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Van de redactie
Er ligt een zonnige extra dikke Vreelandbode voor u, geen over-
bodige luxe in dit regenachtige voorjaar! Groot feest is het bij de
Peuterspeelzaal, die 30 juni maar liefst 40 jaar bestaat. We blik-
ken terug op al die jaren met oud-peuters, nu pubers en volwas-
senen. Dochter van een van de oprichtsters, Inez van der Kwast,
is de Oervreelandse van deze maand, Lucetta Voorneveld de
Import Vreelandse. De Schijnwerper is deze maand gericht op
Aginus Kalis en van alles over Bouwbedrijf Bon leest u in de ru-
briek Bedrijvigheid. Burgemeester Mirjam van ‘t Veld bezocht 13
juni ons dorp, wij interviewden haar op voorhand. Heel bijzon-
der is het Vreelanddiner dat De Nederlanden gaat organiseren op
20 juni met een speciale aanbieding voor ons, dorsgenoten! Verder
natuurlijk nieuws en achtergronden over een te koop staand huis,
de sterrenhemel boven ons dorp en diverse culturele zaken. En als
altijd ontbreekt de leuke Kinderpost niet op de middenpagina’s.
Al schijnt hij niet, wij wensen u de zon in het hart!

Vrijdagmiddagborrel
Op vrijdag 22 juni as. is de eerste Vreelandse vrijdagmiddag-
borrel mét inhoud. Met lezing over managementgoeroe
Stephen Covey en gelegenheid tot discussie en netwerken. De
borrel is bij Lokaal Zuid, toegang gratis, borrel voor eigen re-
kening. Inloop vanaf 15.00 uur. Het programma begint om
15.30 uur. De lezing wordt gehouden door Covey-kenner
Pieter Hoekstra.  

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Met hopelijk een heerlijke zomer in het
verschiet, hier toch nog even een update
van de Dorpsraad. We zijn heel blij dat we
een aspirant bestuurslid kunnen voorstel-
len. Mark van Koert heeft zich bij ons aan-
gemeld. En natuurlijk zou het geweldig
zijn als nog meer enthousiaste Vreelan-
ders zich aanmelden als actief lid van de
Dorpsraad. Maar ook niet actie-
ve nieuwe leden zijn welkom.
Voor de contributie van € 8 per
jaar hoeft u het niet te laten. 
Tijdens de komende najaarsver-
gadering zullen de leden van de
Dorpsraad stemmen. Daarna
kunnen we waarschijnlijk ‘aspirant’ weg-
laten en verwelkomen we Mark als be-
stuurslid. Als deze Vreelandbode uitkomt
is het bezoek van de burgemeester Van ’t
Veld al achter de rug. We hopen dat ze dan
heeft kunnen zien hoeveel bedrijvigheid
ons dorp heeft. Hoeveel ondernemende
mensen zich inzetten voor het dorp. Maar
ook hoeveel zzp-ers ons dorp kent, men-
sen die vaak ook thuis of in het dorp kan-
toor houden. Eénpitters die kunnen groei-
en en die misschien in de toekomst ook
een grotere bedrijfsruimte nodig hebben.

De gemeente moet daarin zeker gaan
meedenken. In de vorige editie van de
Vreelandbode hebben we u al bericht over
de UMTS-mast die bij het BP-station ge-
bouwd gaat worden. Helaas, het is niet an-
ders. Verder zullen we de komende bezui-
nigingen vanuit de gemeente goed in de
gaten houden met de bedoeling dat wij er

als Vreeland zo weinig mogelijk
last van hebben. Aandachts-
punten zijn het behoud van de
bibliotheek én de verzorging
van het openbare ‘groen’, zoals
de plantsoenen. Dit werd altijd
verzorgd door de sociale werk-

plaats van Pauw Bedrijven. We hopen dat
deze mensen dit kunnen blijven doen.
Dan doen we tot slot nog een oproep om
22 juni a.s. in uw agenda te zetten.
Dominee Pieter Hoekstra e.a. organiseren
dan bij Lokaal Zuid de eerste vrijdagmid-
dagborrel mét inhoud. De entree is gratis
en de borrel is voor eigen rekening. Weer
een mooi initiatief, waarbij Hoekstra de
leiderschapsmethode van Stephen Covey
nader zal belichten. Het lijkt ons een pri-
ma gelegenheid om niet alleen kennis op
te doen, maar ook om te netwerken!

Beter contact met de gemeente

De KRO-jeugdserie VRijland wordt dit sei-
zoen ook deels in Vreeland opgenomen.
De locaties waar gefilmd wordt zijn:
Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant,
het Dorpshuis, de muziektent en het
plein rondom de kerk. Locatiemanager
Patrick Noordzij van NL Film legt uit:
‘VRijland wordt opgenomen in Kocken-
gen en Nieuwer ter Aa. Dit seizoen voegen
we ook het landelijke en sfeervolle
Vreeland toe. De serie VRijland gaat over
het leven van een groep kinderen die op-
groeien in een dorp en daar vervolgens al-
lerlei spannende avonturen beleven.
Vanaf 18 juni tot 21 september zijn we één
à twee keer per week in Vreeland met pak-
weg 25 medewerkers van de serie.
Inmiddels hebben we goedkeuring en me-
dewerking van de gemeente. Vanaf maan-

dag 3 september zal ‘VRijland’ iedere
schooldag rond etenstijd worden uitge-
zonden op Z@PP. In de weekenden wor-
den de afleveringen herhaald. Het pro-
ductieteam zoekt overigens nog figuran-
ten van alle leeftijden. Lijkt het je leuk om
een dagje op de VRijland-set aanwezig te
zijn? Op de website van de serie (www.vrij-
landers.nl) kun je lezen hoe je je hiervoor
op kunt geven!
Mirjam van Heuven van Restaurant
Noord-Brabant: ‘Ik werd drie maanden ge-
leden benaderd met de vraag of ik mijn
medewerking als locatiehouder aan deze
serie wilde verlenen. Er werden foto’s ge-
maakt en men vond onze locatie super-
leuk voor de opnames.’

