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Van de redactie
Het bruist weer van de activiteiten in ons dorp. We kunnen
terugkijken op de kermis, het paaseieren zoeken en de Dorps-
raadvergadering. En vol verwachting klopt ons hart voor een
ongetwijfeld zeer gezellige Koninginnedag met de optocht,
het waterspektakel en het eerste optreden van de nieuwe
Vreelandse band The Southern Locals. De band wordt in dit
nummer aan u geïntroduceerd. Ook komen import-Vree-
landse Hanke de Kock en oer-Vreelander Patrick van Beuse-
kom aan het woord, en Germaine Duynstee in de rubriek
Bedrijvigheid. Dominee Hoekstra schreef zijn interessante
maandelijkse column en introduceert een nieuw ontmoe-
tingsforum voor Vreelandse ondernemers en ZZP-ers. Naast
de andere vaste rubrieken vindt u nog allerlei activiteiten die
u de komende maand kunt ondernemen. Veel leesplezier

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Geen westerndorp of nieuwbouwhuizen
met een gevelhoogte van ruim 11 meter op
het voormalige CSV terrein!  Dankzij ruim
40 bezwaarschriften is het eerste nieuw-
bouwplan voor de bouw van ongeveer 18
huizen van tafel geveegd. In de bezwaar-
schriften werden o.a. nokhoogte, bouwvolu-
me en parkeerproblemen aangevoerd. Op 5
april heeft de gemeente met de Dorpsraad,
de Woningbouw en de architect om de tafel
gezeten om het nieuwe plan te bespreken.
De nokhoogte is teruggebracht naar maxi-
maal 9,5 meter. Het aantal woningen naar
16. De presentatie van het nieuwe voorstel is
op donderdag 26 april om 20.15 uur in het
gebouw van de brede school CSV
Ridderhof. Belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd hier-
bij aanwezig te zijn. Na deze
avond wordt opnieuw de gebrui-
kelijke bezwaringsprocedure in
gang gezet.

Verslag ALV dorpsraad
Op donderdag 5 april  kwamen ongeveer 40
van de 352 leden van de dorpsraad
Vreeland bij elkaar om te luisteren naar, en
mee te praten over, de voortgang van ver-
schillende belangrijke ontwikkelingen in
ons dorp. Mede dankzij de werkgroep
“Groei en Bloei” staan overal in Vreeland
bloembollen in bloei. Tijdens de Landelijke
Opschoondag werd Vreeland flink opge-
ruimd. Er werd uitvoerig gesproken over de
UMTS mast die er volgens sommigen allang
had moeten staan en volgens anderen er
nooit zou moeten komen. Feit is dat er mo-
menteel een rechtszaak loopt. Voor 27 april
wordt een uitspraak verwacht over de vol-

gende zaken: is goedkeuring voor plaatsing
van de mast op juiste gronden afgegeven, is
de masthoogte juist beoordeeld. (straling
en veiligheid zijn geen onderwerp) De uit-
spraak zal de Dorpsraad communiceren
aan de leden. Het bestuur zal met zijn ach-
terban de eventuele vervolgprocedure be-
spreken. Vooral de hoogte van de mast is
een belangrijk punt. Volgens onderzoek
van de Universiteit van Twente voldoet KPN
met een mast van 20 m aan de verplichte
landelijke dekking. Uit commercieel be-
lang zal KPN vermoedelijk niet snel afzien
van een mast van 40 m hoog. Wanneer KPN
de rechtszaak verliest, zal zij een nieuw ver-

zoek voor plaatsing in moeten
dienen. Dan pas komt de locatie
weer aan de orde. Dát er een mast
moeten komen staat volgens de
dorpsraad niet meer ter discus-
sie.

N201
De provincie wil als oplossing  op korte ter-
mijn radardetectie bij de oversteeklichten
in zetten. Dit houdt in dat de stoplichten,
zolang er nog voetgangers/fietsers in beeld
zijn, voor het autoverkeer op rood blijven.
Gevraagd wordt ook alle “bijna ongeluk-
ken” bij de dorpsraad te melden zodat het
gevaar van de weg voor iedereen duidelijk
is. Verder werd gemeld dat de brug bij
Loenersloot medio 2013 vervangen gaat
worden. Middels een animatiefilmpje werd
getoond hoe dit binnen één weekend kan
gebeuren. In de rondvraag deden diverse le-
den hun zegje.  
Kijk voor een uitgebreid verslag van deze
avond op: www.dorpsraadvreeland.nl.

Bouwplannen CSV-terrein afgekeurd

Ondanks het natte weer op tweede
Paasdag was het traditionele paaseieren
zoeken voor de jeugd een groot succes.
“Het was druk, nat en erg gezellig” aldus
een van de moeders. De jeugd kon zoeken
naar ruim 1000 kippen- en chocolade ei-

eren die Aloys met enige hulp verstopt
had, terwijl de ouders konden genieten
van een kop koffie verzorgd door Lokaal
Zuid. Hulde aan de Vreelandse Bedrijfs-
vereniging die dit festijn ieder jaar moge-
lijk maakt.

Paaseieren zoeken een groot feest

Bericht 
van de

Dorpsraad

Op 4 mei nemen we de tijd om na te denken over oorlog, vrij-
heid, en vrede. Wij nodigen jong en oud uit voor: 
19.00 uur: Moment van bezinning in de Nicolaaskerk met als
thema: VRIJHEID GEEF JE DOOR.
19.35 uur: Gang van de kerk via de muziektent naar het mo-
nument aan het Boerenlaantje.
19.45 uur: Nationale Dodenherdenking  met toespraak van
regio wethouder  K. Wiersema,  Muziekvereniging de Vecht
en twee minuten stilte om 20.00 uur, waarna kranslegging. 
U bent allen van harte welkom!   
Namens de Dorpsraad,  de 4 mei-commissie van Vreeland

Dodenherdenking 

v.l.n.r.: Elisa Berends, Julie van Koert, Loren Jongeneel, Palle Reijnen.
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.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: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Pauline van der
Hoeden: info@vreelandbode.nl  
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 9 mei 2012 inleveren via info@vreel-
andbode.nl. De volgende Vree-landbode
komt uit op 16 mei 2012 .
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet
te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

19/26 apr. Kunstlezing over Marc 
Chagall in Dorpshuis 

21 apr. Fietstocht lancering 
zichtopdevechtstreek.nl

22 apr. Jazz aan de Vecht bij
De Nederlanden 

26 apr. Infoavond CSV-terrein
27 apr. Dorpshuis Vreeland voorron-

des Vreeland’s got talent
28 apr. Begin Meivakantie
28 apr. Koninginnenacht Dorpshuis
30 apr. Koninginnedag 
4 mei Dodenherdenking, 

19:00 uur Nicolaaskerk
5 mei Bevrijdingsdag
12 mei Plantenmarkt Kerkplein
12 mei Nationale Molendag, o.a. bij 

Korenmolen de Ruiter 
13 mei Moederdag
14 mei ANBO voorlichtingsdag 

Tympaan, Dorpshuis
17 mei Hemelvaart

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 22  apr. 10.00 uur dhr. C. Boers

zo. 29 apr. 10.00 uur ds. J. Knoop

zo. 6 mei 10.00 uur ds. T.H. Prins

zo. 13 mei 10.00 uur ds. J. van Popering

do.17 mei 09.00 uur ds. J. Hoekstra 

zo. 20 mei 10.00 uur ds. S. de Jong

Vechtzooitjes
Oproepje
The Southern Locals zoeken voor hun repe-
titieruimte nog wat spullen. Heeft u over:
schemerlampen, een bankstel, plafonds-
pots, een koelkast, een keukenblokje, een
bbq, een stofzuiger, koffiezetapparaat en
een vuurkorf, neem dan a.u.b. contact op
met Eric Ouwehand bij Lokaal Zuid.

Bouwmaterialen gezocht 
voor huttenbouwen!
Alle landhuis- en theekoepelwaardige
bouwmaterialen zoals balken, plaathout
en pallets (niet geverfd of geplastificeerd).
Contact via Reinko Abels, tel: 06 578 44 327
of Casper Zeldenrijk, tel: 06 46323048.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Koninginnedag in het Dorpshuis

vrijdag 27 april:
voorronde Vreeland 's Got Talent 16.00-19.00 uur

inschrijven via dorpshuisvreeland@live.nl 

zaterdag 28 april Koninginnenacht: 
vanaf 21.00 uur  Vreeland sing a long, live muziek 

en Crazy Pianist U vraagt hij speelt!

maandag 30 april: 
vanaf 10.00 uur koffie met oranjegebak.

De hele dag hapjes en drankjes in en om het Dorpshuis.

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Op Koninginnedag zal tijdens de borrel en
het eten de aftrap zijn van een geweldige
nieuwe Vreelandse band: the Southern
Locals. Een initiatief van Eric Ouwehand
(zang en toetsen) en Jasper van Minnen
(die snelste drummer van Nederland), bei-
de werkzaam in Lokaal Zuid, dus die naam
was snel geboren! In no time verzamelden
zij met cabaretier –tevens zanger- Erik
Kuperus een hele gevarieerde groep men-
sen om zich heen die nu elke dinsdag kei-
hard oefent aan een spetterend optreden.
De toetsen worden verzorgd door de geta-
lenteerde Julia Driessen, Raymond van der
Burg neemt de trompet voor zijn rekening
en Bjorn Ruiter de gitaar. Fien Jonker,
Willemijn Wesselink en Marielle Hartsui-
ker zingen de sterren van de hemel.
Marielle, haar zoon Tomas van Rijn (gitaar)
en diens vriend Ron Kok (basgitaar) komen
elke dinsdag uit Amersfoort over voor de
repetities. Marielle is een oud Vreelandse
en speelde vroeger in een bandje met
Chris van Halewijn, die nu de percussie
voor zijn rekening neemt. 

