ben. Dan kan ik écht gaan knallen. Ik heb bijbaan-
tjes gehad bij de Jumbo in Loenen en bij Scapino in 
Hilversum. Bij Scapino werk ik overigens nu nog 
steeds, en in de vakantie meerdere dagen per week. 
En inmiddels heb ik ook rijles.”

Lekker Netflix bingen
Renzo doet niet aan sporten of gamen. “Ik was wel 
heel goed in turnen tot ik op een gegeven moment 
al turnend mijn twee polsen brak. In mijn vrije tijd 
houd ik van Netflixen. Lekker series bingen, zoals 
365 Dagen en Jane Virgin.  Komende zomer gaan 
we met de familie in Nederland op vakantie. En 
in oktober ga ik met mijn moeder (Edith Konings 
red.) naar Athene. Tegen alle jongeren zou ik willen 
zeggen ‘Leef je eigen leven en blijf vooral jezelf’.”

Renzo Strik (16): 
“Ik wil stage lopen in een vliegtuig”

Wij wonen TOP in Vreeland
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

 
Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in 

Vreeland, elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Seizoen 2022/2023 start 1 september
Eind augustus wordt ons nieuwe

programma huis-aan-huis verspreid.
Fijne zomer gewenst!

Vreeland start eigen
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer 
doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of 
met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weg-
gooien? Mooi niet! Sterren van Vreeland organi-
seert op zaterdag 17 september het allereerste Re-
pair Café in Vreeland.

Tussen 10.00 en 12.00 uur staan diverse vrijwil-
lige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereedschap en mate-
rialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is 
welkom. En maakt kans op een geslaagde repara-
tie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna 
altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Sterren van 
Vreeland bijdragen aan het verkleinen van de af-
valberg. Dat is hard nodig, vindt Kees Verwoerd. 
"In ons land gooien we ontzettend veel weg. Ook 
dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een 
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Met het Repair Café willen we daar 
verandering in brengen."

Het Repair Café is ook bedoeld om bewoners van 
Vreeland op een andere manier met elkaar in con-
tact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel 
kennis en praktische vaardigheden in Vreeland 
aanwezig zijn. Kees Verwoerd: "Als je samen met 
een tot dan toe onbekende dorpsgenoot, of een 
bekende dorpsgenoot waarvan je niet wist dat hij 
of zij dit kan, een fiets, een cd-speler of een broek 
hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch an-
ders als je hem of haar de volgende keer op straat 
tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel 
leuke contacten."  

Kees Verwoerd zijn ervaring is dat repareren geld 
en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan 
de beperking van de CO2-uitstoot. "Maar bovenal 

willen we met het Repair Café laten zien dat repa-
reren leuk is, en vaak heel makkelijk."

Om bovenstaande tot een succes te maken komen 
we graag komen we in contact met mensen die 
graag andere mensen willen helpen met het repare-
ren van kleinere en mogelijke grotere reparatie aan 
•  Kleine elektrische apparaten; o.a. broodroosters, 

staafmixers en lampjes (van een nieuwe stekker 
tot mogelijke andere storingen).

•  Kleding (een uitgescheurde rits, een kapot-
te zoom, een gat in de knie van een kinderspij-
kerbroek of de elleboog van een wollen trui) en 
naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkus-
sens, knuffelbeesten et cetera.

•  Meubels en speelgoed; (niet al te grote) stoelen en 
krukjes, poppen meubilair, fotolijstjes en houten 
speelgoed.

•  Fietsen; het stroeve scharnier van de standaard 
schoonmaken en opnieuw smeren, het zadel van 
een kinderfiets hoger zetten, een losse reflector 
vastzetten, een band plakken.

Hierbij zouden we ook graag een tafel inrichten 
met ondersteuning en vragen over PC, laptop en 
Smartphone.
Als je graag anderen wilt helpen, 1 x per maand een 
zaterdag ochtend, meld je dan aan bij Kees Ver-
woerd, email: repaircafe@sterrenvanvreeland.nl. 

Stichting Repair Café International
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in 
Amsterdam en is een initiatief van Martine Post-
ma. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op 
(zie Repaircafe.org). Deze stichting biedt professi-
onele ondersteuning aan lokale groepen in de hele 
wereld die zelf hun eigen Repair Café willen be-
ginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair 
Café in Vreeland. 

Sterren van Vreeland wil na zaterdag 17 september 
op regelmatige basis een Repair Café in Vreeland.
Nieuws over data en locatie van de komende edi-
ties volgt zo snel mogelijk!

Historisch festival vol bijzondere toppers

Op 20 en 21 augustus vindt het historisch festival 
plaats op een terrein van ruim 5 hectare aan de 
Kleizuwe.  Hier showen nationale en internationale 
deelnemers meer dan 1200 voertuigen aan het pu-
bliek, varierend van stoommachines, bromfietsen, 
motorfietsen, tractoren en appendages tot  (vracht)
auto‘s, legervoertuigen en stationaire motoren.  
Daarnaast zijn er demonstraties van oude ambach-
ten in het oud-Hollandse straatje en zijn er vele 
kraampjes met oldtimer-onderdelen, gereedschap, 
documentatie en curiosa. 
Een nieuw onderdeel op het festival is Trekker-trek 
voor standaard oldtimer tractoren. Er wordt een 

baan aangelegd en er komt een professionele sleep-
wagen om van de oudjes het uiterste te vragen. 
“Het wordt geen wedstijd, maar een spectaculaire 
demonstratie, wat leuk voor het publiek is”, aldus 
organisator Tijmen Zeldenrijk. 