Lees verder op pagina 3

Vreeland decor Jeugdserie VRijland

Bericht 
van de

Dorpsraad
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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
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Pieter
Hoekstra, Annelies Weijschedé en
Maurice Rootinck.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Pauline van der Hoeden:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 4 juli 2012 inleveren via info@vree-
landbode.nl. De volgende Vreelandbode
komt uit op 12 juli 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

17 juni Portugal - Nederland, live bij
Lokaal Zuid en Dorpshuis

20 juni Vreelandavond bij 
De Nederlanden

22 juni Vrijdagmiddagborrel 
bij Lokaal Zuid

22 juni Uitvoering theaterschool 
30 juni 40 jaar Peuterspeelzaal
30 juni Brugconcert
30 juni Uitvoering streetdance
1 juli Wandeling ’s Graveland
7 juli Countryavond bij Pondarosa 
8 juli Countryspelen voor jong 

en oud bij Pondarosa
16 juli Start zomervakantie CSV
8 sept. Dorpsfeest

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. 17 juni 10.00 uur ds. R. Abma

zo. 24 juni 10.00 uur candidaat E.Jansen

zo. 1 juli 10.00 uur ds. P.H. van Gilst

zo. 8 juli 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 15 juli 10.00 uur ds. P. Hoekstra

Vechtzooitje
Te koop gevraagd: rubberboot met buiten-
boordmotortje. In goede staat. Email:
fam@vdhoeden.com.

Zoekt u een oppas? Jet van Dis (12), 
06-333 11 000, ook voor uw huisdieren als
u op vakantie bent. 

Geboren
26 mei 2012 Ewoud Mulder, zoon van
Maarten en Louise Mulder-Dekker  
en broertje van Noor.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 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,-

Country Weekend bij Pondarosa

Zaterdag 7 juli
Countryfeest 20.00-01.00 uur

Met optredens van o.a. 
Bandana en Poor John

Entree voorverkoop € 5,-, 
aan de poort € 7,50

Zondag 8 juli 
Countrydag - familiedag 

14.00 – 20.00 uur
Entree gratis

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Op 30 juni is het weer zover, om 20.00 uur
het altijd gezellige concert van Muziekver-
eniging De Vecht & Arti onder leiding van

Gerhart Drijvers op pontons in de Vecht te
Vreeland. Geheel in het thema van de zo-
mer van 2012: Sport met de EK Voetbal,
Tour de France, Wimbledon en de
Olympische Spelen. Ook wij laten ons van
onze sportieve kant horen met Music
Beats Sport. Met de tunes van Studio Sport,
Radio Tour de France tot Rocky en Chariots
of Fire. En met de opzwepende beats van
DJ Romijn swingen we de nacht voor de EK
Finale in! Bij droog weer is het groot feest
aan de Vecht met een afterparty bij Lokaal
Zuid. Met dank aan Bavaria, Lokaal Zuid
en Paul en al onze Fortissimo, Forte en
Vreelandse Vrienden.
Wordt u ook graag Vriend van deze 89 jaar
oude muziekclub; kijk op muziekvereni-
gingdevecht.nl/vriend of stuur een mail
naar info@muziekverenigingdevecht.nl
Met dank aan: Greif, De Nederlanden,
‘t Amsterdammertje, Tierelantijn, Dries-
sen, C1000, Hulsman & Roestenburg, Zorg-
boerderij Landzicht, Oogkontakt! 

Brugconcert Music Beats Sport

Dankzij de oliebollenverkoop in oktober
2011 is het ons weer gelukt om ook in
2012 een uitstapje voor de senioren van
Vreeland te organiseren en wel op donder-
dag 6 september.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf het
Dorpshuis en gaan  via de prachtige
Veluwe naar het pittoreske Giethoorn.
Van alle plaatsen in de Kop van Overijssel
is Giethoorn wel het meest bekend. Dat is
niet zo verwonderlijk, want waar in
Nederland vindt men een dorp waar al
het verkeer per boot, fiets of te voet plaats-
vindt. De paden langs de vaarten en sloten
van dit waterdorp worden met elkaar ver-
bonden door tientallen karakteristieke
bruggetjes. De schilderachtige boerderij-
en met kameelruggen van riet vindt u al-
leen in Giethoorn. Een bezoek aan
Giethoorn is niet compleet zonder een
boottocht gemaakt te hebben. Immers
vanaf het water gezien is dit “Venetië van
het Noorden” op zijn mooist. Na de war-

me maaltijd zullen we ons dan ook aan
boord van een comfortabele rondvaart-
boot begeven. Tijdens de vaartocht zal de
schipper honderduit vertellen over zijn
merkwaardige dorp en zult u genieten
van de schitterende natuur en unieke cul-
tuur die Giethoorn heeft gemaakt tot wat
het nu is. Om ongeveer 18.00 uur hopen
we weer bij het Dorpshuis aan te komen,
waar we de dag met een broodmaaltijd
beëindigen. Ook dit jaar is de eigen bijdra-
ge voor deze dag € 20. Medio juni zal het
comité de mensen bezoeken die al eerder
zijn meegeweest. Mensen die voor het
eerst mee willen kunnen zich aanmelden
bij Hil Severrien, tel. 233034, Truus
Geelkens, tel. 06 -12114884, Ties Huisinga,
tel. 222357 of Henk Griffioen, tel. 231846.
Schroom niet om mee te gaan. Vraag aan
de mensen die al eens meegeweest zijn
naar hun ervaringen. Reserveer deze dag
alvast in uw agenda.

Het seniorencomité.

Seniorentocht 2012

Vervolg van pagina 1
Mirjam vertelt verder: ‘Doe ik het wel of
niet, dacht ik, want het heeft best impact.
Toch heb ik ‘ja’ gezegd want het is heel bij-
zonder om met ons restaurant op de tele-
visie te komen. En eigenlijk was ik ook een
beetje vereerd. En we hopen natuurlijk

dat alle jonge kijkers van VRijland bij ons
pannenkoeken komen eten.’ John Kramer
van het Dorpshuis: ‘Het is een goede pro-
motie van Vreeland. Het hele dorpshuis
wordt ingezet. Dorpshuis Vreeland wordt
deze zomer Dorpshuis VRijland.’            

C.L. 