The Southern Locals hebben al een ruim
en gevarieerd repertoire popclassics opge-
bouwd, variërend van Amy Winehouse tot
de Straycats en van Deep Purple tot the
Village People. U kunt er allen van genie-
ten op Koninginnedag, wanneer de band
vanaf ca 18.30 uur optreedt in de houten
muziektent aan de Lindengracht. Het hele
terrein eromheen wordt vrijgemaakt zo-
dat alle ruimte is om te borrelen, te dansen
en te eten, want Lokaal Zuid verzorgt van-
uit een speciale corner allerlei lekkere
happen.  “Gewoon heerlijke uit je dak mu-
ziek” aldus Chris, “en zeker ook ideaal om
met kinderen hier neer te strijken”. Komt
allen dus voor dit ongetwijfeld memorabe-
le eerste concert. Als locale band willen
the Southern Locals zeker ook een plat-
form bieden aan andere muzikale
Vreelanders. Wie goed een instrument be-
speelt en graag in een band-formatie op-
treedt kan contact opnemen met Eric
Ouwehand bij Lokaal Zuid voor een ken-
nismaking en wie weet voor een auditie….

J.J.

The Southern Locals laten Vreeland swingen!

Hulde voor onze sponsors:
Aannemers en restauratiebedrijf Verwoerd ALLSAFE Mini Opslag
Anouk Pruim Grafisch ontwerp Arends banden Service
Aroba banden service ATO Culinair
Auto Oskamp Autobedrijf E.V.A.B.  B.V
Bedrijfsvereniging Vreeland Belleza haar- mode
Benzine- en LPG station Vreeland Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Bon B.V. Aannemingsbedrijf Borduurstudio het Gooi
Boutkan Studiebegeleiding BUTZ Car Electronics
Casa catering Coers Machineverhuur
Conclusion Communication Architects Conmedra
Dagwinkel Aloys Hageman De Angstel lijstenmakerij
De Bomenman Boomverzorging De Kuyper
De Nederlanden, DecoTech
Demper Consultancy Diewer Elema
DJBooth Driessen Vreeland
Duoform Explo
Fysiotherapie Vreeland Greif Nederland bv Industrial Packaging & Services
Groenpartners HAAR Winkel
Het Dorpshuis Hoefijzer Rijschool
Hoveniersbedrijf van Monsjou HTh executive support
Hydrauliek Service Mijdrecht Kaas en ijsboerderij ̀ `De Willigen``
Kinderopvang de Klimboom Labdirect prof. tanden bleken
Lokaal Zuid MEB
Mier Mijdrecht Vastgoed BV
Montagebedrijf R.V.D. Spoel Mtel
Muziekvereniging De Vecht N. Noorman b.v.
Notariskantoor Engelbracht Oogmerk Briljant opticiens
Ottenhome Paul Makelaars OG
Profinion Finance & management Services Providence Capital NV
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen Royal VIV Buisman
Saskia´s Brocante Schildersbedrijf Daalhuizen BV
Slagerij Dalhuisen Breukelen Smederij Niessen
Tech. installatiebedrijf Van Lindenberg B.V. The International Nutrition Company
Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij Tierelantijn Mode & Accessoires
Vreeberg BV Vuurwerk Bart Pronk

Dorpsgenoten, hebt u vorig jaar ook zo
(dorps) genoten? Welnu, ook dit jaar wordt
het weer genieten, met een grote G wel te
verstaan! Koninginnedag 2012 belooft een
Glamourous spektakel te worden. Het
Oranjecomité roept heel Vreeland (en om-
streken) op om in passende kledij ten tone-
le te verschijnen. De paparazzi zijn uitge-
nodigd, dus - wie weet - ziet u zichzelf bin-
nenkort terug in een van de glossies of op
de schitterende website van het Oranjeco-
mité: www.koninginnedagvreeland.nl.  
De website is nu reeds zeer de moeite van
het bekijken waard; u vindt er allerhande
praktische informatie, namen en adres-
sen, het volledige programma, alle sponso-
ren, foto's van 2011, mogelijkheden tot in-
schrijven etcetera. Gaat dat zien!
Klassiekers in het programma zullen dit
jaar uiteraard niet ontbreken: trompetge-
schal en ontbijt op het Kerkplein, de vrij-
markt (hebt u nog 'glamourous' spullen
op zolder liggen?), de kinderoptocht, de
puzzeltocht, de kinderspelen, het water-
spektakel (alwaar iedere Vreelander de
kans krijgt de 'rode (natte) loper' te betre-
den) en ga zo maar door. Speciale vermel-
ding verdient de heuse talentenjacht voor
de jeugd: 'Vreeland's Got Talent'. De voor-
rondes beginnen al op vrijdagmiddag 27
april in het Dorpshuis en de finale vindt
's avonds plaats op maandag 30 april in de

muziekkoepel tegenover Lokaal Zuid. De
muziekkoepel staat die avond overigens
geheel in het teken van (live) muziek, een
hapje en drankje kunt u nuttigen op het
terras van Lokaal Zuid. De traditionele
Koninginnenacht vindt dit jaar op zater-
dagavond 28 april plaats in het Dorps-
huis; tijdens 'Vreeland sings along' kunt u
niet alleen uw voeten en heupen, maar
ook uw stembanden danig op de proef
stellen. Komt allen! Veel dank gaat alvast
uit naar alle toezeggingen van sponsoren
en vrijwilligers. Vele handen maken licht
werk, en mocht u ook een handje willen
helpen, bijvoorbeeld tijdens de kinderspe-
len, heel erg graag! Klampt u gerust een
van de leden van het Oranjecomité aan of
kijkt u op de website hoe u aan te melden. 
Het Oranjecomité ziet uit naar een zonnig
en glamourous Koninginnefestijn en
spreekt de hoop uit dat het iedere Vree-
lander dinsdagochtend "weer een beetje
gaat…".

Vreeland

Glamourland

Koninginnedag 2012
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Kort geleden is Germaine neer-
gestreken in Vreeland, een korte
vlucht van Nigtevecht naar
Vreeland maar mooier had ze
met haar praktijk niet kunnen
landen, nl. op de buitenplaats
Slotzicht aan het begin van de
Boslaan. Daar heeft ze op de be-
gane grond een prachtige ruim-
te ingericht om haar cliënten
zich optimaal op hun gemak te
laten voelen.
Van oorsprong is Germaine
kunsthistorica, een interessante
studie maar haar werk heeft ze er nooit
van gemaakt. Ze was goed in het organise-
ren en regelen van dingen, werkte o.a.
voor het Genootschap voor Reclame, de
Avro en Filmnet, maar uiteindelijk lag lag
haar hart daar niet. Wat ze wel heel leuk
vond waren de aerobiclessen die ze in
haar vrije tijd gaf en uiteindelijk lag daar
ook de basis van het werk dat ze nu doet.
In 1997 gooide ze het roer om en begon ze
een studie aan de Nederlandse Academie
voor Psychotherapie in Amsterdam in
communicatietraining en vervolgens
counseling. Daar achteraan kwam een op-
leiding in Rebalancing en in Kundalini
Yoga. Dat zijn allemaal benamingen die
een leek weinig zullen zeggen maar voor
Germaine was het één een logisch gevolg
van het ander want ze wilde mensen licha-
melijk en geestelijk met zichzelf in contact
brengen omdat ze ervaren had dat ze men-
sen daar erg blij mee kon maken.
Ze begon haar praktijk als zelfstandig the-
rapeute in 2003 in Amsterdam met massa-
ges en gesprekken. Haar ontspannings-
massages zijn niet alleen een weldadig ca-
deautje maar zijn ook goed om je te hel-
pen ontspannen, afvalstoffen af te voeren
en nieuwe energie op te bouwen.
Daarnaast geeft Germaine therapeuti-
sche massages die eventueel gecombi-
neerd kunnen worden met een counse-

ling gesprek. Je moet daarbij denken aan
het opheffen van blokkades, dingen een
plek geven, kortom zoals ze het zelf zegt:
Rust in je hoofd, ruimte in je lijf en liefde
in je ziel. Na 6 jaar Amsterdam verhuisde
Germaine met haar praktijk naar Nigte-
vecht waar ze de derde poot onder haar
bedrijf timmerde, de Kundalini Yoga, de
moeder van alle Yoga vormen. De lessen
van anderhalf uur hebben een vaste op-
bouw maar zijn daarbinnen heel verschil-
lend doordat de yoga oefeningen telkens
een ander deel van het lichaam aanpakken.
Klein onderdeel is daarbij het mantra zin-
gen dat je ook apart kunt beoefenen in de
mantra meditatiebijeenkomsten die
Germaine organiseert. Het moet een hele
bijzondere ervaring zijn, het zingen van
mantra’s. Volgens Germaine de ideale ma-
nier om je geest te focussen en rust te geven. 
Het mantra zingen verzorgt Germaine
ook voor speciale gelegenheden, bijv. voor
een verjaardag of een verrassingsuitje.
Achterin de prachtige tuin van buiten-
plaats Slotzicht staat een 18de eeuws tuin-
huis, een sprookjesachtige ambiance
waar het mantra zingen op verzoek plaats
kan vinden. Niemand die je hoort, nie-
mand die je ziet en met Germaine kun je
vooral ook heel veel lachen. Én ze garan-
deert dat je heel veel blijer naar buiten
komt dan dat je naar binnen bent gegaan.
Proberen dus! R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Germaine Duynstee van Massages & Gesprekken 
en Kundalini Yoga