De zaterdag begint met de traditionele jong-
veekeuring en wordt afgesloten met een rondrit 
van alle voertuigen door de regio. De zondag staat 
in het teken van de verschillende muzikale liveop-
tredens van regionale bands. Kijk voor de laatste 
informatie opwww.historie-herleeft.nl. Hier kunt u 
zich ook als vrijwilliger melden.
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Door heel Nederland, en ook langs de N201 en aan 
de Van Leerbrug, wapperen Nederlandse vlaggen 
die ondersteboven zijn opgehangen. Tekenen van 
steun voor de boeren en van verzet tegen de stik-
stofmaatregelen. Wie de vlaggen heeft opgehangen 
in Vreeland is niet bekend, maar dat de huidige si-
tuatie ook de boeren in ons van oudsher agrarische 
dorp bezig houdt zal geen verrassing zijn. 

Ook in de lokale politiek speelt het thema. De frac-
ties van ChristenUnie-SGP en CDA Stichtse Vecht 
realiseren zich dat er maatregelen genomen moe-
ten worden, maar dringen ook aan op een duidelijk 

toekomstperspectief voor de boeren en daarmee 
voor het gehele platteland. Zij geloven in het be-
lang van het voeren van een eerlijk en constructief 
gesprek tussen alle belanghebbenden om samen tot 
een werkbare en reële oplossing te komen en bera-
den zich op het organiseren van een bijeenkomst 
in Stichtse Vecht kort na de zomervakantie. “Wij 
nodigen u nu alvast uit om uw visie te delen, vra-
gen te stellen en uw zorgen te uiten. Mail uw vra-
gen of suggesties naar reactie@stichtsevecht.chris-
tenunie-sgp.nl en/of cda@cdastichtsevecht.nl en er 
wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen”, 
aldus de fracties.

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nlVV

VV

VV

Dunnebier HomeDunnebier Home

biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,

posters enposters en

muurstickersmuurstickers

waarmee elkewaarmee elke

ruimte eenvoudigruimte eenvoudig

en smaakvol teen smaakvol te

‘stylen’ is.‘stylen’ is.

HOME.NLdb

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Voor iedereen een fijne vakantie.
Graag tot na 8 augustus als wij 

weer volledig opgeladen zijn. 

Vreelands tintje aan Swim to fight cancer 

Links Florien van Royen (huisarts in opleiding), mid-
den Alian Bouma en rechts Nienke van den Esschert.

Vrijdag 1 juli jl. demonstreerden de Nederlandse 
huisartsen en hun medewerkers op het Malieveld 
in Den Haag omdat zij de afgelopen jaren steeds 
meer taken op hun bordje krijgen waardoor het 
steeds lastiger wordt om hun werk goed te kun-
nen blijven doen. Ook huisartsen Nienke van den 
Esschert, Florien van Royen en Alian Bouma van 

huisartsenpraktijk Vita (gezondheidscentrum 
Casa Cura) uit Hilversum waren erbij. “Daar 
stonden we dan. Niet voor meer geld, niet voor 
minder werkuren, niet om te klagen. Maar om 
ons werk, dat we zo graag doen, te kunnen blij-
ven doen. Op onze rug het aantal ingeschreven 
patiënten waar we voor staan en voor wie we goed 
willen kunnen blijven zorgen als dat nodig is” ver-
telt de Vreelandse Nienke daarover. 

Links Nienke van den Esschert, 
rechts Florien van Royen. 

Ook Vreelandse huisarts naar Malieveld

Boerenprotest zichtbaar

De Vreelandse sportjournalist Marcel Maijer en 
NEC-directeur Wilco van Schaik zullen op 28 
augustus de belangrijke rol van presentator op 
zich nemen en de dag vol activiteiten aan elkaar 
praten, deelnemers een laatste zetje het water in 
geven en ze na een veilige zwemtocht weer uit het 
water helpen. Met de donaties die de deelnemers 
ophalen wordt wetenschappelijk onderzoek via 
KWF Kankerbestrijding gesteund. In 2019 waren 
er 550 volwassenen en 200 junioren die de afstand 
in het water aflegden. Voor volwassenen is dit 2 
km, voor de jeugd 500 meter.  
Wil je ook meezwemmen? Inschrijven kan nog 
via  www.swimtofightcancer.nl/stichtsevecht.
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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

Afscheid groep 8 CSV Ridderhof
Basisschool CSV Ridderhof heeft afscheid genomen van 
groep 8! Naast hard werken, de laatste dingen leren, 
cito’s maken en een nieuwe school kiezen, hebben 
de kinderen uit groep 8 een heel leuk en gezellig jaar 
gehad!

Drie dagen op kamp naar Buren
Een heel actief kamp, met sport, spel, kanoën, een nat 
pak én een bonte avond!

Surprises maken met Sinterklaas
Zouden ze volgend jaar met hun nieuwe klas ook loot-
jes trekken en surprises maken?

De n8 van 8
Hoe spannend, met de hele klas een nachtje op school 
slapen! En laat de n8 van 8 nou toevallig het onderwerp 
zijn van hun musical….

Gala
In hun mooiste jurk en pak namen 
de kinderen tijdens hun gala ook 
afscheid van elkaar, wat zien ze er 
allemaal prachtig uit!

De allerlaatste schooldag
Vrijdag 1 juli was het zo ver, de aller aller aller laatste 

schooldag voor groep 8. Met een lach en een traan 
zijn ze door de groepen 1 tot en met 7 uitgezwaaid en 

kregen ze een mooie bloem mee naar huis

Bye Bye
Dag groep 8 van CSV Ridderhof



Juli 2022  9 De Vreelandbode

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

Fietsexamen
Zonder een goedgekeurde fiets geen fietsexamen. 
Gelukkig waren ze allemaal geslaagd en kunnen ze nu 
veilig naar hun nieuwe school fietsen!

Schoolvoetbal
De laatste keer strijden tegen andere scholen uit de regio!