Vreeland decor Jeugdserie VRijland
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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

Bouwbedrijf Bon uit Loenen is voor veel
Vreelanders een bekend begrip. Het be-
drijf bestaat immers sinds 1975, destijds
als Bon & Bakker, en heeft vele nieuw-
bouwhuizen gebouwd, renovaties ver-
richt en ontelbare verbouwingen gedaan
binnen en buiten de regio. Of, zoals ze zelf
zeggen: van deurkruk tot nieuwbouwwo-
ning, wij doen het. Wat wellicht nog niet
zo bekend is, is dat Martijn van Linden-
berg (26) het bedrijf onlangs heeft overge-
nomen van eigenaar Henk Bon die sinds
1986 zonder zijn partner Bakker aan de
slag was. De ambitieuze, jonge onderne-
mer Van Lindenberg is vol enthousiasme
aan de slag gegaan. ‘Het is op zich geen
makkelijke tijd in deze crisis maar ik vond
het een gezond, goed en gezellig bedrijf. Ik
weet zeker dat we het kunnen halen, on-
danks de slechte tijden. Ik ben vol vertrou-
wen want mensen blijven toch altijd wel
verbouwen en daarbij proberen we een
aantal nieuwe woningen per jaar te bou-
wen’, zo vertelt hij in zijn kantoor aan De
Werf in Loenen. ‘Er worden vaker offertes
aangevraagd omdat mensen de scherpste
prijs willen hebben. Je hebt dan het gevoel
dat het meer om geld gaat maar mij gaat
het meer om de ‘klik’. Hoe ga je samen een
mooi project realiseren?’ Martijn vindt
het ook belangrijk dat de sfeer binnen zijn
team goed is. Hiertoe organiseert hij regel-
matig bedrijfsuitjes. ‘Met elkaar moet je
het doen, alleen ben je niks.’
Van Lindenberg liep vroeger stage bij Bon
tijdens zijn MTS-opleiding. Daarna heeft
de jonge ondernemer, terwijl hij bij een
ander bedrijf werkzaam was, in deeltijd
zijn HBO gehaald. Daarnaast haalde hij
apart nog zijn aannemersdiploma.
Laatstgenoemd brevet haalde Martijn on-
der het toeziend oog van Henk Bon. De
Loenenaar denkt dat er wel meer aanne-
nemersbazen van zijn leeftijd zijn in
Nederland. ‘Maar dat begint dan anders.
Die groeien mee, en beginnen kleiner. Ik
heb gelijk een heel bedrijf overgenomen.
Maar het gaat heel goed onderling omdat
iedereen respect heeft voor elkaar.’
Bij Bon, de naam heeft Van Lindenberg
aangehouden, werken zowel oudere, erva-
ren werknemers als jonge leerlingen. Eén
werknemer is al 33 jaar in dienst. Op dit
moment is de bouwer onder meer bezig

aan een groot project aan de Voorstraat in
Vreeland op de plek waar eerst Bakkerij
Schouten huisde. Nu verrijst er een com-
pleet nieuw huis. Het meeste werk wordt
overigens verricht in een straal van 15 ki-
lometer rond Loenen. Bon richt zich met
name op de particuliere markt met heel
soms een bedrijfsopdracht. ‘Bijvoorbeeld
een tandartspraktijk, maar dan kennen
we de eigenaar weer persoonlijk. 95 Pro-
cent is echt particulier.’
Voor de Vreelandbodelezers wil het duo
Bon en Van Lindenberg nog even kwijt dat
er voor het najaar een open dag gepland
staat. Aan De Werf wordt dan een extra
pand in gebruik genomen. ‘Martijn heeft
eigenlijk nog niet zoveel ruchtbaarheid
gegeven aan de overname. Het wordt nu
langzaam bekend en zo’n open dag is een
mooie gelegenheid om kennis te maken’,
aldus Henk Bon.
Van Lindenberg werkt vlijtig verder onder
de vertrouwde naam van Bon. Een aantal
veranderingen heeft hij al wel doorge-
voerd. Het bedrijfslogo wordt nu, in plaats
van blauw, uitgevoerd in grijs met fris
oranje. Wie weet is dat nou net een gou-
den greep met een hopelijk succesvol
Oranje tijdens het EK 2012.

M.A.v.S.

Bedrijvigheid rondom Vreeland
Bouwbedrijf Bon: Van deurkruk tot nieuw-
bouwwoning

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

Waarom leef ik? Is er meer dan ik kan zien?
Hoe ga ik om met mijn ziekte? Waar vind
ik innerlijke rust? Is er een hogere macht? 
Deze en nog veel meer vragen komen aan
bod in de cursus Jouw Spiritualiteit. In ze-
ven bijeenkomsten maak je een persoonlij-
ke reis, waarin je je eigen spirituele taal
ontdekt en verder ontwikkelt. De cursus
gaat ervan uit dat ieder mens in contact
kan komen met de Bron: God. Interesse?
Geef u dan op voor de informatiebijeen-

komst op donderdag 5 juli om 09:30 uur in
de Vecht- en Angstelkerk, Rijkstraatweg
139 in Loenen aan de Vecht uur. De cursus
zal plaatsvinden op 7 donderdagochten-
den in het najaar van 2012. 

Info: Ineke Grimmerink (0294-293311,
jgrimmerink@hetnet.nl) of 
Wouter van Veelen (0294-267406, wouter-
vanveelen@gmail.com). 
Of kijk op www.vechtenangstelkerk.nl.

Informatiebijeenkomst
Cursus Jouw Spiritualiteit
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Wat heerlijk om kind te zijn in Vreeland
waar bedrijven zich ook graag inzetten
voor de jeugd. Zo ontvangt Greif al jaren-
lang groep 6 voor een rondleiding, met
oog- en oorbescherming, door de fabriek.
De kinderen waren onder de indruk van
de enorme machines. Na afloop kregen zij
ook nog eens een leuk poloshirt cadeau. 

Het volgende uitstapje was een bezoek
aan Kaasboerderij de Willigen, waar de
klas het proces van kaas maken van dicht-
bij kon bekijken. Toen Yolanda Willig na
afloop van de rondleiding een stukje kaas
aanbood, of toch liever een ijsje?, koos de

klas wel heel graag voor een ijsje!

Ook Lokaal Zuid had groep 6 te gast voor
een heuse ‘etiquette-les’. Ter ere van de
10e verjaardag van de dochter van Paul
Zuidervaart kwam de hele klas, onder het
genot van een 3-gangenlunch, van alles le-
ren over goede tafelmanieren. Vele
Vreelandertjes zijn nu getraind in het op
de juiste manier hanteren van servet, be-
stek en glazen. Onder leiding van juf
Sandra hebben de kinderen achteraf
dankbrieven geschreven aan de gastheren
en –dames, want ook dat hoort erbij! Veel
geleerd dus weer, in deze junimaand. 

Groep 6 heeft het druk!