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

In het kader van het jaar van de histori-
sche buitenplaats opent Vreedenhorst
aan de Bergseweg op zaterdag 26 mei om
10.30 uur haar deuren. Deze 17de eeuwse
buitenplaats ligt in een tuin van 8 ha, die
de laatste jaren is omgevormd tot land-
schapspark met zowel historische als mo-
derne elementen. Een groot deel van de
tuin van Vreedenhorst bestaat uit wei-
land. In mei lijkt het gras wel één groot
kleurrijk tapijt met de mooiste akker en
weilandkruiden. Deze trekken weer vele
diersoorten aan. Eigenaar en tuinbaas
Kees Beelaerts van Blokland en gids
Juliette Jonker vertellen u alles over tuin
en buitenplaats tijdens deze rondleiding.   
Ontvangst met koffie en lekkers in de au-
thentieke ‘Schuur’ waar een expositie is
ingericht met werk van de Vreelandse

schilderes Liesbeth Romeyn. Een unieke
kans om een kijkje achter de schermen te
krijgen bij het leven op en rond een histo-
rische, particuliere buitenplaats! Prijs:
€15,- p.p. inclusief koffie en lekkers.
Aanmelden via www.vreedenhorst.nl.

Bezoek tuin van buitenplaats
Vreedenhorst
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De afgelopen maand is er bij twee huizen
in Vreeland ingebroken door professione-
le inbrekers, die het voorzien hadden op
sieraden en daarbij het hele huis over-
hoop haalden. Dievenklauwen of andere
anti-diefstalmaatregelen schrikken de he-
ren niet af, met zwaar geschut breken zij
ramen open. Of het dezelfde mannen zijn
die wegens verdacht gedrag op 4 april
door de politie zijn aangehouden op de
Lindengracht, is (nog) niet bekend. Rond
09.40 uur zag een getuige dat twee man-

nen zich verdacht ophielden op de Singel.
De mannen keken nadrukkelijk bij meer-
dere woningen naar binnen en waren
kennelijk op het inbrekerspad. Beide
mannen zijn naar het politiebureau over-
gebracht en voor nader onderzoek inge-
sloten.
Een oproep aan allen: meld het bij de po-
litie als u verdachte personen in ons dorp
ziet rondrijden! Samen kunnen wij
Vreeland veilig houden.

Inbrekers weer actief

Lancering toeristische website
Zaterdag 21 april openen burgemeester
Mirjam van ’t Veld en Gedeputeerde
Mariette Pouw-Pennarts de nieuwe site
www.zichtopdevechtstreek.nl. Op de site
zijn diverse thematische fiets-, wandel- en
vaarroutes over de geschiedenis en het
landschap van de Vechtstreek te vinden.
De routes zijn geschreven door Juliette
Jonker in opdracht van Stichting het
Vechtsnoer, een nieuw samenwerkings-
verband tussen 19 regionale culturele in-

stellingen. Ook Vechtsnoer wordt 21 april
officieel gepresenteerd. Om 10 uur ver-
trekt een groep per fiets vanaf Molen de
Hoop in Loenen om een deel van de route
te verkennen, ‘s middags fietst een groep
om 14.00 uur vanaf het Vechtstreekmuse-
um.  U bent van harte uitgenodigd om
mee te fietsen. Onderweg wordt tekst en
uitleg gegeven. Neem uw smartphone
mee, want de site is ook interactief te bele-
ven. 

ANBO - Wijdemeren  organiseert een voor-
lichtingsmiddag van de welzijnsorganisa-
tie Tympaan. Nu Vreeland en Nigtevecht
bij de gemeente Stichtse Vecht horen , krij-
gen zij te maken met de Stichting
Tympaan. Deze stichting is actief op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.
Dankzij deze stichting kunnen mensen
langer actief en onafhankelijk blijven.
Zij bieden ondersteuning, informatie en
verschillende diensten zoals personen-
alarmering en maaltijdvoorzieningen.
Tijdens de voorlichtingsmiddag worden

de diensten verder toegelicht en is er
ruimte voor uw vragen.Tympaan is er
voor alle inwoners. Niet alleen leden maar
alle belangstellenden zijn van harte wel-
kom op deze middag.
Het is in ieder geval ook een goede gele-
genheid om de ANBO leden uit Vreeland
en Nigtevecht weer te ontmoeten en bij te
praten tijdens een hapje en drankje.
De middag wordt  gehouden op maandag
14 mei . 
Aanvang 14.00 uur in Dorpshuis Fetha te
Nigtevecht. Tot ziens op 14 mei.

Infomiddag over Tymphaan

Tijdens de opening van het themajaar van
de historische buitenplaats op 31 maart in
het koetshuis van Nyenrode waren burge-
meester Mirjam van 't Veld en wethouder
van cultuur Gera Helling er zichtbaar
trots op dat onze gemeente de meeste bui-
tenplaatsen van Nederland heeft!
Kijk voor het jaarprogramma vol lezin-
gen, tuinbezoeken en bijzondere activitei-
ten op www.stichtsevecht.nl/buitenplaat-
sen en www.vechtstreekmuseum.nl. 

Opening themajaar buitenplaatsen
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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 60 394

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Bel/mail voor meer info

Germaine Duynstee
Tel.: 06 - 22 55 96 99
Boslaan 9, Vreeland

info@massagesengesprekken.nl
www.massagesengesprekken.nl

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

De oud-Vreelandse Pauline van Aken pre-
senteerde op 7 april het mede door haar
ontwikkelde Durf, Leer en Presenteerspel,
dat bedoeld is om de presentatietechnie-
ken van werknemers te verbeteren. Het
spel is de speelse weerslag van het gelijk-
namige boek. Pauline schreef diverse boe-
ken over communicatie en presentatie en
geeft hier ook (media)trainingen in. Het
spel is een nieuwe vorm om mensen te
trainen in het presenteren (dat in de top 5
van grootste angsten staat!), zich bewust
te maken van zichzelf, hun ademhaling,
hun non-verbale communicatie en hun
interactie met het publiek. Gelijktijdig
met het spel werd de nieuw ontwikkelde
app ervan gepresenteerd. Volgens diverse
opdrachtgevers die geïnterviewd werden,
is de ‘DLP-techniek’ zeer inspirerend en
heeft het een positieve uitwerking op de

prestaties van de werknemers. Dus: werk-
gevers, wilt u investeren in de persoonlij-
ke ontwikkeling van uw personeel of
uzelf, kijk op www.paulinevanaken.nl
voor meer informatie.

Presentatie nuttig DLP-spel

Vrijwilligerswerk is sinds het begin van
dit jaar in het verdachtenbankje komen te
staan. Tot voor kort droeg je als vrijwilli-
ger van alle kanten waardering weg als je
vertelde dat je iets voor anderen deed. Dat
is voorbij! Als je het niet voor het geld
doet, dan moet er wel een ander, verbor-
gen motief zijn. Misschien wel compensa-
tiedrang  op minderwaardigheidsgevoe-
lens, om meteen de oervaders van de psy-
chologie aan te halen.

James Kennedy, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis aan de UvA, vroeg zich op
een ontmoetings-dag van een lokale vrij-
willigersorganisatie af, of vrijwilligers-
werk wel zo’n goed idee is. Maakt het men-
sen niet te afhankelijk? Wordt hun het ini-
tiatief zo niet ontnomen? Deze vraag is
overigens fundamenteel. Hulp die niet
leidt naar zelfhulp in de toekomst is in de
meeste gevallen geen hulp.
Maar Kennedy’s kritiek is fundamenteler.
Het worden er steeds minder, toch horen
we nog wel verhalen over mensen die zich
ooit geschoffeerd voelden door de diaco-
nie. Ja, ze werden ondersteund, maar hun
trots en vrijheid leverden zij in. Waarom
deden zulke diakenen dat ooit zo? Was het
compensatiegedrag of voelden zij zichzelf
minderwaardig? We hebben daar in de

kerk ooit van geleerd, maar ook zulke les-
sen moeten telkens opnieuw geleerd wor-
den. In de structuur van vrijwilligersorga-
nisaties moet dit besef ‘ingebakken’ zijn.
En omdat liefdadigheid in de jaren ’90
van de vorige eeuw veranderde in een
‘chari-markt’ –ja, dat klinkt sexyer- kun-
nen we ons afvragen of het oude doel nog
voldoende gehaald wordt: Geef mensen
een vis om te overleven, maar een net om
van te leven. 
En de vrijwilliger dan? Vrijwilligerswerk
vraagt een professionele begeleiding –be-
taald of onbetaald. Iedereen kan iets doen
voor een ander, maar niet iedereen is ge-
schikt voor elke functie. Wie het meest na
komt aan de kwetsbaarsten, moet er het
minste voor zichzelf willen uithalen.
Mogelijk zal er dan ook niet zoveel te ver-
tellen zijn over je vrijwilligerswerk.
Daarom hebben we in de kerk nog altijd
een ambtsgeheim. De komende tijd zul-
len er nog heel veel vrijwilligers nodig zijn
in onze samenleving!

