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Mieke Hoek lijsttrekker 50PLUS
STICHTSE VECHT - Mieke Hoek 
uit Vreeland is gekozen als 
lijsttrekker van 50PLUS voor 
de Provinciale Statenverkie-
zingen provincie Utrecht 
die 18 maart worden ge-
houden. Hoek zit sinds 2011 
voor 50PLUS in de Provin-
ciale Staten en sinds 2002 is 
zij gemeenteraadslid, eerst 
in de gemeente Loenen en 
sinds 2011 in de gemeente-
raad van Stichtse Vecht voor 
Het Vechtse Verbond.
Hoek: “Ik heb veel ervaring 
in de politiek en het is mijn 
passie. Ik ben een verbinder. 
Het is druk maar ik doe het 
politieke werk graag en ik 
ga ervoor om ook ouderen 
een stem te geven. Een stem 
voor ouderen is heel belang-
rijk omdat de wereld van 

en voor de ouderen steeds 
verder verschraalt door de 
besluiten van het huidige 
kabinet VVD en PvdA en 
mede door de steunpartners 

D66, SGP en CU.
Op de kieslijst staat ook 
Chris Portengen uit Loenen 
aan de Vecht, hij staat op de 
achtste plaats.

Mieke Hoek is lijsttrekker voor 50Plus bij de Provinciale 
Statenverkiezingen.  Foto provincie Utrecht

KORT NIEUWS

Geen 
nieuwjaarsreceptie
STICHTSE VECHT - De 
gemeente houdt geen 
nieuwjaarsreceptie. De 
voorgedragen nieuwe 
burgemeester Marc 
Witteman, wordt hoogst-
waarschijnlijk eind ja-
nuari geïnstalleerd en op 
dat moment wordt een re-
ceptie gehouden, waarop 
inwoners, verenigingen, 
bedrijven en organisaties 
kennis kunnen maken 
met Witteman. Omdat er 
dan ook gelegenheid is 
om elkaar en de overige 
bestuurders van Stichtse 
Vecht te ontmoeten wordt 
er bij de start van 2015 
geen nieuwjaarsreceptie 
gehouden.

Vreeland terug naar de Middeleeuwen 
Op 1 januari 2015 begint 
voor Vreeland niet alleen 
een nieuw jaar, maar ook 
hét jubileumjaar. In 2015 
is het namelijk 750 jaar 
geleden dat Vreeland 
stadsrechten kreeg. Er 
staan gedurende dit 
jaar allerlei feestelijke 
activiteiten op het 
programma met een 
middeleeuws tintje. 
Te beginnen met de 
Nieuwjaarsduik.

Esther Smid

VREELAND - Het 750-jarig be-
staan wordt voor en door in-
woners van Vreeland geor-
ganiseerd. Veel vrijwilligers 
zetten zich in verschillende 
werkgroepen in om alle ac-
tiviteiten te organiseren, de 
rijke historie te vieren en 
er een speciaal jaar van te 
maken. Margret van Gaalen 
is coördinator van de werk-
groep communicatie en lid 
van de werkgroep fondsen-
werving. “We zijn al twee 
jaar bezig met de voorberei-
dingen. Nu gaat het middel-
eeuwse feestjaar eindelijk 
starten!”
Op Nieuwjaarsdag kunnen 
alle inwoners van Vree-
land vanaf 15.00 uur bij de 
Van Leerbrug de Vecht in 
duiken: een frisse start van 
het jubileumjaar! Het is de 

bedoeling dat zoveel moge-
lijk mensen in middeleeuws 
kostuum komen springen 
of aanmoedigen. Margret: 
“Ik duik natuurlijk zelf ook 
het historische jaar in, maar 
moet alleen nog even beden-
ken welk middeleeuws bad-
kostuum ik aantrek.”
Op 9 januari houdt de 

Dorpsraad vanaf 20.00 uur 
een nieuwjaarsreceptie in 
het Dorpshuis. Het is tegelij-
kertijd de officiële start van 
het jubileumjaar 750 jaar 
Vreeland: met de presenta-
tie van het boek, ‘Vreeland 
in Vogelvlucht’, de bekend-
making van de uitslag van 
de prijsvraag over de  ‘kas-

teelmoppen’ en het zingen 
van het nieuwe Vreeland-
lied van Bob Tops. Dressco-
de: middeleeuws kostuum 
natuurlijk!

Sterren van Vreeland
Vanaf eind mei tot en met 
het derde weekend van 
juni beleeft Vreeland de 

culturele maand ‘Sterren 
van Vreeland’. Vreeland 
viert dan het goede leven, 
van toen tot hier en nu met 
nieuwe en oude bewoners, 
amateurs en professionals, 
jong en oud. “Deze maand 
gaat ook de film over Vree-
land en haar inwoners in 
première”, vertelt Margret. 