De hele week na Pinksteren stonden de wie-
ken van molen De Ruiter in de vreugdestand
en stond de ooievaar in de top, maar op de
dag van thuiskomst uit het ziekenhuis van
baby Robin draaide de molen volop in de ste-
vige wind en verwelkomde de ooievaar de
bezoekers boven de ingang. Robin is het
kleinkind van de eigenaren van de molen,
Jan en Jokelien Manten. Hun dochter –met
man– woont tijdelijk bij hun in huis vanwe-
ge de verbouwing van hun nieuwe huis op
het Maartenplein. Aangezien de baby een
maand te vroeg kwam en het huis nog net
niet klaar was, was de kraamkamer in het
grootouderlijk huis gevestigd. Wat bijzon-
der dat dit vreugdevolle gebeuren op zo’n
feestelijke manier via de vlaggetjes in de mo-
len en met de prachtige ooievaar gecommu-
niceerd kon worden. Gefeliciteerd, Marielle
en Dominique Spijker!

Nieuw leven in de molen
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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

Het verhaal gaat dat er in de allereerste
crisis op deze wereld dit korte zinnetje
klonk: ‘Mens, waar ben je…?’ 

Feit is dat een echte crisis alle facetten van
het bestaan raakt. Elke zekerheid is in één
klap verdwenen. Als bij een bliksem-
schicht komt ineens binnen wat je steeds
als vanzelfsprekend beschouwde, maar
dat nu evenals al die virtuele miljarden
van aandelen en pensioengelden in een
enkel moment verdampt. Je allerveiligste
plek is in een zinnebeeldig rokende puin-
hoop veranderd. Daar tussenin sta je in al
je naakte kwetsbaarheid. En het horen
van die stem stelt in dit geval niet gerust.
De afgelopen week kwamen de nieuwe
werkloosheidscijfers van onze uitkerings-
fabriek UWV. De verwachting is dat vol-
gend jaar van onze 55-plussers 11% werk-
loos is en de perspectieven voor deze men-
sen op de arbeidsmarkt zijn ronduit
slecht. De eerste jaren zal de werkloosheid
enkel toenemen en dan moeten er ook
nog eens geen gekke dingen gebeuren in
de wereld.  De cijfers van het CPB waren
eerder minder pessimistisch. Maar klonk
aan het begin van de crisis in 2008 juist
niet uit die hoek dat wij er in Nederland
de komende jaren telkens 100.000 banen
bij zouden krijgen? En toen viel de bank
van Lehman Bros op Wall Street.

Een heel groot deel van de mensen die nu
aan de kant komt te staan bevindt zich al
lang in de ruime schil van tijdelijke ba-
nen. Het zijn flexkrachten, nul-uren con-
tracters en ZZP-ers. Van de vakbonden
hebben zij niets te verwachten en voor het
overige ook van niemand. 

Door alle ontwikkelingen in de moderne
wereld is de mens steeds nadrukkelijker
een eenling geworden. Oude verbanden
die ooit de wereld ordenden zijn met

spruitjeslucht besmet. Toch gaven ze een
bepaalde manier van vertrouwen weer. De
familie, de bekende zuilen, de kerk of juist
de beweging, de baan-voor-het-leven. Wat
is als mens tegenwoordig nog mijn identi-
teit? In alle nieuwsprogramma’s word ik
de consumens genoemd. Het liberalisme
heeft mij tot de homo economicus ge-
maakt. De Friese messias en eerder predi-
kant Domela Nieuwenhuis predikte in
zijn tijd een ander evangelie, namelijk het
anarchisme. Daar heerste het mensbeeld
van de homo faber (de werkende mens),
dat stelt dat mensen wezens zijn met een
aangeboren drang tot arbeid en creativi-
teit, met een ingeschapen drang om van
alles te ontwikkelen en het eigen leven in
te richten. Ik vind mijzelf in dit beeld di-
rect veel sympathieker worden.  De vraag
naar wie je bent,  is de vraag naar je eigen-
heid. Als we nergens meer toebehoren,
blijft enkel over wie we zelf nog zijn. Wie
je bent is meer dan ooit de vraag naar wat
je doet! En wat je doet is dan vooral je func-
tie in deze maatschappij. Wat is jouw toe-
gevoegde waarde? Wat lever je ons nog
op? En wee de mens, die in dit tijdsge-
wricht zijn job kwijtraakt. Het is daarom
geen wonder dat het vandaag voor veel
mensen zwaar is, zeker voor hen die met
hun baan hun reden van bestaan in lucht
zien oplossen. 

De mens is veel meer dan enkel wat hij
doet. Het verhaal gaat dat tijdens die aller-
eerste crisis klonk: ‘Mens, waar ben je…?’
Gewoon ‘mens’. Als mensen werkelijk ge-
vraagd wordt wat ze nu echt het allerbelang-
rijkste in hun leven vinden, komt uiteinde-
lijk bijna iedereen uit op het volgende: ‘Ik
wil een zinvol leven. Het moet er toe doen.’
En dat er dan iemand is die daar jou met
name noemt, net als daar bij die allereerste
crisis – waar ben je? Het Hebreeuwse woord
voor mens is trouwens Adam.

Identiteit in de crisis?
De mens is wat hij doet
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra˜ Rust in je hoofd

˜ Ruimte in je lijf

˜ Liefde in je ziel

Hondenliefhebbers hebben het meestal niet op
katten. Poezenhouders niet op honden. En van
vogels snappen de laatste niet veel. Ze hebben
er niets op tegen maar beseffen niet dat de
roofdieren die zij koesteren een slachting ver-
oorzaken onder de kleine (zang)-vogels. In
Engeland leggen door het moorden der katten
80 miljoen vogels jaarlijks het loodje. In
Vreeland wonen veel katten. ’s Avonds lichten
de kattenoogjes op in de weerschijn van de au-
tolichten. Op zoek naar Prooi alleen om hun
sadistische ego te strelen. Het doden dient im-
mers geen enkel nut tot behoud van de soort.
Maar de kat heeft meer vijanden. Onze hond
is er bijvoorbeeld als de dood voor (slecht voor
zijn ego). Maar bij ons thuis gaat de haat ver-
der. Katten maken namelijk een duivelse af-

spraak: vrienden, geen gezeik in eigen wijk.
Wil je geen kattenpoep in de tuin, neem een
kat! Wij zijn de kattenbak van Vreeland West.
En dan het krolse gedrag van de poes. Ja poes,
want de kater is niet krols. Hij loopt voor zijn
staart uit naar de jankende lokroep van het
vrouwtje, dat eerst heel lelijk tegen de kater
doet voordat er een beetje schot in de zaak
komt en gedurende dat toneelstukje de buurt
wakker houdt.