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/ar-
ticle/detail/3132141/2012/01/22/De-keerzijde-
van-gratis-hulp.dhtml
Robert D. Lupton, Toxic Charity: How Churches
and Charities Hurt Those They Help (And How
to Reverse It), New York.

Ban op vrijwilligerswerk
(‘!’ of ‘?’)
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra40 dagen
Mantra Meditatie
21 mei - 29 juni

Bedrijfsvereniging Vreeland
Mede mogelijk gemaakt door de
Bedrijfsvereniging Vreeland! Deze slogan
is op veel activiteiten in Vreeland van toe-
passing. Iedereen met een bedrijf en elke
zelfstandig ondernemer in Vreeland kan
zich aanmelden als lid van de bedrijfsver-
eniging. Het lidmaatschap kost € 140,- per
jaar en voor uw bijdrage krijgt u heel wat
terug. Zo worden er jaarlijks verschillende
festiviteiten in het dorp georganiseerd:

dorpsfeest, kerstmarkt, paaseieren zoe-
ken, Sint intocht etc. Daarnaast is er een
jaarlijkse gezellige bijeenkomst voor leden
waar u kunt netwerken, uw sociale contac-
ten kunt onderhouden en kennis kunt de-
len. Ook is er 2 x per jaar een ledenverga-
dering. Lid worden kan door aanmelden
in Vreeland in de Dagwinkel bij Aloys. De
bedrijfsvereniging heeft inmiddels 60 le-
den.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Vaste kermisklanten hadden weer een paar
geweldige dagen met de kermis op de
Fetha. Voor jong en oud boden de botsau-

to’s, schiettent,  touwtjes trekken of de
draaimolen ouderwets vermaak.. De bezoe-
kers kwamen zelfs van heinde en verre...

Het was weer bal op de kermis

Bericht van de huisarts
Na bijna 15 jaar gaat dokter Chantal van ' t
Hooft de praktijk verlaten.

Vanaf 1 mei zal mevrouw Barbara
Emmerig de huisarts op vrijdag zijn.

P.H. Klever

Heeft u ook vorstschade en soms lege plek-
ken in uw tuin? Wij hebben daar een per-
fect antwoord op en nodigen u uit om
langs te komen bij de Plantenmarkt op
het Kerkplein naast De Til op zaterdag 12
mei van 9.00 uur tot ca. 14.00 uur.
Wij hebben weer een enorm aanbod van
geraniums, begonia’s, vlijtige liezen en
veel andere zomerbloeiers - dit alles per
stuk of in hangingbaskets. Ook de tuin ac-
cessoires, potgrond, de opgemaakte plan-
tenbakken, biologische Vreelandse jam
ontbreken niet. Als de kinderen voor
Moederdag een zomerbloemetje willen
geven, kunnen ze dit zelf samenstellen
met hun eigen lievelingsbloemen. Je kiest

een pot of mand en wij helpen je met het
opmaken. Je mag natuurlijk ook je eigen
tuinmand of bak meenemen. De op-
brengst van deze markt is geheel voor ons
nieuwe doel: het plaatsen van voorzetra-
men, te beginnen aan de noordzijde van
de kerk. Dit geeft een beter binnenkli-
maat en energiebesparing en bescher-
ming van de mooie ramen. Zaterdag 12
mei staat de koffie staat klaar in De Til. Tot
ziens op de plantenmarkt. Kom vroeg,
want op=op en neem contant geld mee,
want pinnen is niet mogelijk.

Namens de platenmarktcommissie
Koos van Nes

Plantenmarkt  op het Kerkplein

Houd 
Vreeland 

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

Op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 2012
is het Nationale Molendag. Molenaars van
vele honderden molens verspreid over het
hele land zetten (een van deze twee dagen)
de deuren open voor het publiek. Het is
een ideale gelegenheid voor jong en oud
om deze werktuigen die zo’n belangrijke
rol hebben gespeeld of nog spelen voor de
ontwikkeling van Nederland van nabij te
bekijken en te beleven.

Ook in Vreeland zal op 12 mei korenmolen
“de Ruiter” zijn deuren open zetten om
een ieder te ontvangen. Speciaal op deze
dag zal uw eigen imker (bijenhouder) uit
Vreeland u alles laten zien en vertellen
over de bijen en honing. 2012 is nl. het jaar
van de bijen. Een goede gelegenheid om

een bezoek aan de molen te brengen en
weg te dromen in de ambachtelijke wereld
van de bijen en de korenmolen. Neem ge-
rust uw kind(eren) mee. De kinderen kun-
nen zelf een kaars maken van bijenwas of
met de handmolen graan vermalen tot
meel om thuis lekker koekjes te bakken.
Uiteraard zal de molenaar tekst en uitleg ge-
ven over allerlei aspecten van en over de mo-
len. Als afsluiting dan een gratis pannen-
koekje van eigen deeg proeven. Uiteraard
hebben we op deze dag ook het ambachte-
lijke molenbrood en mueslie-molenbollen
weer in de verkoop. Voor de thuis-bakkers
hebben we diverse soorten broodmeel,
kruidkoekmix, cakemeel en pannenkoe-
kenmeel in de verkoop. Spannend en leer-
zaam. U bent van harte welkom.

Nationale Molendag

30 APRIL |  18.00 uur | LOKAAL ZUID

- The Southern Locals in de muziektent 
- Saté en Lamskoteletten van de grill



Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• 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
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom!
Hoor de hersencellen van de Razende

Reporters hard werken… ”KRAK HUHHH?

KNERSP POINNNG!“. Ze maakten 3 dagen

lang de entreetoets. En tussendoor hiel-

den ze ook nog interviews met hun speci-

ale gasten die ze meebrachten naar de

Kinderpost - bijeenkomst. Moet jij je ook

weleens heel goed concentreren? Kraken

je hersenen dan? Ontspan dan nu maar

even. Hier zijn allemaal leuke tips om te

spelen of te knutselen. Van vroeger en nu.

Met dank aan alle gasten van de Razende

Reporters. Veel plezier!

Kindernieuws
Ken jij het spelletje“Eitje Tik”? Dat kan je

vooral goed spelen met Pasen, als je veel ei-

eren gaat eten. Dat deden ze op school tij-

dens de paaslunch ook! “And the winner

is…Fleur!” 

“Ga jij maar eerst. Toe dan....tik!”

Fleur heeft het sterkste ei!

Conny’s tip
“Ga lekker samen knikkeren, dat deed ik

vroeger graag. Buiten op de stoep in de

straat waar ik in Amsterdam woonde

speelden we samen. Ik wilde graag knik-

kers winnen” vertelt Conny Zurlohe

(1946), de gast van Eva. Samen spelletjes

doen vindt ze nog steeds leuk. Nu als werk:

Conny werkt bij kinderdagverblijf

Pippeloen.

Bert’s tip
Bert de Haan (1944) is de gast van Marina.

Doe net als hij vroeger: ga naar buiten bij

de konijnen en kippen. Fijn om ze vast te

houden en te verzorgen, vond hij het. En

jij? Zou jij ook wel zo’n lekker zacht ko-

nijntje durven vasthouden?

Frederiek’s tip:
aankleedpoppen
Ben jij dol op poppen en handig met een

schaar? Dan is deze tip voor jou! Frederiek

Bremer, de gast van Bibbi, was er dol op

toen ze klein was: papieren aankleedpop-

pen uitknippen. Ze spaarde ze om hun

mooie kostuums en avondtoiletten (dat

zijn hele mooie lange jurken). Er zijn zelfs

aankleedpoppen van beroemde mensen.

Met welke jurk wil jij je pop aankleden?

Pak je schaar maar vast; wel voorzichtig

knippen!

PS Zoek op Google mooie grote aankleed-

poppen of kijk op www.nukleuren.nl  

De tips van meneer Kees
Pippa nam als gast Kees Molenkamp

(1932) mee. Toen hij een jaar of 10 was, dat

is dus 70 jaar geleden, hield hij vooral van

buitenspelen, lawaai maken en figuurtjes

plakken. Heee, dat is precies hetzelfde als

nu! OK dan, figuurtjes zijn nu voetbal-

plaatjes… En buitenspelen was toen bikke-

len, hoepelen en tollen. Ken jij die spelle-

tjes niet? 

Doe net als meneer Kees Molenkamp 70

jaar geleden deed!
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

De Nederlandse Maagd
Met Georgina Verbaan, Hans Dagelet,

Bert Luppes en Trudy de Jong

Naar het boek van Marente de Moor – 
AKO literatuurprijs winnares 2011

Dit nieuwste hoorspel is nu op CD 
verkrijgbaar voor € 19,95

Voor Vreelanders een speciale prijs 
bij Tierelantijn: € 14,95

Bezoek ook eens de website!     

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21  Tel: 237304

Teken de letters
Kinderpost
Kun jij goed tekenen en goed schrijven?

Maak dan een letter voor en van de

Kinderpost….

Zoals deze:

We zoeken de letters K,I,N,D,E,R,P,O,S,T. 

Wie maakt de gekste, grappigste, leukste?