Musical “de n8 van 8”
Geïnspireerd op het slapen op school, hebben de 
kinderen onder leiding van Ulrike gezongen, gedanst 
en geacteerd als echte professionals!

De allerlaatste schooldag
Vrijdag 1 juli was het zo ver, de aller aller aller laatste 

schooldag voor groep 8. Met een lach en een traan 
zijn ze door de groepen 1 tot en met 7 uitgezwaaid en 

kregen ze een mooie bloem mee naar huis

Bye Bye
Dag groep 8 van CSV Ridderhof
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Ons gezellige Dorpshuis wordt meer en meer ge-
vonden en de agenda staat goed vol gepland met 
de leukste activiteiten.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vin-
den om tijdens activiteiten en evenementen een 
handje te komen helpen in de catering en achter 
de bar. Mocht jij het leuk vinden meld je dan snel 
aan door ons een mailtje te sturen: 
dorpshuisvreeland@live.nl.

Werkplekken aangeboden
Onze tuinkamer is een heerlijke lichte ruimte 
aan de patiotuin en biedt aan Zzp’ers de ideale 
werkplek. Ook een fijne ruimte voor een verga-
dering met acht personen. Voor meer informatie 
mail: dorpshuisvreeland@live.nl.

Oproep van het Dorpshuis

Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 

Op 18 en 19 juni gaf Lizz Veen, de prijswinnares van 
Kunstbende 2021, aan een groot publiek met veel 
succes haar optreden op het befaamde Oerol festi-
val op Texel. Lizz schreef het scenario en begeleidde 

zichzelf met zang en keyboard. Extra bijzonder was 
dat ze hierin nauw samenwerkte met Vreelanders 
Helge Slikker, die de muziek verzorgde, en Lieve 
Nieuwland, die de flyer heeft ontworpen. 

Vreelandse Top op Oerol

OPROEP!!OPROEP!!OPROEP!!
Om er een onve

rgetelijke TIJ
D van te maken hebben 

we uw hulp nodig!

- balken en/of platen (ongeverft en spijkervrij)

- doeken en/of kleden

DE koffie, de dixie, de spijkers, 
de planken, enz Het zou geweldig 
zijn als u een bijdrage kunt 
doen om ons te steunen! 
Neem contact op met HERMAN
06 20 60 86 60

wij zoeken:

luister 

en huiver!

HELp

mee

tjing tjing!

Vreeland for life!

van katoen!!!

you dog!

SPONSERS!!!

heb je je nog niet opgegeven?!!! 

huttenbouw 2022 vindt plaats bij kasteel 'boerderij' familie Van der Paauw, Kleizuwe 123 in Vreeland

Vooruit dat kan nog! doen!

Dinsdag 16-8-2022 t/m vrijdag 19-8-2022
WANEER OOK ALWEER?
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Zomerse UITtips:
Pluk- en theetuinen
Op fietsafstand van Vreeland zijn er een aantal fantas-
tische pluktuinen en theetuinen te vinden. Een leuk 
uitje voor de zomervakantie! 

Pluk me 
Tussen Nigtevecht en Weesp, 
aan het kanaal, ligt pluktuin 
Pluk Me. Een idyllische plek 
waar je je eigen duurzaam 
geteelde boeket kunt plukken 
en in de winter droogboeket-
jes kunt kopen. Nigtevecht-
sepad 2, Weesp. Open op 
woensdag, vrijdag en zater-
dag van 10-17 uur. 

High tea bij Marie
Naast Pluk Me ligt de gezellige ‘theetuin’ High tea bij 
Marie, waar je koffie of thee kunt drinken met zelfge-
maakte taart. Of natuurlijk kunt genieten van een high 
tea! Nigtevechtsepad 2a, Weesp. Open van donderdag 
t/m zaterdag, 10-17 uur. Www.highteabijmarie.nl. 

Theetuin Weesp met Bar Blauw
De prachtige Theetuin in Weesp is een modeltuin, 35 
jaar geleden ontworpen door Jacqueline van der Kloet. 
In de tuin, gelegen op een van de vier bastions van dit 
vestingstadje, kun je in de historische houten muni-
tieloods Bar Blauw genieten van bijzondere soorten 
thee en allerlei lekkers. Ook zijn hier regelmatig lezin-
gen en workshops over gezond leven en pop-updiners. 
www.barblauw.nl. 

Veldlof
Bij biologische kwekerij Veldlof aan de Nigtevechtse-
weg vind je naast zelf geteelde groenten ook bloemen, 
die je naar hartenlust kunt komen plukken. Ontdek de 
schoonheid van bloemen van doorgeschoten groenten 
of bijzondere seizoensbloemen. www.veldlof.nl. 

Sperwershof
In de oude moestuin van de ’s-Gravelandse buiten-
plaats Sperwershof ligt de gelijknamige tuinderij van 
groenten, bloemen en kruiden. Een heerlijke plek van 
3500 m2 met pluktuin, theetuin en winkeltje. Ook 
worden hier ‘groene’ cursussen en workshops gege-
ven. www.sperwershof.nl. 

Buurtkamer:
De Buurtkamer op dinsdagochtend van 10 tot 12 
uur gaat in de zomer door, de Buurtkamerpraatjes 
op de eerste dinsdag van de maand pakken we na 
de zomervakantie weer op.