Dus als een goed gesprek met de kat niet helpt
m.b.t. bovengenoemde narigheid, houd hem
gedurende de nacht binnen. Het is immers een
huisdier. Net als de hond die ’s nachts ook niet
buiten rondloopt.

A. Zijn

Lezers schrijven    

Kattenverjager € 39,95
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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

Houd 
Vreeland 

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

* ALLE WEDSTRIJDEN VAN ORANJE 
LIVE OP GROOT SCHERM

* VANAF 8 JUNI THEMAWEEK: 
BBQ met SALADEBAR

Naar Restaurant De Nederlanden ga je niet
om eventjes uit eten te gaan, omdat je geen
zin hebt om te koken. Integendeel. Bij De
Nederlanden ga je ‘dineren’; je krijgt een be-
levenis voorgeschoteld en wordt volledig in
de watten gelegd. Het is uitgaan en op top-
niveau ‘proeven’ en ‘genieten’ met dierba-
ren, vrienden en relaties. De Belgen snap-
pen dat al heel lang, en rijden er graag een
stukje voor om. Wij, twee bodettes die voor
Johanna’s van Dam speelden, mochten al-
vast een voorproefje nemen op het speciale
‘Vreelandbode lezersarrangement’ dat op
woensdag 20 juni as. door Wilco Berends
wordt georganiseerd. En dat was bepaald
geen straf. Ook de echte Johannes zou een
vette 10 geven! 

Nu eerst even onze ervaringen. We willen
graag ‘kritisch’ zijn, maar oh wat is dat
moeilijk bij dit restaurant. Liever gezegd:
onmogelijk. Wilco heeft een passie voor
zijn vak, Passie met een hoofdletter. En dit
geldt ook voor zijn medewerkers, die niets
liever willen dan de gasten een onvergetelij-
ke avond bezorgen. Bij deze sterrenkok is
‘eerlijkheid’ het motto. Van kakelverse in-
grediënten toveren de koks de mooiste ge-
rechten. Wat een heerlijke bijkomstigheid
dat dit restaurant nu juist midden in ons
vredige dorpje aan de Vecht staat.  
Enfin, op die regenachtige dinsdagavond in
juni – in het jaar waarin het woord ‘crisis’
lijkt uitgevonden -  zien wij tot onze grote
verbazing dat het gezellig druk is bij De
Nederlanden. Alle tafels zijn bezet. De char-
mante jonge gastvrouw Milou zwaait de
deur voor ons open en begroet ons hartelijk.
De drempelvrees om deze toch chique gele-
genheid te betreden, verdwijnt onmiddel-
lijk. Aan zoveel gastvrijheid geven we ons
graag over. Ondanks dat we dus niet be-
paald alleen zijn, lijkt de bediening de
kunst te verstaan overal ongemerkt op het
goede moment te verschijnen. Stijlvol ge-
kleed in pakken met fel oranje dassen zwe-
ven ze sierlijk van de ene naar de andere ta-
fel en lijkt het niemand aan aandacht te
ontbreken. De stoelen zijn nog maar net
voor ons aangeschoven of Maître
Sommelier Björn van Aalst heeft ons aperi-
tief al ingeschonken. Geruisloos wordt een
palet van kleine eetbare kunstwerkjes –
amuses - neergezet waar wij van genieten,
terwijl Teun IJff, maître de restaurant,  het

menu beschrijft. Ogenschijnlijk eenvoudig
brood blijkt in combinatie met de verrukke-
lijke olijfolie dé uitkomst om de smaakpa-
pillen af en toe tot rust te laten komen tus-
sen het snoepen van de hartige bonbons
door. Het is misschien jammer om al te ver-
klappen welke verrassingen Wilco 20 juni
voor de Vreelanders in petto heeft. Toch
kunnen wij het niet nalaten enkele tips van
de sluier op te lichten van wat er in het le-
zersmenu voorbij zal komen. Na het proe-
ven van de canneloni met krab op een sala-
de met citrus , voorspellen wij dat niemand
meer kan zeggen niet van krab of oesters te
houden. Ook Wilco's befaamde soufflé als
tongstrelend nagerecht zal niet ontbreken! 
Wij hebben een echte topavond gehad, met
speciale dank aan Wilco, Björn, Milou,
Teun en alle andere gepassioneerde mede-
werkers van De Nederlanden!

De lezersaanbieding
En dan nu meer over 20 juni a.s.: de aanbie-
ding van Wildo is alleen voor Vreelanders.
Wilco: ‘Het idee is om Vreelanders met el-
kaar aan grote tafels te plaatsen. De ont-
vangst is woensdag 20 juni, de avond waar-
op de voetballers rust hebben, om 18.30.
Om 19.00 uur gaan de gasten met elkaar
aan grote tafels van max. 10 personen. Het
diner  bestaat uit amuses, vier verrukkelijke
‘gangen’ inclusief wijnarrangement en ui-
teraard als afsluiting koffie.’ De kosten zijn
75 euro per persoon. En reservering kan te-
lefonisch bij ons Restaurant De
Nederlanden: tel. 0294-232326. Er is plek
voor maximaal 70 personen. 

Tussen de gerechten door krijgen de gasten
toelichting op het menu.  Gezien onze erva-
ring zeggen wij: snel boeken, want dit
wordt een onvergetelijke avond! 

P.v.d.H. & C.L.

Lezersaanbieding 20 juni a.s.
Lekker met elkaar dineren bij De Nederlanden!
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Burgemeester Van ‘t Veld:
‘Vreeland heeft levendige bedrijvigheid’
Aan de vooravond van haar bezoek aan
Vreeland stellen we burgemeester me-
vrouw Mirjam van ’t Veld een aantal vra-
gen. Op de dag zelf – 13 juni jl. – is daar
vanwege het drukke programma name-
lijk nauwelijks tijd voor. Of zoals Van ’t
Veld zelf zegt: ‘Kijk ook eens naar het pro-
gramma van mijn bezoek in Vreeland: ik
bezoek toprestaurant De Nederlanden,
woon de musicalrepetitie bij op de
Christelijke school, beklim de kerktoren,
spreek over Diaconie en armoedebestrij-
ding en bezoek tenslotte Restaurant
Lokaal Zuid. En dat alles rond een nade-
rend 750-jarig bestaan van het dorp.’