“Boek en film zijn trouwens 
t/m 31 december 2014 nog 
met korting te bestellen op 
vreeland750.nl.”
Op 29 augustus verandert 
het jaarlijkse dorpsfeest in 
een heuse middeleeuwse 
dag met oude ambachten, 
middeleeuwse taferelen, 
ridders en paarden. Margret 
kijkt daar erg naar uit: “Al-
les is in middeleeuwse sfeer. 
Er wordt zelfs een middel-
eeuwse maaltijd bereid met 
zwijn aan het spit!”
Hoofdsponsor Greif Neder-
land BV, gemeente Stichtse 
Vecht, provincie Utrecht en 
verschillende bedrijven uit 
de regio hebben al behoor-
lijk bijgedragen aan het ju-
bileumjaar. “Toch is er nog 
meer geld nodig om al onze 
plannen te verwezenlijken”, 
zegt Margret. “Daarom vra-
gen we inwoners van Vree-
land een bijdrage te doen. 
Op crowd4.vreeland750.
nl kun je kiezen voor welk 
onderdeel van het feestjaar 
je wilt doneren. Je kunt bij-
voorbeeld bijdragen aan het 
riddertoernooi of de dorps-
versiering. En je krijgt er ook 
iets voor terug: een raam-
sticker, polo, vlag met Vree-
lands stadswapen en/of 750 
jaar Vreeland-wimpel. Een 
bijdrage overmaken kan na-
tuurlijk ook op rekening NL-
36RABO0305058878 t.n.v. 
Stichting Vreeland 750. Het 
jubileumjaar wordt in de-
cember feestelijk afgesloten 
tijdens de kerstmarkt.”

De werkgroep Communicatie van Stichting Vreeland 750, met helemaal rechts Margret van Gaalen.
  Foto Nely Hos
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COLOFON

STICHTSE VECHT –De herin-
richting van de Straatweg 
in Loenen en het vervolg 
van deze weg (N402) in 
de richting van de N201 
(Haarlem-Hilversum)  
heeft de Fietsersbond 
Stichtse Vecht lange 
tijd beziggehouden. Er 
leek geen oplossing voor 
de fietsersproblemen. 
De grootste zorg betrof 
het veelvuldig moeten 
oversteken van deze weg, 
de N402,  door fietsers, 
zeker als de voorgestelde 
plannen van de provin-
cie uitgevoerd zouden 

worden. De Fietsersbond 
zette in op een fietspad 
aan twee zijden langs 
het gehele traject en een 
maximumsnelheid van 60 
km/u.  Onlangs kreeg de 
Fietsersbond van gedepu-
teerde J.W.R. van Lunte-
ren meegedeeld dat het 
fietspad aan de westzijde 
van de N402 zal blijven 
bestaan en in het ontwerp 
van de nieuw aan te leg-
gen rotonde ter hoogte 
van restaurant Vlinders 
een doorlopend fietspad 
aan de westzijde wordt 
meegenomen. Ter hoogte 

van de bestaande rotonde 
ter hoogte van de golfbaan 
loopt het fietspad nu niet 
door. Gestreefd wordt om 
nog in 2015 een voorlo-
pige maatregel te treffen 
om het fietspad ter plaatse 
door te laten lopen. Er zal 
zo snel mogelijk voorzien 
worden in de fietsmaatre-
gelen aan beide zijden van 
de N402. De Fietsersbond 
is blij met dit besluit. 
Voorzitter Steef Cornelis-
sen: ‘Een goed resultaat na 
veel inspanningen’. 
De maximumsnelheid 
blijft 80 km p/u.

‘Blij met oplossing N402’ 

Het jaarlijkse kerstfeest van de UVV in Het Trefpunt in 
Breukelen was dit jaar bijzonder feestelijk dankzij matches op 
de Beursvloer met La Tim en Jumbo. De aanwezigen genoten 
van elkaars gezelschap en een heerlijk buffet.

Kerst bij UVV

Lezing bij HKB
BREUKELEN - De Maarssense 
kunsthistoricus en gale-
riehouder Jaap Versteegh 
houdt zaterdag 17 januari 
een lezing voor de Histori-
sche Kring Breukelen over 
vergeten, maar ooit ver-
maarde katholieke kunst 
uit de twintigste eeuw. De 
locatie is de H. Johannes de 
Doperkerk aan de Straatweg 
146. 
Na afloop van de lezing is er 
gelegenheid vragen te stel-
len, na te praten, tijdschrif-
ten van de HKB door te bla-
deren en wat te drinken in 
de kerk.
Aanvang 14.30 uur, 
De entree is gratis. 
www.historischekringbreuke-
len.nl