Filmhuis Vreeland:
De tweede filmavond op 8 juli jl. mocht zich daags 
voor de start van de schoolvakantie weer verheugen 
in een grote belangstelling. De kinderfilm Yes day 
bracht de kinderen direct in een goede stemming. 
‘s Avonds zorgde Shirley Fagel met haar inleiding 
voor de eveneens feel good film Le Grand Bain voor 
grote hilariteit met haar optreden in een badjas. In 
de pauze trakteerde ze de aanwezigen ook nog op 
lekkere hapjes. In augustus gaat het Filmhuis even 
dicht. Op 9 september wordt het seizoen heropend 
met drie films:
14.30-16.15 uur Kinderfilm Vaiana 
De kinderredactie zegt over Vaiana: ‘Vaiana is een 
musicalfilm dat een leuk verhaal vertelt dat ook nog 
grappig is. De liedjes zijn heel mooi, en je leert er wat 
van, je  leert namelijk dat je nooit bang moet zijn 
voor water, en dat een god ook stout en grappig kan 
zijn. Als het schooljaar net weer begonnen is komt je 
vrijdag meteen uit school naar filmhuis Vreeland en 
voelt het toch weer een beetje nog als vakantie.'
16.30-18.45 uur Pirates of the Caribbean 
(leeftijd va 12 jaar)
Voor het eerst ook een film voor jongeren! Een lek-
ker spannende film voor een speciaal jongeren-ar-
rangement: Film + drankje naar keuze + halve piz-
za + popcorn voor € 13,50. 
20.00 - 22.30 uur 
West Side Story
De klassieker over de jonge 
liefde en rivaliteit tussen de 
Jets en de Sharks door de 
ogen van Steven Spielberg. 
Een spetterende start van het 
najaar in ons eigen filmhuis! 

Concerten in de Sint Nicolaaskerk:
Na de zomer gaan we opnieuw een serie 
concerten organiseren. Daarbij gaan verschillende 
culturen, vertellen en poëzie een belangrijke rol 
spelen. Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 
Zondag 30 oktober: 
Shana Manla speelt kanun en Hessel Moeselaar alt-
viool: Syrische en Hollandse liederen.
Zondag 27 november:
Jawa Manla met het programma ‘De wind die uit 
het oosten komt....’, Syrische en Hollandse liederen.
Zondag 26 februari: 
Sinta Wuller, piano, gamalan: Indonesische en 
Hollandse liederen.  
Zondag 26 maart:
Mike Fentross met sopraan Channa Malkin en Pe-
ter Prommel: Spaanse en Hollandse liederen vroeg 
17de eeuw.

De lezingen "de Vreelander creëert" 
De lezingen "de Vreelander creëert" zullen na de 
zomer worden voortgezet. 

Bijzondere verhalen van Vreelanders
Na de succesvolle start wordt de Verhalenvertel-
middag vervolgd op zondag 28 augustus (14.30 u) 
in het oudste en mooiste gebouw van Vreeland, de 
St Nicolaaskerk.
Heb je een mooi, ontroerend, spannend of leuk ver-
haal dat je in max. 5 minuten kan vertellen, 
meld je dan aan via tevreeland@caiway.net. 
Of WhatsApp: 0612369682.

Sterren Nieuws

In een Vreelandbode met als thema ‘Top’ mag hij 
natuurlijk niet ontbreken: Bob Tops. Wij troffen 
hem aan het tuinieren in de paradijselijke tuin van 
de woonboot waar hij met zijn partner Anke woont 
en waar altijd werk aan de winkel is. Een topstel met 
een groot hart, liefde voor de natuur, het milieu, de 
wereld en de mensen om hen heen. Anke staat op 
brocantemarkten met haar gevarieerde collectie 

leuke, decoratieve 
en mooie spulletjes. 
Haar topcollectie is 
te bekijken op het 
Historisch festival, 
waar zij twee dagen met een kraam in de Oud-Hol-
landse straat staat. En natuurlijk staat Bob paraat 
om haar te helpen, topper als hij is. 

What's in a name..: Bob Tops

Met dit zomerse weer zoekt iedereen af en toe naar 
verkoeling! Een lichte salade met een frisse cocktail 

tijdens de borrel is dan de 
oplossing.

Vlierbloesem 
cocktail:

Benodigdheden per 
glas: een scheutje Vlier-

bloesemsiroop, een takje 
munt, ijsblokjes, scheutje 
van je favoriete gin, citroen-
partje en 100 ml sparkling 
water. Heerlijk op een zo-
merse avond! Ook lekker 
met andere siropen. 

In onze winkel zijn er verschillende siropen van 
Agroposta verkrijgbaar.

Radicchio salade met pecannoten: 
(uit eigen receptenschrifje)
Benodigdheden voor 4 personen: radicchiokrop, 
dadels of vijgen 5 p.p., handje pecannoten, geiten-
kaas (zachte variant of in as gerold), spekjes. 
Voor de dressing: scheutje gembersiroop, scheutje 
olijfolie en sap van halve citroen.

Bereiding: Snij de radicchio in dunne reepjes en leg 
verspreid in een grote schaal. Hak de pecannoten 
grof en bak ze zonder olie of boter even krokant. 
Ook de spekjes even aanbakken. Verwijder de pit-
ten uit de dadels en halveer ze. Snij of brokkel de 
kaas in kleine stukjes. Alles verdelen over de schaal. 
Besprenkel de salade met de dressing en eet sma-
kelijk! 
Recept geschreven door Willemijn Schippers van 
winkel Kweepeer.

Recept van deze maand: 
De zomervakantie is begonnen: Cocktail-time! 
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JJP INTERIM & FINANCE
Qualified in financial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de financiële chaos?

Voor vakkundig en professioneel financieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl 
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

Voor de rubriek Bedrijvigheid bezoeken we be-
drijven die adverteren in onze Vreelandbode. Zo 
kwamen we al bij verschillende organisaties op 
heel uiteenlopende locaties. Maar het bedrijf dat 
deze maand in de spotlight staat zit wel op een 
hele bijzondere plek: Anne Marie Krekels is met 
haar praktijk ‘Heel nieuw herbegin’ namelijk ge-
vestigd in de Siertuin op buitenplaats Gooilust 
in ’s-Graveland. Wat een bijzondere, inspireren-
de en rustgevende locatie! Helemaal passend bij 
haar praktijk voor lichaamsgerichte therapie. 
Met uitzicht over de prachtige siertuin vertelt zij 
over deze nieuwe weg die ze is ingeslagen en wat 
lichaamsgerichte therapie, ook wel ‘Somatic Ex-
periencing’, nu precies inhoudt.