De diversiteit in Vreeland ervaart de bur-
gemeester in alle 12 kernen van onze ge-
meente. ‘Wat Vreeland zeker ook deelt
met andere kernen is de saamhorigheid
en gemeenschapszin. Het maakt dat
Vreeland, maar ook alle kernen in
Stichtse Vecht zeer de moeite waard zijn
om te wonen. Bij alle kernenbezoeken die
ik in 2012 breng – waarbij Vreeland als 4e
aan bod komt – valt mij steeds weer op hoe
verschillend de kernen zijn. Vreeland
heeft zijn prachtige historische karakter
behouden en is terecht aangewezen als be-
schermd dorpsgezicht. Daarnaast is er
ook sprake van een kleinschalige maar le-
vendige bedrijvigheid.’

Inspirerende bezoeken
Bij haar installatie als eerste benoemde
burgemeester van Stichtse Vecht besloot
Van ’t Veld om opnieuw een bezoek aan
alle 12 kernen te brengen. De ontmoeting
met de inwoners staat daarbij centraal.
‘Zij zorgen er immers voor het leuk en
goed wonen is in de kernen. Ik laat me
daarbij graag verrassen. De inwoners be-
palen het programma van het bezoek. Dit
onder het motto:  Wat kenmerkt nu de ei-
genheid van de verschillende kernen. De
schoonheid van ons gebied en de kracht
en  betrokkenheid van de inwoners inspi-
reren mij. Maar ook de levendige en zelf-
bewuste manier waarop iedereen zich in-
spant om de eigen dorpskern zo prachtig
te laten zijn.’

Eigen kracht versterken
Het gemeentebestuur heeft het gebiedsge-
richt werken benoemd als één van de

speerpunten in Stichtse Vecht.  Van ’t Veld
legt uit: ‘Zo willen we de eigen kracht van
de kernen versterken. Al ons beleid moet
recht doen aan de identiteit van de dor-
pen en wijken en moet aansluiten bij de
prioriteiten die de bewoners stellen. We
willen de fysieke en sociale leef baarheid
behouden en waar nodig verbeteren.
Daarover gaan we in gesprek met georga-
niseerde bewonersgroepen, maar ook
met de politie en woningbouwverenigin-
gen. En we onderhouden intensief con-
tact met organisaties op het gebied van
welzijn en zorg.’

Nut van de Dorpsraad 
Wat is nu volgens de burgemeester het
nut van de Vreelandse Dorpsraad. Van ’t
Veld: ‘De Dorpsraad is een belangrijke ge-
sprekspartner bij allerlei onderwerpen.
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld beleids-
nota’s waarin voor de komende jaren de
lijnen worden uitgezet, om nieuw subsi-
diebeleid en de spelregels die daarbij ho-
ren, om afvalinzameling en hondenbe-
leid. Maar ook om specifieke zaken die in
Vreeland spelen, denk aan bestemming-
plannen of ouderenvoorzieningen.’

Wonen in Vreeland
Dan vragen we onze burgemeester of ze in
het prachtige Vreeland zou willen wonen.
Van ’t Veld: ‘Ik ben in 2008 als burgemees-
ter van de toenmalige gemeente Maarssen
in Maarssen-Dorp beland. Ik woon daar
nu ook nog met veel plezier. Maar mocht
ik opnieuw kunnen kiezen dan zou
Vreeland absoluut een optie zijn.’ Tot slot
wil Van ’t Veld graag benadrukken dat de
gemeente zo vroeg mogelijk met mensen
in gesprek wil gaan over plannen. ‘Maar
ook als die plannen er liggen zijn er nog
mogelijkheden om mee te praten.
Iedereen kan gebruik maken van de mo-
gelijkheid om in een werksessie van de ge-
meenteraad aandacht te vragen voor on-
derwerpen, of in te spreken bij de raads-
vergadering. Ook kunnen gebiedswethou-
ders of één van de raadslezen door bewo-
ners zelf benaderd worden. Alle inwoners
moeten kunnen meedoen in de maat-
schappij! Dat is het devies van onze ge-
meente.’

C.L.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: ‘Ik ben in 2008 als burgemeester
van de toenmalige gemeente Maarssen in Maarssen-Dorp beland.
Ik woon daar nu ook nog met veel plezier. Maar mocht ik opnieuw
kunnen kiezen dan zou Vreeland absoluut een optie zijn.’

De watersportvereniging de Spiegel in
Nederhorst den Berg organiseert op zon-
dag 1 juli 2012 een open dag voor gig roei-
en, van 10.00 - 15.00 uur.
Deze open dag is bedoeld om mensen en-
thousiast te maken voor het gig roeien.
Bezoekers van de open dag kunnen zelf
een rondje op de Spiegelplas mee roeien
om te ervaren wat het roeien in een gig is.
Een gig is een wat bredere roeiboot die
vroeger de loods aan boord bracht bij zee-
schepen. In een gig roei je met 6 personen
en een stuurman/vrouw. Iedere persoon
roeit met 1 riem. Wij hopen u te ontmoe-

ten in de haven aan de Dammerweg 62
achter (ingang aan rechterzijde t.h.v het
tankstation). Voor meer informatie, kijk
op www.wsvdespiegel.nl. 

Open dag GIG roeien!

Voor drukwerk dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Het team van Dunnebier Print
feliciteert de Vreelandbode 

met de 50ste uitgave!
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Dit jaar bestaat de peuterspeel-
zaal alweer 40 jaar en dat wordt
gevierd! Op 30 juni 2012 is ieder-

een die kinderen op de peuterspeelzaal heeft of
heeft gehad, of er zelf op heeft gezeten, van har-
te welkom om dit te komen vieren. De
Vreelandbode ging langs bij enkele oud-gedien-
den om hun herinneringen aan het zaaltje met
peuters te achterhalen. Van oud naar jong de ver-
schillende decennia:

Jaren ‘70: Ines van der Kwast (43) hoorde bij de
eerste kinderen van de peuterspeelzaal, doordat
haar moeder hielp de peuterspeelzaal oprichten
en daar ook peuterleidster werd. Ze vindt het
moeilijk om te onderscheiden wat ze echt nog
weet en wat haar moeder haar verteld heeft.
Maar in haar hoofd zit het beeld van peuters die
schattig aan een touw van het oude gemeente-
huis de oversteek naar de boomgaard van de VIV
maakten. En dat je met een trap naar boven
moest naar het zaaltje. Nu zit haar jongste zoon
op de peuterspeelzaal, natuurlijk in het andere
gebouw, maar ook hij heeft het er helemaal naar
zijn zin. Ines is ook de oer-Vreelandse van deze
maand, dus meer over haar kun je daar lezen.