Lever je letter in bij juf Sandra of mail ‘m

naar Annelies: aa.weijschede@wxs.nl

Meester Frits’ tips
De gast van Freek is al 72 jaar en houdt

nog steeds van avontuur! Heerlijk vond hij

het om vroeger buiten te spelen.

Huttenbouwen en sporten waren zijn fa-

voriet. En was hij binnen dan zong hij

graag of maakte hij muziek. Weet je wat

hij ook deed? Dirigeren! Wil je weten hoe

dat moet? Vraag dat maar eens aan

Meester Frits Overbeek!

Krak huhhh? Knersp poinng!
Laat jij na het lezen van de Kinderpost toch
liever je hersens even kraken? Pak dan nu
een pen. Kun jij, zonder je pen van het pa-
pier te halen, alle 9 stippen met elkaar ver-

binden door middel van 4 rechte lijnen? 

•      •      •

•      •      •

•      •      •
Tip van Eva
“Ik ging vroeger puzzelen”. Waarom?

“Eerst is de bladzijde leeg en dan is er een

opeens een heel mooi plaatje, en dat vond

ik leuk!”. Goed idee Eva hè? Kijk maar ….
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Een uitdaging aan young professionals, 
ondernemers, managers en zzp’ers
Jan Frans Manten – ondernemer pur sang, woont nu een
jaar in Vreeland – raakte in gesprek met  ds. Pieter
Hoekstra over een regelmatige vrijdagmiddagborrel
met inhoud en de mogelijkheid tot netwerken voor de
Vreelanders. ‘We zoeken een passende ambiance voor
zo’n prachtig event’, aldus Manten. Een initiatief dat in
Hoofddorp – waar Hoekstra als interim-predikant be-
trokken is – al heel warm is ontvangen. 

Manten: ‘Het lijkt me een goed initiatief dat eigenlijk los
van de kerk staat. Het is een dienst van de kerk aan onze
eigen kleine samenleving. Het doel is om vraagstukken
– of ethische discussies – die iedereen thuis en op het
werk tegenkomt, bespreekbaar te maken. ‘Kan ik mezelf
in een paar woorden vertellen waarvoor ik leef?’
‘Waarom doe ik wat ik doe in mijn werk?’ ‘Doe ik wel het
werk waar ik eigenlijk van droom?’ De uitdaging van Jan
Frans Manten is heel expliciet: Je kunt je vleugels op vele
manieren uitslaan, ook tijdens een vrijdagmiddagbor-
rel. 
De eerste bijeenkomsten hebben als thema het boek van
managementgoeroe Stephen Covey ‘Het 3e alternatief’.
Tips uit het boek zullen aan de hand van dillema’s wor-
den behandeld. Manten: ‘De bijeenkomsten moeten
praktisch en toegankelijk zijn. De entree is gratis en de
deelnemers rekenen alleen hun eigen drankjes af. In de
volgende editie van De Vreelandbode zullen we spijkers
met koppen slaan. Dit is vast een opwarmertje!’

C.L.

Binnenkort:
Vreelandse vrijdagmiddagborrel!

REGEREN IS VOORUIT ZIEN
DE LENTE IS ER WEER, DUS HEBBEN WIJ ALVAST

5 CABRIO’S VOOR U INGEKOCHT.
TE WETEN: Renault Megane 2.0 2004

Renault Megane 2.0 automatic 2004
Renault Megane 1.6 2007
Renault Wind Gordini 2011
Opel Tigra 1.4 automatic 2005

Als e.e.a. u aanspreekt, spoedt u zich dan naar ons toe.
Want u weet, OP = OP!

Hiernaast beschikken wij ook over een 30-tal Top
Occasions die u op www.kroegman-renault.nl kunt zien.

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland
Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl
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Kinderen van CSV Ridderhof vragen alle
dorpsbewoners hun kleine elektrische ap-
paraten in te leveren bij hen op school. De
school doet mee aan “Wecycle”. Bij de in-
gang van de school staat een groene bak
waar kleine elektrische apparaten ingele-
verd kunnen worden. Wecycle wil ieder-
een ervan bewust maken dat gebruikte
kleine elektrische apparaten (mp3-speler,
spelcomputer, föhn, boor, radio, brood-
rooster etc.) en energiezuinige verlichting

niet thuishoren in de afvalbak. Kostbare
grondstoffen gaan hierbij verloren, ter-
wijl deze spullen tot meer dan 90 procent
gerecycled kunnen worden. “Gooi nooit
weg, maar lever in!” is de centrale bood-
schap van Wecycle. Wecycle garandeert
optimale recycling en rapporteert hier-
over aan de overheid. De school krijgt voor
elk ingeleverd apparaat een punt. Met
deze punten kunnen boeken en spelmate-
riaal verkregen worden.

Gooi nooit weg, lever in: Wecycle!

foto Adriana



De Vreelandbode april 2012 11

Aanbouw
Wie door het fietstunneltje richting
Loenen fietst wordt meteen getroffen door
een schitterende buitenplaats aan de lin-
kerhand: Slotzicht. Dit fraaie huis bestaat
uit twee delen: een achterhuis dat in meer-
dere fases tot stand kwam en waarvan het
oudste deel uit 1735 dateert en een witge-
pleisterd voorhuis dat hier in 1808 tegen-
aan is gebouwd. Naar verluidt werd deze
aanbouw gedaan om de vrijgezelle en niet
zo knappe dochter van de eigenaar aan-
trekkelijker te maken voor de huwelijks-
markt! Trouwen deed zij niet, maar zij
kocht wel steeds meer landerijen in de
buurt op. Ook het terrein direct rond het
huis werd uitgebreid totdat rond 1860 een
park van 25 ha was ontstaan. Dit park was
in landschappelijke stijl aangelegd met
prachtige slingervijvers, boomgaarden,
een menagerie, een oranjerie, kassen, een
hertenkamp, een parkbos, een ijskelder en
zelfs een vinkenbaan. Niet alleen voor
haar eigen plezier, maar ook voor het nut
van de Vreelanders wendde de dochter
haar geld aan. Samen met de ambachts-
heer van Vreeland legde zij in 1832 het
Boerenlaantje en het Jubileumlaantje als
wandelpad langs de oude Vechtarm aan.

Militair tehuis
Van 1882 tot 1911 huurde burgemeester
Backer van Vreeland Slotzicht. In die tijd
verkocht de eigenaar al delen land, zodat
nu nog ruim 1 ha over is van het voorma-

lige park. Tijdens de mobilisatieperiode
1914-18 werd Slotzicht als militair tehuis
in gebruik genomen. Op de oude foto is die
situatie te zien: een bord naast de militai-
ren geeft de toenmalige functie aan.
Slotzicht was niet het enige gebouw in de
regio dat een militaire functie had in die
dagen. Nederland was in de Eerste
Wereldoorlog neutraal gebleven maar
ging wel over tot mobilisatie om die neu-
traliteit te verdedigen. 200.000 militairen
werden opgeroepen om ‘onder de wape-
nen te komen’. Zij werden in het hele land
gelegerd in huizen die daarvoor gevorderd
werden. Zo werd in Vreeland eerst de
school gevorderd als militair tehuis, om de
militairen op een verantwoorde manier
hun vrije tijd te laten doorbrengen zodat
ze niet alleen maar in de kroeg zouden
hangen! Even later werd de school terugge-
ven aan het schoolbestuur en werd
Slotzicht als militair tehuis in gebruik ge-
nomen. 

Dolfijnen
Op de oude foto is te zien dat het houtsnij-
werk boven het middelste zolderraam nog
geen dolfijnen bevat, zoals nu het geval is.
Deze toevoeging is door de huidige eige-
naar gedaan als cadeau aan zijn vrouw, die
Delphine heet, het franse woord voor dol-
fijn. Zo kan een eigenaar van een histo-
risch monument een persoonlijk en toch
prachtig passend element toevoegen aan
een eeuwenoud pand! J.J.

...en nu!

Buitenplaats ‘Slotzicht’

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

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 FAX 0294 - 231539

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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De Oer-Vreelander
Patrick van Beusekom stond vanaf het be-

gin van ‘Het rondje Zuwe’ op mijn verlang-

lijstje, maar hij wilde niet zonder zijn

vriend Krijn-Jan Driessen. Omdat deze laat-

ste in 2010 wel in zijn eentje zijn verhaal

deed, wil Patrick nu, op deze onverwachts

lente-achtige morgen, wel praten. We spre-

ken af op de Lindengracht waar hij met zijn

vrouw Saskia (tevens eigenaresse van

Brocante) en de kinderen Lisa en Mikael

woont. Weer woont, want op zijn vierde

woonde hij hier ook, toen met zijn ouders

en twee zussen. Hij is geboren boven de fiet-

senwinkel van zijn vader, daar zit nu

Belleza en is een oer-Vreelander, volgens de

strenge definitie dat zijn ouders en zelfs

grootouders hier al woonden en hij hier zelf

ook is geboren. Daar kan zelfs zijn grote

vriend niet aan tippen, geboren in Vreeland

is er van hen maar eentje. Al waren de ou-

ders en zelfs de grootouders van Patrick en

Krijn-Jan al vrienden en echte oer-

Vreelanders. 