Na haar studie Arbeids- & Organisatiepsycho-
logie aan de UVA in Amsterdam werkte Anne 
Marie (50) in de zakelijke dienstverlening, HR en 
vanaf 2004 bij Bureau Blaauw waar zij 12 jaar lang 
werving en selectie deed. In die tijd woonde ze op 
het Maartenplein in Vreeland, samen met haar 
dochter Eva (inmiddels 19 en student geneeskun-
de in Maastricht). In 2018 verhuisde Anne Marie 
met haar nieuwe partner naar ’s-Graveland en in 
die periode realiseerde ze zich dat ze niet meer 
happy was met het werk wat ze deed en besloot ze 
zich te oriënteren op wat nieuws.

Anne Marie vertelt daarover “ik verdiepte mij 
in o.a. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren 
– een methodiek voor persoonlijke groei, trai-
ning, coaching en communicatieverbetering) en 
de School van Zijnsoriëntatie. Het bracht mij na 
enige dwalingen daar waar ik wil zijn. Ik besloot 
de opleiding Somatic Experiencing (lichaamsge-
richte therapie) te gaan volgen. Om te ontdekken 
dat je veel meer in eigen huis hebt dan je aanvan-
kelijk kon bedenken.” Met deze opleiding en de 
praktijk die ze al is gestart terwijl ze nog studeert, 
kan Anne Marie invulling geven aan haar diepe 
verlangen om van betekenis te zijn voor de wereld 
en haar eigen ervaringen in te zetten om anderen 
verder helpen.

Luister naar je lichaam
Maar wat houdt dat nu precies in ‘lichaamsge-
richte therapie’? Lichaamsgerichte therapie gaat 
er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Daarbij is de mentale of 
psychische klacht het uitgangspunt. Door aan-
dacht aan je lichaam te besteden word je je bewust 
van vastzittende emoties (geest) en ontdek je waar 
je precies mee zit. Kernbegrippen bij lichaamsge-
richte therapie zijn gevoel, emotie, sensatie, ge-
drag, beelden en betekenis. Daarbij kijkt de thera-
peut samen met de client naar lichaamshouding, 
beweging, ademhaling, aanraking, ontspanning 
en fysieke beleving. Spanningen in het lijf worden 
voel- en bespreekbaar gemaakt. Vervolgens kun-
nen blokkades worden opgeheven en problemen 
verwerkt worden.

Lichaamsgerichte therapie helpt bij traumaver-
werking, waarbij ‘trauma’ een breed begrip is. 
Anne Marie legt uit: “Trauma betekent letter-
lijk verwonding, beschadiging en is een natuur-
lijk onderdeel van het leven, niet een vergissing, 
een ziekte of een afwijking. 70% van alle mensen 
raakt ergens in het leven getraumatiseerd (varië-
rend van licht tot zwaar), 40% ervan ontwikkelt 
als gevolg daarvan traumasymptomen. En deze 
mensen kunnen heel goed geholpen worden met 
lichaamsgerichte therapie. We gaan dan samen op 
ontdekkingsreis, want het is geen vastomlijnd be-
handelplan. Het gaat ook niet over het herbeleven 
van de traumatische ervaring maar om hoe je er 
nu mee omgaat.” 

Op dit moment zit Anne Marie in het derde en 
laatste jaar van haar opleiding en houdt daarnaast 
ook al twee dagen in de week praktijk. Het is haar 
droom om dit drie of vier dagen per week te gaan 
doen om haar nieuwe vak echt goed uit te kunnen 
oefenen. Op haar site lees je, naast uitgebreide in-
formatie en aangeraden literatuur, ook meer over 
de tarieven en vergoedingen via zorgverzekeraars. 
Zie www.heelnieuwherbegin.nl.
     A.F.

Bedrijvigheid – Heel nieuw herbegin
Anne Marie Krekels – mijn therapie 
is een ontdekkingstocht 

“Ik heb een diep verlangen om van 
betekenis te zijn voor de wereld”

“Het gaat niet om het herbeleven 
van een traumatische ervaring, 

maar om hoe jer nu mee omgaat”
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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

Hart & Ziel: werk? 
André Balk

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

De Vreelandse EHBO-vereniging heeft sinds kort 
een nieuwe instructeur, André Balk. De Vreeland-
bode sprak met hem over het vak waar hij op zijn 
twintigste inrolde en dat sindsdien zijn lust en 
zijn leven is. 

André: “Het begon ermee dat ik zelf mijn EH-
BO-diploma haalde. Op mijn werk ging ik ook 
BHV (Bedrijfs Hulp Verlening, red.) doen en al 
snel werd ik zelf instructeur. Je groeit er langzaam 
in, het wereldje is klein, je komt iedereen steeds 
weer tegen en zo heb ik van mijn hobby mijn werk 
gemaakt. Ik reed regelmatig mee op de ambulan-
ce, dat is leuk, en ook wel een beetje kicken”, voegt 
hij er lachend aan toe, “maar het belangrijkste 
vind ik dat je mensen kan helpen, en dat je aan an-
deren kunt leren hoe ze iemand moeten reanime-
ren.” André doet dit werk nu al 23 jaar, waarvan 
de laatste 4,5 jaar naast zijn baan als veiligheids-
adviseur bij de luchtverkeersleiding Nederland. 
André: “Bij de luchtverkeersleiding gaf ik leiding 
aan een team van honderd man en was ik verant-
woordelijk voor de veiligheid in de torens en de 
training van het veiligheidspersoneel. Belangrijk 
werk, want als er een calamiteit uitbreekt in zo’n 
toren, moet je ervoor zorgen dat iedereen veilig 
naar beneden komt.”