Jaren ‘80: Niels Molewijk (35): Hij heeft als ik het
hem direct vraag geen herinneringen meer aan
die tijd, maar hij weet wel dat zijn moeder deze
mede heeft opgericht. Inmiddels zat de peuter-
speelzaal niet meer in het gemeentehuis aan de
overkant van hun huis (Niels woonde met zijn
ouders op Ooftoord), maar was verplaatst naar de
Fetha. Hij weet dat hij hier met zijn tweelingzus
op moet hebben gezeten en dat latere klasge-
nootjes hier ook op zaten. Toen had je nog geen
echte crèches, dus gingen veel kinderen naar de
peuterspeelzaal. 

Ellen Bellovics (34) weet nog dat Marjan Stevens
haar juf was en ze weet nog een paar namen van
meiden die bij haar op de peuterspeelzaal heb-
ben gezeten en waar ze later ook in de klas mee
omging, zoals Louise Dekker, Chantal en Nicole,
en wellicht ook Roos van Monsjou. Misschien zit
er iemand bij die ze erbij heeft bedacht en die ze
pas later heeft leren kennen, zo lang geleden al-
weer! Ze weet ook nog dat ze op het huidige ter-
rein van het CSV zaten en dat het gebouwtje aan
de kant van Duinkerken zat. Het is lastig herin-
neren, maar wat ze nog weet heeft een positieve
lading.

Jaren ’90: Raymond van der Burg (23): “Ik weet
niet meer precies met wie ik allemaal op de peu-
terspeelzaal heb gezeten. De meeste ben ik daar-
na ook tegen gekomen op de basisschool. Wat ik
mij nog herinner van de peuterspeelzaal is een
houten speeltoestel met een glijbaan, en wij zaten
toen nog in het oude gebouw bij de Tweemaster.
Verder kan ik mij niet veel herinneren van hoe

het daar was”. Mocht hij kinderen krijgen, dan
denkt hij dat zijn kinderen later ook wel naar een
peuterspeelzaal gaan, op die manier leren ze toch
delen en omgaan met andere kinderen.

Sarah Hess (24) moet even graven, maar herin-
nert zich dat ze op het oude CSV terrein zaten in
het oude schoolgebouw. Ze heeft een duidelijke
herinnering aan dat ze mocht trakteren omdat
haar broertje Jorick was geboren. Ze was zelf 3,5
jaar en het maakte zoveel indruk, dat is ze niet
vergeten. En ze weet dat ze juf Marjan had en juf
Anja. Ze heeft ook een foto van carnaval, waarop
alle peuters als clowntjes zijn verkleed, waar ze
niet heel veel meer van weet, maar dat was vast
heel leuk. 

Jaren ’00: Nelson (14) kan het zich nog verbazing-
wekkend goed herinneren. Hoe zijn verjaardag
werd gevierd met juf Reina en dat juf Marjan ook
begeleidster was. Hij heeft daar zijn vrienden
Lars en Sjoerd voor het eerst gezien en ging met
Mare de Koning om. Hij weet de opstelling van
het speelgoed nog, zoals waar de glijbaan stond.
En dat hij het, op de eerste dag na zo zonder zijn
moeder, heel leuk had op de peuterspeelzaal. 

Jaren ’10: Emiel Kuperus (4) en Lola van Dijk (4)
kwamen na de zomervakantie van 2009 op de
peuterspeelzaal in het tijdelijke noodgebouw op
de Fetha. Beide waren net 2 geworden en vonden
elkaar direct aardig. Emiel: “Nu vind ik Lola ook
nog aardig”. Lola: “En ik vind Emiel nog aardig”.
Emiel: “Ik kon toen ook al praten en speelde veel
in de poppenhoek”. Beiden herinneren zich nog
goed dat de ouders er soms bij waren. Lola:
“Mama ging helpen een kleurplaat van de kleine
zeemeermin te maken” en Emiel: “Papa ging een
keer blijven helpen, toen was ik heel blij, omdat
ik met papa kon knuffelen”. Hun eigen kinderen
gaan later ook naar de peuterspeelzaal (Emiel:
“ik wil dan drie kinderen”) en dan gaan ze allebei
“superdupervaak” helpen. “Of nee, we worden
peuterspeelzaal meester en juf en dan gaan we
dat altijd doen”. Bij de vraag of ze liever op school
zitten dan op de peuterspeelzaal, willen ze alle-
bei terug naar de peuterspeelzaal. Emiel: “kan ik

lekker spelen en niet meer werken”. Lola: “dan
kan ik met Emiel spelen, nu zit hij in een andere
klas”. Emiel: “maar ik ben wel in jouw klas als ik
daar ga staan”. Heel leuk ook bij de peuterspeel-
zaal was verkleden. Emiel vaak als Winnie de
Poeh en Lola als prinses natuurlijk. Ze hadden er
heel veel potloden en veel bananen en kiwi’s. En
nepeten. En er waren hele lieven juffen, “zoals
juf Hanneke met de krulletjes”. G.I.

40 jaar Peuterspeelzaal Vechtkroost

De oefenavond van de brandweer Loenen be-
gon op 29 mei als elke andere. Dat de avond op
verrassende wijze zou verlopen wisten alle aan-
wezigen, behalve Jacco de Jong. hij nam deze
avond afscheid na 25 jaar brandweerdienst. De
melding deze avond luidde: ‘Woningbrand
met slachtoffers op de Vredelantstraat te
Vreeland.’ Net toen Jacco nietsvermoedend
met zijn bemanning de kazerne uit wilde rij-
den, werd hij ‘klemgereden’, door een brand-
weerauto gevuld met oud-leden van de opgehe-
ven brandweerpost Vreeland. Door zijn oud-
collega’s/ brandweermaten werd hij uit de
Loenense tankautospuit gehaald en in de
‘Vreelandse auto’ neergezet, waarna ‘de uit-
ruk’ van start kon. In Vreeland gingen Jacco en
zijn ploeg voortvarend aan de slag. Het eerste
slachtoffer dat het huis uitgehaald werd, bleek
een van Jacco’s beste vrienden te zijn. Tijd om
elkaar uitgebreid te groeten was er niet, want
er moest nog ergens een persoon in het huis
zijn. Jacco zelf had de eer zijn echtgenote
Patricia uit haar benarde situatie te bevrijden.
Hij vertelde hoe hij heeft genoten van zijn tijd
bij de brandweer in Vreeland en, na de ophef-
fing, bij de post Loenen. Hij gaf aan de eerste 15
à 20 jaar zijn Patricia misschien wel eens wat
tekort gedaan te hebben. In die tijd was Jacco
regelmatig avonden aaneen voor de brandweer
op pad. De laatste jaren is Jacco het iets rusti-
ger aan gaan doen, maar hij bleef nog altijd een
van de meest toegewijde collega’s. Onlangs or-
ganiseerde hij nog de provinciale brandweer-
wedstrijden in Loenen. De brandweer verliest
naast een zeer gewaardeerd bevelvoerder en
duiker, ook een goede vriend. Jacco zal ko-
mend voorjaar tijdens de jaarlijkse korpsverga-
dering officieel afscheid van de brandweer ne-
men.