Patrick werkt als vestigingsmanager bij

Heron en Durmi Auto in Amsterdam. Sinds

zijn opleiding bij het IVA, het instituut voor

de Autohandel, is hij altijd met auto’s in de

weer geweest. Hij heeft na zijn studie in

dienst gezeten en heeft daarna een tijd in

Loosdrecht gewoond. In 1994 ontmoet hij

op een skivakantie Saskia die dan in

Zandvoort woont en een winkel heeft. Ze

gaan nog hetzelfde jaar anderhalve maand

op vakantie naar Indonesië en dat gaat zo

goed, dat ze in Zandvoort gaan samenwo-

nen. In 1996 wordt Lisa geboren en in 1997

kan Patrick zijn ouderlijk huis overnemen

en verhuizen ze naar Vreeland, waar in

1999 Mikael wordt geboren. Wat Patrick

prachtig vindt aan Vreeland en waarvoor

hij naar Vreeland is teruggekeerd, is zijn on-

bezorgde jeugd. Het was, zeker toen, net

een reservaat. Met vreemde snuiters, als de

lilliputter Haantje op zijn witte klompjes en

een peddel achterop zijn fiets en Gerrit met

het touw om zijn broek. Het programma

“Showroom”, waarin markante personen

aan bod kwamen, kwam ervoor langs. Met

Haarlem waren ze in 2 dagen klaar, maar

voor Vreeland hadden ze twee weken nodig.

Nooit je fiets op slot zetten en iedereen ken-

nen. Voetballen voor schooltijd en met alle

kinderen bij de knollenboer op de wagen

springen om te helpen hooien of bij de sire-

ne van de brandweer met z’n allen op de

fiets achter de brandweer aan te snellen.

Met 80 brommers Luilak vieren. Samen

met Krijn-Jan door het dorp racen. Krijn-Jan

op het scootertje van de kermis en Patrick

op de door zijn vader, die de tweewielers-

zaak op de hoek van Breedstraat/Linden-

gracht had, zelf gefabriceerde step op

brandstof. Werden ze aangehouden door

veldwachter Koopman. Gelukkig kreeg hij

de step wel terug. Tegenwoordig rijden

dochter Lisa en de dochter van Krijn-Jan,

Julia, met hun pony’s door het dorp. Net

zo’n onbezorgde jeugd, fantastisch. Hij ziet

ook wel dat de tijd anders is. De winkels die

vrijwel allemaal zijn vertrokken en de sport

en het vrijwilligerswerk dat minder is ge-

worden. Daarmee verdwijnt toch de leven-

digheid uit het dorp. Hij beseft zich goed

dat je dit niet tegenhoudt, maar Vreeland

moet geen museum worden en inzet van

bewoners is wel nodig om de levendigheid

die er nog is te bewaren. Daarom heeft hij

ook vijf jaar in de Oranjecomité gezeten

waar hij zich onder meer inzette voor het

Oranje-ontbijt op het Kerkplein. Omdat het

gezellig is en omdat je bepaalde tradities

moet handhaven. Hij heeft ook voetbal-

jeugd getraind. Omdat het goed is dat die

kinderen kunnen voetballen, daar is hulp

bij nodig. Zijn kinderen worden ouder en

hij wil nu zelf genieten in plaats van rege-

len. Hij gaat in mei met Mikael naar de

Ardennen. Raften, quad rijden en in een

blokhut slapen. Mannendingen. Saskia

gaat met Lisa naar Maastricht of Antwerpen

om moeder/dochter dingen te doen.

Hartstikke leuk zo. 

We wandelen intussen via het Jubileum-

laantje en het Jaagpad naar de Voorstraat.

Een alternatieve ronde, maar eentje waar hij

veel over heeft te vertellen. Bij het huis van

Bas Lindenkamp op de Voorstraat vertelt hij

dat hier huisarts Grevelink zat die hem ter

wereld heeft gebracht. Als we doorlopen

naar de Ruiterstraat, loopt de heer Grevelink

toevallig juist vanuit zijn huis naar zijn tuin.

Patrick vertelt hem dat hij zijn geboorte net

met mij besprak, waarop de heer Grevelink

zegt: ”dat was een vrijdagmiddag en het was

zeer warm.” Zelfs Patrick, die het dorpse wel

gewend is, is met stomheid geslagen. Waar

vind je dit nou nog? Bij terugkeer op de

Lindengracht is Saskia thuis. Het huis op de

Lindengracht lijkt niet op wat het vroeger

was. Patrick wilde er zijn eigen huis van ma-

ken in plaats van in zijn ouderlijk huis wo-

nen. Dat kan met zijn vrouw ook niet an-

ders, de sfeer van Brocante is ook thuis on-

miskenbaar. De winkel is inmiddels weer

geopend en ‘ze barst van de nieuwe spulle-

tjes’. Daar wil ik op de valreep best de aan-

dacht voor vragen, ook daarmee wordt de

levendigheid van het dorp bewaard.

De import-Vreelander
Hanke de Kock (44) komt enthousiast bin-

nen, oogt energiek en sportief. Tennissen

ging niet door vanmorgen dus daarom

heeft ze lekker hardgelopen. Genieten voor

haar want sporten is belangrijk in haar le-

ven. Zo kwam ze jaren geleden ook in aan-

raking met Vreeland: al skeelerend met

haar Marcel kwam ze toevalligerwijs in ons

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar  en

Marie Anne van Stijgeren

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

Jazz aan de Vecht

Nog geen plannen op zondag 22 april aanstaande?
Nederlands grootste jazzpianist, Michiel Borstlap, zal dan letterlijk 

óp de Vecht een spectaculair concert geven.

We mogen gerust stellen dat Borstlap een visitekaartje is voor de
Nederlandse muziek. Hij is erkend als éen van de meest veelzijdige 

muzikanten die de hedendaagse jazz te bieden heeft.
De grote kracht schuilt in de subtiliteit van zijn spel, waarmee hij 

zowel de leek als de doorgewinterde fan bereikt.

Deze unieke middag aan de Vecht wordt door ons 
natuurlijk culinair aangekleed, mis het niet!

Aanvang: 15.00u
Concert: 15.30-19.00u

Kaarten: 55,00 per persoon, all-in
Reserveer snel want op = op.

In geval van slecht weer zal alles binnen plaatsvinden.
Tel. 0294 23 23 26 info@nederlanden.nl

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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mooie dorp aan de Vecht terecht. De rest is

geschiedenis: inmiddels woont ze met haar

drie kinderen en man alweer tien jaar aan

de Nigtevechtseweg.

Hanke is geboren op een exotische plek:

Curaçao. In dat tropische oord was haar va-

der werkzaam als maritiem onderzoeker.

Na ook nog een tijdje op het niet minder

aanlokkelijke Barbados te zijn neergestre-

ken, verliet de blondine al op peuterleeftijd

de tropen om weer terug te keren naar de

geboortegrond van haar ouders: Neder-

land. En alhoewel ze eigenlijk geen concre-

te herinneringen meer heeft aan haar tro-

penjaren kan ze toch ontroerd raken door

haar geboortegrond. ‘’Met de hele familie

keerden we onlangs voor een vakantie te-

rug en zowel mijn broer als ik konden een

beetje emotioneel raken door bepaalde geu-

ren en smaken. Je hebt iets met bijvoorbeeld

de smaak van mango. Als ik mango of li-

moen eet, dan raakt dat iets bij mij.’’

Na met de boot naar Nederland te zijn te-

ruggekeerd vond de vader van Hanke als bi-

ologisch onderzoeker werk in Den Helder.

Het gezin settelde uiteindelijk in het

Noordhollandse Hippolytushoef. Op een

mooie, oude woonboerderij bracht de

Vreelandse het grootste gedeelte van haar

jeugd door. En, alhoewel ze terugkijkt op een

gelukkige jeugd, voelde Hanke zich nooit

voor 100 procent thuis in Noord-Holland. Op

de middelbare school in Wieringerwerf

werd het al beter maar op een bepaald mo-

ment was het tijd om weg te trekken uit het

gebied. Hanke ging met een vriendin mee

naar een open dag van de Hogere Hotel

School in Maastricht waar het dynamische

en internationale karakter van deze oplei-

ding haar erg aansprak. ‘’Als zeventienjarige

kwam ik op een campus terecht en heb ik

heel veel pret gemaakt! Ik geloof niet dat ik

heel veel aandacht heb besteed aan mijn stu-

die maar het sociale leven was heel erg

leuk!!’’ Er ging een wereld open tijdens de eer-

ste stage in het mondaine Krasnapolsky

Hotel, midden in Amsterdam, gevolgd door

nog een tweede stage in Florida. Na net 22 te

zijn geworden, was de studie afgerond

maar wist de toekomstige import-Vreeland-

se nog niet precies waar haar toekomst lag.

“Na een half jaar in een ‘catered chalet’ te

hebben gewerkt in een wintersportoord,

ook een leuk avontuur, ben ik groepen

Amerikanen door Europa gaan leiden. In

een bus. Met de Michelin-gids op schoot

moest ik ze eigenlijk net steeds een stapje

voor zijn. Ze vonden het leuk als ik ze

Nederland liet zien en een haring liet proe-

ven. Dat werd gewaardeerd.’’

Na een half jaar werd duidelijk dat Hanke

graag met mensen aan de slag wilde ‘en de

horeca is niet bij uitstek een mensgerichte

bedrijfstak’. Na een jaar bij Tempo Team te

hebben gewerkt, tekende de toekomst zich

steeds duidelijker af en besloot de horeca-

vrouw de diepgang op te zoeken en psycho-

logie te gaan studeren. Eerst een jaar voltijd

en daarna in deeltijd in Amsterdam. ‘’Ik ben

heel gefocust naast mijn studie op zoek ge-

gaan naar een baan in de werving en selectie. 