Afgelopen mei ging André met pensioen, maar 
het vrijwilligerswerk gaat gewoon door: EH-
BO-cursussen, reanimatie-trainingen, BHV-cur-
sussen, André doet het allemaal. Bovendien was 
hij jarenlang vrijwilliger bij het SIGMA-team ter 
ondersteuning van het GHOR. SIGMA staat voor 
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie en 
bestaat uit speciaal opgeleide vrijwilligers die wor-
den opgeroepen door hulpdiensten bij een ramp 
of een groot ongeval. André: “Denk aan een onge-
val waar meer dan zo’n tien tot twintig mensen bij 
betrokken zijn. Ik rij mee op de ambulance. Wij 
worden dan opgeroepen en kunnen ter plaatse 
medische hulp bieden, onder de verantwoorde-
lijkheid van artsen. In die hoedanigheid verleende 
André hulp tijdens de fatale nieuwjaarsbrand in 
het Hemeltje in Volendam, bij de recente brand in 

het bejaardentehuis in Kortenhoef en tijdens een 
grote treinbotsing in Amsterdam. André: “Dat 
soort rampen is natuurlijk verschrikkelijk, maar 
het is wel fantastisch dat wij daar een hoop men-
sen hebben kunnen redden. En dat geeft voldoe-
ning. Als je die oude mensjes uit dat brandende 
gebouw haalt en in veiligheid brengt, dan smelt 
ik gewoon.” Mensen helpen en verzorgen is zijn 
lust en zijn leven. Maar ook het geven van trainen 
vindt André heel mooi: “Ik vind het leuk om men-
sen iets bij te brengen en gebruik dan heel graag 
mijn eigen ervaringen uit de praktijk, daar heb 
je het meeste aan. Bij mijn trainingen gebruik ik 
nooit power point presentaties. Want EHBO gaat 
toch over handelen. Als je op een ambulance zit, 
dan hoor je van tevoren wat je gaat tegenkomen, 
je moet een protocol volgen met punten die je 
moet afwerken, maar als je eerste hulp moet ver-
lenen dan is dat anders. Als er iets gebeurt moet je 
meteen handelen en elke situatie is weer anders. 
Als je dan geen verbanddoos voorhanden hebt, 
dan moet je het gewoon met een theedoek doen. 
En als je een puntje van het protocol vergeet is dat 
niet erg, als het slachtoffer het maar overleeft. Dat 
is wat ik mensen leer.”

Heeft u ook zin om een EHBO-cursus bij André 
te volgen, neem dan contact op met Elly Schot 
want vanaf september/oktober start er een nieuwe 
EHBO- en reanimatiecursus in het Dorpshuis. 

C.W.

Nadat het seniorenuitstapje door coronaperikelen 
twee jaar niet kon doorgaan is de situatie weer wat 
genormaliseerd, dus hebben wij besloten om het 
uitstapje dit jaar door te laten gaan, en wel op 1 
september. Mocht het door omstandigheden als-
nog afgelast moeten worden krijgt u uw reeds be-
taalde bijdrage terug. 
Het organiseren van dit uitstapje is mogelijk 
dankzij de geslaagde oliebollenverkoop van okto-
ber 2019 en een donatie van een inwoonster van 
Vreeland, die bij haar verhuizing haar overtollige 
garderobe heeft verkocht en de opbrengst hiervan 
heeft gedoneerd aan het seniorencomité, waar-
door wij iets extra’s kunnen doen. De deelnemers 
ontvangen het volledige programma, we lichten 
hier een tipje van de sluier op. Dit jaar gaan we 
richting Alblasserwaard. Via een mooie route 
rijden we eerst naar Lexmond, waar we de koffie 
met gebak zullen gebruiken. In Ridderkerk bezoe-
ken we na een driegangen lunch Chocoladeatelier 
Van Noppen. Dit atelier maakt al ruim tien jaar 
een breed assortiment van chocolade delicatessen. 

Via een groot videoscherm met een camera op de 
demonstratietafel kan iedereen chocolatier Frits 
van Noppen aan het werk volgen. En passant leert 
u ook waar chocolade vandaan komt, hoe het ge-
maakt en verwerkt wordt. Zelf proberen behoort 
ook tot de mogelijkheden. Na dit bezoek gaan we 
weer richting Vreeland waar we omstreeks 18.00 
uur in het Dorpshuis de dag zullen afsluiten met 
de traditionele broodmaaltijd en na kunnen pra-
ten.
Senioren die al eerder mee zijn geweest worden 
door een lid van het comité benaderd en ook dit 
jaar is de eigen bijdrage € 20,00 per persoon. De-
genen die nog niet eerder mee zijn geweest en toch 
mee willen kunnen zich opgeven bij één van de 
comitéleden, bestaande uit de dames Hil Sever-
rien (tel. 233034), Anja Stapper (tel. 233860) en de 
heren Ties Huisinga (tel. 232357) en Henk Griffi-
oen (tel. 231846).

Wij kijken uit naar de aanmeldingen.
Het seniorencomité.