Ik studeerde arbeids- en organisatiepsycho-

logie en kwam na heel wat sollicitatiebrie-

ven terecht eerst bij Alpha Search en later

bij PA Consulting Group. Daar heb ik die ja-

ren, naast mijn studie gewerkt. Dat was best

wel zwaar maar als je iets echt wil, krijg je

het heus wel voor elkaar. De combinatie van

werken en leren was leuk. Ik zie het wel als

een van de grootste mijlpalen in mijn leven

dat ik ook daadwerkelijk die studie heb af-

gemaakt.’’ Tijdens haar werk ontmoette

Hanke haar man Marcel. Inmiddels woon-

de de geboren Curaçaose, na tussenstops in

Amsterdam en in Utrecht, in Breukeleveen.

‘’Met geweldig uitzicht op de plassen. Een

belangrijke stap voor mij. Ik hou toch heel

erg van buiten wonen. Daarna is mijn leven

fantastisch verder gelopen.’’ Na te zijn ge-

trouwd, vanuit het huisje in Breukeleveen,

is ook daar oudste zoon Jippe ruim tien jaar

geleden aan de plassen geboren. Toen Pleun

zich aandiende moest er echt verhuisd wor-

den uit ruimtegebrek. Na een skeelertocht

die leidde door Vreeland kwam het wijkje

bij de Nigtevechtseweg in beeld. ‘’Toch bui-

ten maar wel in de Randstad. In 2002 koch-

ten we het huis, in 2003 (Pleun was net gebo-

ren) zijn we verhuisd en daar wonen we nog

steeds. Dat is altijd geweldig bevallen. 

Hanke verdiepte zich steeds meer in haar

vak en bleef, ook nadat zoon Pelle ruim zes

jaar geleden werd geboren, altijd 3,5 a 4 da-

gen werken. Bij het  psychologisch adviesbu-

reau NOA werkten er in de hoogtijdagen 20

mensen onder Hanke’s leiding. Daar kwam

het onderwijs steeds meer in beeld op pro-

jectbasis. Hanke wilde op individueel ni-

veau nog meer betekenen voor kinderen die

dreigden stuk te lopen in het onderwijs. Dit

resulteerde begin 2011 in de oprichting van

haar eigen bedrijf (met partner Marianne de

Bruin) LEREN & ZO. “We begeleiden kinde-

ren en hun ouders met bijvoorbeeld school-

prestaties die achterblijven. Dat loopt vooral

via de ouders maar soms worden we ook

door een school gebeld. Ook hebben we te

maken met moeizame studie- en schoolkeu-

zes en vooral, wat ik noem, de zoekgeraakte

motivatie. Marianne pakt wat meer de leren

voor school-kant op en ik zit meer in de le-

ren over jezelf-hoek.’’ Bij LEREN & ZO wor-

den kinderen vanaf tien jaar geholpen en

het blijkt een gouden greep. ‘’ Ik leef me heel

graag in, in het kind, voel me supporter van

hen. Onze methode is vrij uniek. We maken

een enorme groei door.’’ Hanke is op haar

bestemming, zo lijkt het. ‘’Ik heb ervaren

dat, ook in moeilijke tijden, als je vertrouwt

op je eigen richting en je je hart volgt, komt

het altijd weer goed. Ik ben altijd blijven le-

ren voor datgene waar ik echt voor ga, ook

na mijn bul psychologie heb ik nog een post-

doctorale opleiding gedaan om dit werk te

kunnen doen met tieners. Ik heb het altijd

belangrijk gevonden om mijn eigen pad te

kunnen volgen en in Vreeland kan dat heel

goed!”   
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Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Kom voor uw 
oranje-outfit naar Belleza 

of voor een outfit in 
andere leuke felle kleurtjes! 

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

In februari berichtte De Gooi-
en Eemlander dat Kevin
Timmerman (23) de publieks-
prijs had gewonnen van de
jaarlijkse kunstwedstrijd De
Zilveren Kei. Van de tien geno-
mineerden kreeg hij de mees-
te stemmen voor zijn driedi-
mensionale zilveren object.
De prijs was goed voor een oor-
konde en € 250. Reden voor de
Vreelandbode om deze jonge
Vreelander voor de Schijnwer-
per uit te nodigen. Hoe is het
nu met de veelbelovende Kevin, die op-
groeide aan de Nigtevechtseweg? 
Als Kevin voor het interview binnenstapt is
het eerste wat opvalt zijn ‘oormerk’ met de
nummers 9667. Daar moeten we meer van
weten. ‘Het is een label dat normaal wordt
gedragen door kalveren, maar dat heb ik
nu in mijn oor hangen. Ik wil ermee zeg-
gen dat de mens is verworden tot een num-
mer. De maatschappij gaat niet meer over
mensen maar over nummers’, legt Kevin
uit. Zo, het eerste statement is gemaakt.
Het tweede wat opvalt is een dikke stalen
ring om zijn vingers. Ook daar zit een ver-
haal achter. Kevin: ‘Ik kreeg een oude bei-
tel. Daar heb ik een stuk uitgezaagd om er
volgens een ring van te smeden. Met dit
stuk ijzer is misschien wel 1000 jaar gele-
den door een timmerman gewerkt. Er zit
een verhaal achter. Mijn doel is om van be-
staande voorwerpen – die een stuk ge-
schiedenis vertellen – kunst te maken en
om daarbij gebruik te maken van diverse
ambachten.’

Ambachten doorgeven
Van kinds af aan wist Kevin dat hij met zijn
handen wilde werken.  Dat was  ook de re-
den om na het VMBO de vierjarige oplei-
ding hout- en meubilering te gaan volgen
aan het HMC te Amsterdam. Kevin specia-
liseerde zich in antiekrestauratie. Maar
omdat hij zoveel mogelijk ambachten in

de vingers wil krijgen besloot hij na het
HMC naar Schoonhoven te gaan om daar
de opleiding zilver- en goudsmid te gaan
volgen. Over zo’n twee maanden is het
leertraject afgerond en kan Kevin op zoek
gaan naar een stageplek. ‘Ik moet ander-
half jaar stage lopen bij zowel een goud-
smid als een zilversmid. En inderdaad, ik
wil zoveel mogelijk leren. Zo doe ik in mijn
vrije tijd nu ook een glazeniersopleiding.
Ik probeer daar zoveel mogelijk kennis op
te doen.

Trotse Vreelander
Kevin is er trots op Vreelander te zijn.
‘Weet je dat wij indertijd de Vikingen heb-
ben tegengehouden en dat Vreeland eer-
der stadsrechten had dan Amsterdam? Dat
is toch bijzonder. Mijn vader komt ook uit
Vreeland. Onze roots liggen hier. En ik ben
hier bijna ieder weekend nog te vinden.
Kevin vindt zichzelf een gelukkig mens. ‘Ik
hou van het leven, van studeren, reizen,
punkconcerten bezoeken en muziek ma-
ken met mijn Vreelandse vrienden Jesse en
Loes. Verder heb ik al de liefde van mijn le-
ven ontmoet. Dat is mijn vriendin Maan,
die journalistiek studeert in Utrecht. En
deze zomer? Dan hoop ik met Maan naar
Japan te gaan!’
En wie benieuwd is naar wat voor werk
Kevin maakt kan dat zien op zijn site:
www.kevin.carbonmade.com. C.L.

In de Schijnwerper...
Vreelandse Kevin wint kunstwedstrijd

Te  koop: 
Mooie Sloep “Lodewijker 540” 
bouwjaar 2007.

Weinig vaaruren, motor elk jaar onderhouden.
Staat nu in winterstalling bij Lodewijkx Boating 
te Nederhorst den Berg.
Vanaf half april is na overleg een proefvaart mogelijk.

Nieuwprijs € 24.500.00
Vraagprijs n.o.t.k.

Voor informatie 06 40496905 (Govert Schouten)
Interesse? mail naar g.p.j.schouten@solcon.nl

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT VREELAND tel. 06 519 659 88 
www.saskiabrocante.nl

Wie net 75 jaar is geworden of nog dit jaar
deze leeftijd bereikt, wordt de komende
maanden benaderd door de Stichting
Tympaan. Een seniorenvoorlichter zal
dan precies uit de doeken doen welke
voorzieningen er zijn op het gebied van
welzijn, wonen en zorg. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van een vragenlijst
waarin alle onderdelen aan bod komen.
Dit met als doel de meningen te inventari-
seren over ouderenzorg. Hoe meer infor-
matie de stichting krijgt, hoe beter het be-
leid van de gemeente afgestemd kan wor-
den op de behoefte van zelfstandig wo-
nende ouderen. 
Dit initiatief van de Stichting Tympaan
wordt uitgevoerd in samenwerking met

gemeente Stichtse Vecht en de GGD
Midden Nederland. Alle informatie die se-
nioren verstrekken wordt vertrouwelijk
behandeld. Uiteindelijk zullen de op- en
aanmerkingen van senioren worden sa-
mengevat in een rapport waar de gemeen-
te haar voordeel mee kan doen. Het rap-
port ligt voor iedere geïnteresseerde ook
ter inzage op het kantoor van genoemde
stichting in Loenen. Uiteraard staat een ie-
der vrij om mee te doen aan het onder-
zoek. De Stichting Tympaan hoopt op veel
enthousiaste deelnemers, zodat er een
goed beeld ontstaat van de behoefte onder
‘de oudere’ jongeren in onder meer
Vreeland. Meer informatie: Ciska Dols van
de Stichting Tympaan, 0294 230400. 

Stichting Tympaan komt met vragenlijst

Mening 75-plussers over ouderenzorg
is belangrijk



Op 30 april is het ook 'Oranje boven'
Vreeland. Ruim voor het ontbijt bij de
kerk, om 06.11 uur, komt de zon in een
oranje gloed op. Het middagprogramma
staat onder andere in het teken van de
sterrenbeelden ‘Waterman’ en ‘Vissen’.
Sterren zijn dit keer ook te zien in de fina-
le van Vreeland ‘s Got Talent. Wanneer de
zon om 21.04 u, hopelijk na een warme
dag en menig oranjebitter ondergaat, en
fakkels de straten in ons dorp verlichten,
wordt in het westen een heldere oranje
ster zichtbaar, Aldebaran, het oog van het
sterrenbeeld Stier. De kleur van een ster
verklapt hoe warm het aan de oppervlak-
te van een ster is. Hoe roder de ster, des te
kouder is het er. Aldebaran is met 3700
graden Celsius eerder een koele ster. De
Stier wordt achtervolgd door de jager
Orion. Linksboven in dit sterrenbeeld is
Betelgeuze zichtbaar, een andere oranje
superreus. De diameter van Betelgeuze is
maar liefst 650 keer die van de zon, en de
afgelopen 10 jaar is uit metingen geble-
ken dat de ster instabiel aan het worden is.
Astronomen verwachten dat Betelgeuze

ergens in de komende (duizenden) jaren
als een supernova aan zijn eind zal ko-
men. Dit kosmische vuurwerk zal niet
veel lichtzwakker zijn dan de volle maan.
Rond ons eigen koninginnedag vuurwerk
is ook de oranje-rode planeet Mars te zien.
Kijk daarvoor tussen de vuurpijlen door
hoog in het Zuid-
westen.

Belangrijk:
Probeer 6 juni 's
ochtends vrij te
houden of op
een plaats te zijn
van waaruit de
zon goed te zien
is. 
Meer in de vol-
gende Vreeland-
bode.

H.L.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail t.d.@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Hemel boven Vreeland

Oogzorg Briljant bv
Meenthof 40

1241 CZ Kortenhoef
tel.: 035 - 656 05 48
fax: 035 - 656 07 40

info@oogzorg-briljant.nl
www.oogzorg-briljant.nl

Zomer - zon - zonnebril
Zo..., de nieuwe collectie is binnen!

In 'Te koop' wordt iedere maand een huis in
Vreeland toegelicht dat te koop staat. 

Carla Mooij: 
‘We hebben hier heerlijk gewoond’

Ruim een jaar staat Fetha 6 te koop. Recent
is de woning helemaal geschilderd en voor-
zien van een mooie lichteiken vloer. De re-
den van de verkoop? Carla Mooij en
Matthew Hess gaan uit elkaar, gaan ieder
hun eigen weg. Carla huurt inmiddels in
de Breedstraat en Matthew woont met
zoon Jorick nog in het huis dat te koop
staat. Dochter Sarah woont op zichzelf in
Nieuwer ter Aa. Carla: ‘Ik wil graag in
Vreeland blijven wonen. Ik vind het een
heel leuk dorp. Het is vertrouwd en prettig.
We wonen nu al 31 jaar in Vreeland. Onze
eerste woning was boven de voormalige
Rabobank in de Breedstraat waar Matthew
indertijd werkte. Daarna zijn we naar de
Ruiterstraat gegaan. En in 2000 zijn we
naar Fetha verhuisd.’ Matthew maakt het
wat minder uit waar hij na de verkoop te-
recht komt. Kortenhoef vindt hij bijvoor-

beeld ook een prettige locatie. ‘Maar als ik
hier wat zie kan het goed zijn dat ik ook in
Vreeland blijf.’ Carla: ‘Misschien komt er
voor mij een geschikte woning op het voor-
malig CSV-terrein. Dat zou mooi zijn. We
zullen allebei een stapje terug moeten
doen. Het is niet anders.’
Het huis aan Fetha verlaten doet best een
beetje pijn. Carla: ‘We hebben hier heerlijk
gewoond, de buurt is kindvriendelijk, de
buren zijn heel gezellig. Wat betreft het
huis: we hebben een fijne tuin op het zui-
den. Aan de achterzijde hebben we uitge-
bouwd, zodat het woonoppervlak inclusief
keuken zo’n 80 m2 is. De totale oppervlak-
te – inclusief slaapkamers – is ruim 130 m2.
Op zolder is nog een prachtige kamer met
veel licht en een romantisch uitzicht op de
Vecht. Verder hebben we een flinke garage
die binnendoor te bereiken is. Daar zou je
ook nog een leuke studeerkamer van kun-
nen maken. Als ik dit nu zo vertel wil ik ei-
genlijk heel graag hier blijven wonen. Maar
dat gaat nu eenmaal niet.’ De vraagprijs
van de woning is € 487.500.  

C.L.

Te Koop!
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De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Recept van
Maurice Rootinck
Asperges en asperge soep
(4 personen)

Ingrediënten                                     
-  12 asperges -  een  prei
-  een ui -  foelie
-  100 ml room ongezoet -  50 gr boter
- 1 liter kippenbouillon -  peper zout

Materialen 
-  theedoek -  braad slee
-  pan -  Snijplank
-  dunschiller

Bereiding
Om in het seizoen te blijven gaan we in dit
recept asperges gebruiken. Om de groen-
ten op een zo ecologische manier te  ver-
werken, gaan we er ook soep van maken.
Begin met het schillen van de asperges.
Schil de asperges een keer rond en snijd de
kontjes (hout genoemd) er af, ongeveer een
centimeter vanaf de onderkant. 
Leg de asperges in een braadslee met de foe-
lie en de boter, schenk er zo veel water op
tot ze net onder liggen, dek de asperges af

Kaasboer Erik de Vries heeft gelukkig weer gezelschap gekregen op de donderdagochtend: De
Spakenburgse visspecialist. De visboer biedt elke week heerlijke haringen, gebakken kibbeling of
andere goede, verse vis. Een welkome aanvulling op het vers-aanbod in ons dorp!

Weer een visboer in het dorp

BBeesstteellffoorrmmuulliieerr  OOrraannjjee  ggeebbaakk

Oranje tompouce  € 1,80 per stuk      aantal………

Oranje Moorkop   €  1,80 per stuk      aantal…………

Afhalen 30 april tussen 10:00 uur en 11:00 uur

Naam: ……………………..

Tel.nr………………………

Uiterste inleverdatum donderdag 26 april 2011

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

�

Onder het thema “Samen spelen, samen
vieren” viert Peuterspeelzaal Vechtkroost
op zaterdag 7 juli haar veertigjarige be-
staan. Een feest wat gevierd gaat worden
met iedereen die (ooit) bij de peuterspeel-
zaal betrokken is (geweest), als peuter of
als ouder, als juf of als vrijwilliger, of ge-
woon als geïnteresseerde en betrokken
Vreelander. Er zullen optredens zijn van
de kinderen, mogelijke spektakel activi-
teiten voor de ouders, muziek, fundraise
activiteiten en hapjes en drankjes.
Kortom, een feest voor iedereen in het
dorp en ook van daarbuiten.

Om 40 jaar Peuterspeelzaal Vechtkroost
goed in beeld te brengen zijn we op zoek
naar iedereen die ooit als peuter of anders-
zins bij ons heeft rondgelopen. 
Mail ons op mail@vechtkroost.nl zodat we
u kunnen uitnodigen. En vermeld daarbij
de jaren dat u op de peuterspeelzaal heeft
gezeten. En als u nog over foto’s of film-
pjes  beschikt waarmee we onze geschie-
denis kunnen laten zien, dan zou dat fan-
tastisch zijn. In de volgende editie(s) van
de Vreelandbode hopen wij u meer en
meer te kunnen vertellen over het pro-
gramma, de geschiedenis, de verhalen.

Peuterspeelzaal bijna 40 jaar!

vrijdag 11 mei, zaterdag 12 mei en 
zondag 13 mei

www.kleinvalckenheining.nl

markt met 
ZOMERBLOEIERS

Rijksstraatweg 143, 1396 JK Baambrugge

kleine, gezellige markt met bijzondere 
eenjarige zomerplanten

met een thee-
doek. Dit is tegen
het uitdrogen
van de asperges.
Laat ze op een laag vuurtje garen tot ze gaan
hangen wanneer je ze op je vinger laat ba-
lanceren, maar nog wel stevig zijn. Je kan ze
direct opeten of af laten koelen in de koe-
ling.
Van de schillen maken we de soep. Snipper
de ui en prei en zet deze aan in de pan met
bakboter. Voeg daarna de schillen , bouil-
lon en de room toe laat dit zeker een uur
zachtjes door koken. Zeef vervolgens de
soep maak op smaak met peper en zout.
(let wel op: als je oude asperges gebruikt,
kan de soep een bittere smaak krijgen, dus
adviseer ik verse asperges te gebruiken om
dit te voorkomen).

Bon appetit