Lezers schrijven: Seniorentocht 2022 komt er weer aan
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60

5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 
Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4
Nederhorst den Berg

Toen wij begin 2020 door het 
uitbreken van corona moes-
ten vertrekken uit Zuid-Afrika, 
moest dat nogal hals-over-de-
kop. In de haast wist ik nog 
een stekje van onze spek-
boom mee te nemen. Anders 
dan de naam doet vermoeden 
is dit niet echt een boom, en 

het heeft ook niet veel met spek te maken. Het is een in 
Zuid-Afrika inheemse plant, die een behoorlijke struik 
kan worden; een soort vetplant, waarvan de blaadjes 
niet alleen lievelingshapje van olifanten zijn, maar ook 
voor mensen eetbaar. Onder andere omdat de spek-
boom in staat is heel veel CO2 op te nemen, wordt het 
in de volksmond ‘de wonderplant’ genoemd. 
Het is eigenlijk ook een wonder dat mijn stekje, nu 
tweeënhalf jaar terug in Nederland, is uitgegroeid tot 
mini-boom waar al vele nieuwe stekjes van zijn geko-
men. Het was behoorlijk verschrompeld in mijn koffer, 

en ik dacht niet dat het wat zou worden. Ik heb ‘m 
toch maar in aarde gezet en in de zon, en af en toe een 
slokje water gegeven. Ik had wel meer wíllen doen, 
maar kon niet meer doen dan dat. Ik moest het vooral 
loslaten en z’n gang laten gaan. 
En hij kwam weer helemaal tot leven.
Het stekje is voor mij tot op de dag van vandaag een 
teken van hoop gebleven. Als zo’n klein, onbeduidend 
stokje met een paar blaadjes eraan zo’n reis kan over-
leven en in een nieuw klimaat tot een ware struik kan 
uitgroeien, dan kan ik me alleen maar verwonderen 
over de veerkracht van zo’n plant. 
Ik verwonder me over het feit dat er zomaar iets moois 
onder onze neus kan gebeuren, waar we niet of wei-
nig invloed op hebben. Soms is het juist wanneer we 
geen invloed kunnen uitoefenen, wanneer we moe-
ten loslaten, dat er iets nieuws opbloeit. Dan rest ons 
niets anders dan ons te verwonderen over het leven. 
Ik hoop dat deze zomermaanden vol verwondering 
zullen zijn!

Verwondering
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Slotzicht tennis voor beginners en 
halfgevorderden. Meld je aan voor 

les in augustus en september. 
Bel 0644706098. 

Hartelijke Groeten,
Dominique

De top van het rie-
ten dak van de mu-
ziektent aan de Lin-
dengracht wordt 
bekroond door een 
prachtig muziekin-
strument, een gesti-
leerde trombone. 

Dit is niet zomaar 
een beeldje, nee, deze 
smeedijzeren bekro-
ning is in 1925 ont-
worpen door niemand minder dan C.A. Lion Cachet, 
een beroemd kunstenaar/ontwerper uit de eerste helft 
van de 20ste eeuw. Hij woonde op huize Schoonoord en 
ontwierp naast bankbiljetten, meubels, scheepsinterieurs 
en boekbanden ook het kerkje aan de Nigtevechtseweg. 
Geen wonder dat het nieuwe wijkje dat op het voormali-
ge CSV-terrein - naast dit kerkje - is gebouwd, naar deze 
topper is vernoemd. 

VREELAND

Programma dorpsfeest:

15:00 - 17.30 uur Circus school
Bij Circus Kristal wordt iedereen een circus-
artiest! Alle kinderen van Vreeland kunnen 
voor 1 middagje naar een echte circus school. 
Je kan leren jongleren, ballopen, acrobatiek, 
goochelen, leren fietsen op een eenwielfiets 
en nog veel meer. Geschikt voor kinderen 
vanaf 6-12 jaar.

15:00 - 17.30 uur Fototentoonstelling 
‘Vreeland vroeger en nu’
In het dorpshuis is er een ‘Vreeland vroeger en 
nu’ tentoonstelling verzorgd door Jeroen Tang 
en er draait een film over Vreeland gemaakt 
door Bas van Huisstede en John van Alten.

17:30 uur Verkiezing leukste circusfiguur
Wie is de grappigste clown, knapste acrobaat, 
gekste circus directeur of verras jij ons met ....? 

17:00 - 20:00 uur Foodkraampjes
Heerlijke indische sateetjes, pizza’s, (vegeta-
rische) hamburgers of poffertjes. Dit jaar geen 
dinerkaarten, maar je kan direct afrekenen bij 
de diverse foodkraampjes met munten die je 
op de dag zelf bij de organisatie kan kopen.
  
18:00 - 21.00 uur Lasergamen 
Terug van weggeweest! Dit jaar kan er weer 
gelasergamed worden. 

20:30 - 00.00 uur Band Out of town

Munten voor eten en drinken zijn de hele 
dag verkrijgbaar bij de organisatie. Er is een 
pinapparaat, maar contant betalen kan ook.

Hooggeëerd publiek,Hooggeëerd publiek,
wij ontmoeten jullie graag wij ontmoeten jullie graag 
op 3 september op de fetHaop 3 september op de fetHa  De top van de Muziektent
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Met het thema van deze maand: TOP, kan ik na-
tuurlijk niet anders dan over de hoogste top van 
Vreeland schrijven, de toren van de Grote- of Sint 
Nicolaaskerk. Maar liefst 28 meter torent de haan 
op de toren boven het dorp uit. De 13de-eeuwse 
voorganger van de kerk is in de 14de eeuw ver-
woest en in meerdere fases weer opgebouwd, 
waarbij de huidige toren in de 15de eeuw verrees. 

Vernielingen in het rampjaar
In de klok hingen van oudsher bronzen klokken. 
Deze werden in het rampjaar 1672 – dit jaar pre-
cies 350 jaar geleden en dus overal herdacht – ge-
roofd door de Fransen. Doordat zij op hun vlucht 
betrapt werden konden de klokken weer terug-
gehaald worden. De toren was bij deze roof ver-
woest, maar werd pas in 1699 gerestaureerd. Hier-
over valt in het kerkarchief te lezen: Den 26sten 
Maart 1699 waren de Drost. Ds van de Wateringe, 
Kerkmeesters, Burgemeester, Raads-Burgemeester, 
Buurmeesters, Schepenen en Geërfden in her Ge-
rechthuis “binnen der stede Vrelant” vergaderd en 
brachten in het midden dat de Toren zoo “gedemo-
lesteerd en vervallen” was, dat hierin hoognodig 
diende voorzien te worden, hetzij om een nieuwe 
spits te maken of dezelfde te doen repareren.

Na het opstellen van een rapport werd het volgen-
de besloten: Nadat het rapport van den Vrijheer 
gehoord was, werd vastgesteld den Toren te repare-
ren voor de minste kosten, waarvoor gebruikt zou-
den worden de timmerlieden Willem Luijtten en 
Claes Dircksen en de metselaars Dirk Meertensen 
Tibboell en Aart Dircksen.

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAG
Informatie via Aloys Hageman:  

tel 0294-231514  
email Dagwinkelhageman@live.nl 

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat. 
Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.
De dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.
LEKKER MAKKELIJK BIJ 

DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

Open: woe. t/m vrijdag 
van 16.00 uur tot sluit. 

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

De torenspits van 
de Grote kerk

        door Juliette Jonker

Vroeger en Nu Als herinnering aan de restauratie werden twee 
gevelstenen ‘Anno’ en ‘1699’ aangebracht tegen 
de westgevel van de toren, op de hoek onder de 
balustrade. 

Seintoestel op de toren
Een kleine eeuw later was de torenspits in slechte 
staat; hij werd in 1789 vervangen. De gloednieuwe 
spits werd echter een paar jaar later alweer ver-
wijderd: Keizer Napoleon vorderde in 1795 alle 
kerktorens in de Republiek en de Vreelandse to-
ren werd gebruikt als seintoren. Hiervoor werd 
de spits verwijderd, zodat een plat dak ontstond, 
waarop een seintoestel werd geplaatst. Bood-
schappen konden hiermee in een paar uur van 
Amsterdam naar Parijs worden geseind, van kerk-
toren naar kerktoren.

In 1837 werd de spits pas weer teruggezet op de 
toren. De leien waren in 1966 in hele slecht staat, 
wat goed te zien is op de foto uit dat jaar. De hele 
kerk was trouwens in slechte staat, die is in die pe-
riode grondig gerestaureerd. 
De meest recente vervanging van de leien is vo-
rige jaar gebeurd. Omdat er nu een steiger naast 
de toren stond konden de stenen ‘Anno 1699’, die 
normaal veel te hoog zitten om te zien, goed gefo-
tografeerd worden. Een mooie herinnering aan de 
eeuwenlange en roerige historie van de kerktoren! 

Met dank aan Reinko Abels voor archief-informatie 
en de foto’s van de gevelstenen. 

Oude foto: Coll. Rijksmonumenten, 1966.
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Wat op 9 juli 2007 in een Amsterdams notaris-
kantoor werd bezegeld  leidde 15 jaar later tot 
een drukbezocht golffeestje op Old Course Loe-
nen.  12  Holes (met een knipoog naar de nabije 
toekomst van OCL) en 3 technische ‘fun’-holes 
leidden tot het getal 15, genoeg rede-
nen om het 3e lustrum van de club te 
memoreren en te vieren. Na een inlei-
dend woord van voorzitter Dirk Jan 
van der Hoeden werd er gezellig, maar 
serieus gegolfd om de nieuwe Lustrum 
Cup, met een culinair intermezzo van 
Cooke’d op hole 5 als extra verrassing. 
Aan het begin van de avond gingen de 
glazen massaal omhoog ter ere van de 
club, haar leden en medewerkers. En 
natuurlijk voor de winnaars van de 
immens grote Lustrum Cup: Jankees 
en Marina In ‘Veld en Marion van 

Gils (v.l.n.r.). Daarna kon de horeca ‘vlammen’ als 
nooit tevoren en bleef het nog heel lang gezellig 
op het terras. Totdat de ondergaande midzomer-
nacht-zon het licht doofde.

Tekst en foto door Ruud Taal

  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Top Brugconcert en Gluren bij de Buren
Het weer op 2 juli was prachtig, de pontons wa-
ren gevuld met 50 muzikanten, muzikale medleys 
werden afgewisseld met zang door oer-Vreeland-
se Fien Jonker en de ruim 300 luisteraars op het 
land en op het water genoten van een fantastisch 
concert. 
De dag erna bruiste Vreeland ook van de muziek 
en activiteiten, bij het festival Gluren bij de Buren. 
Het saxofoonkwartet Unisax speelde in de tuin 
van Slotzicht, De Think BIG-band speelde aan de 
Singel en Rogier Sluijter gaf kookworkshops in de 
oranjerie van Vreedenhorst. 

Lustrum Cup Old Course Loenen

29 juni jl. vond de tweede tennisderby plaats 
tussen Loenen en Vreeland, georganiseerd door 
dorpsgenoten Frans Cleton, Astrid Zeldenrijk en 
Gesina Glastra van Loon. En het was spannend! 
Want ook al wisten de Vreelandse spelers meer 

games te winnen, de Loenenaren wonnen toch 
door de meeste sets binnen te slepen. De der-
by eindigde met 10 sets voor Loenen en 8 voor 
Vreeland. Sterspeler Astrid van Dam mocht na-
mens Loenen de wisselbeker in ontvangst nemen. 

Spannende tennisderby 

Geniet u ook zo van de bloembakken in het dorp? 
Zij zijn geleverd door kwekerij Kostelijk aan de 
Middenweg in Nederhorst. Volgende maand meer 
over deze zorg-kwekerij.