Bijzonder afscheid 
brandweerman Jacco de Jong 



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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• 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!
Het is weer juni! Waar is de zon gebleven?

Ben jij naar het circus geweest? Daar zat je

gelukkig droog. Ach, je hoeft je in de re-

gen helemaal niet te vervelen. Gelukkig is

er alweer een nieuwe Kinderpost. De

Razende Reporters zorgen voor warmte

en vrolijkheid. Hier is deel 2 van “Heeft u

weleens iemand een handje moeten toe-

steken toen u jong was?”. De gasten vertel-

len mooie verhalen en de reporters ma-

ken onder leiding van Willem van der

Donk een stripverhaal. Oh, heb je ‘m al-

weer uit? Doe dan de tip:  een tof spel om

binnen of buiten te spelen!

Interview met Conny
Dit is het verhaal over de jeugd van Conny. 

Conny moest toen ze ongeveer 9 was vaak,

in de tuin werken, de dieren verzorgen en

de boodschappen doen. En daarmee hielp

ze haar vader en moeder. Maar ze vond

het soms niet zo leuk, want ze wilde ook

met haar vriendinnen spelen. Ze had 1

zus en 1 zusje maar zij moest alles zelf

doen. Soms hielp ze haar opa in  de melk-

winkel, ging daar de melkflessen schoon-

maken en dat vond ze leuk. Ze woonde die

tijd in Laren.

Handje helpen?
Nou als het moet...vooruit dan maar.... 
Pippa krijgt van Kees Molenkamp te ho-

ren dat hij eigenlijk het liefste speelde.

Vooral als de beesten verzorgd moesten

worden. Dan moest hij plots even iets an-

ders doen. Kees woonde in 1938 met zijn

ouders aan de Vecht bij Breukelen. Het is

een heel groot gezin en dus ook een heel

groot huis. Bekijk de strip maar, dan weet

je wat hij wel deed. 

‘Pesten’
door Thomas Schenk en Opa Tol
Opa zat in 1955 op school in Amsterdam-

West. In die tijd waren er twee groepen

jongens in de 7de groep. Van de ene groep

was opa de leider van de andere Jan.

Toen gebeurde er iets wat voor die tijd bij-

zonder was. Er kwam een negerjongen in

de klas, hij heette Sammy. Hij werd 3

maanden gepest op school door beide

groepen. Sammy was verdrietig en alleen.

Totdat opa zei: ‘Stop groep! Sammy is mijn

vriend!’. Daarna werd sammy nooit meer

gepest en was hij gelukkig op school.

STRIP VAN EVA ‘Spelen en werken kan ook leuk zijn!’ Strip van Pippa en Kees:  ‘HET WE



De Vreelandbode juni 2012 11

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
AKO literatuurprijs 2011

Met Georgina Verbaan en Hans Dagelet
of

Millennium! 
Met Victor Reinier en Rifka Lodeizen

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21 Tel: 237304

Te koop bij Tierelantijn!!!

Gered!
door Freek en Meester Frits
Een tijd geleden toen Frits op vakantie

was in de franse alpen heeft Frits iemand

gered van de dood. Het gebeurde toen hij

aan het bergbeklimmen was. Iemand

klom een eind boven Frits. Opeens gleed

de man weg. Frits zag hem aankomen en

sprong op het touw dat achter de man aan

gleed. De man zei “dank u” en liep weg.

Frits heeft de man nooit meer terug ge-

zien.

Spel:
Maak een bodybuilder
(voor min.4 kinderen)

Zorg dat je veel ballonnen in huis hebt,

een stopwatch en vraag thuis om 2 oude t-

shirts. Maak 2 teams. Kies  in je team 1

kind die het t-shirt aantrekt. De anderen

gaan bij ‘START’ ballonnen blazen en stop-

pen zoveel mogelijk ballonnen onder het

t-shirt van hun teamgenoot. Een grote bal-

lon geeft 2 punten!. Na anderhalve mi-

nuut stopt het spel. Daar is de bodybuil-

der! Wie heeft de meeste ballonnen?

Vergeet niet snel

even een foto te

maken voor dat

je gaat tellen! (En

stuur die naar

info@vreeland-

bode.nl!!!!) Het

team met de

meeste ballon-

nen wint! (kleine

ballon 1 pt - gro-

te ballon 2 pt).

ERK OP DE BOERDERIJ VAN BERT’ 

Stripverhaal: 
‘Een drama met een goede afloop’ van Freek en Frits. 

STRIPVERHAAL ‘VAN PESTEN TOT VRIEND”
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Hendrik van Viandenstraat 17
Het huis van Iris en Ron Goudsmit staat
sinds januari te koop. De Compagnie heeft
de verkoop in handen. Dit is typisch een
huis dat je van binnen gezien moet heb-
ben. Zodra je een stap over de drempel zet,
valt de enorme ruimte op. De benedenver-
dieping – inclusief keuken- is zo’n 90 m2.
Iris: ‘Toen we hier twaalf jaar geleden kwa-
men wonen, hebben we het huis ingrij-
pend verbouwd. Ik geloof dat er nog maar
drie muren overeind zijn gebleven. Onze
oudste zoon Ilan is hier geboren, net als
zijn broer Dimo. En ik moet zeggen, we
hebben hier super gezellig gewoond met

schatten van buren. We hebben zelfs een
echte buurtclub: DBB, oftewel De Betere
Buurt. De club telt zo’n veertig leden. Met
Pinksteren gaan we met elkaar fietsen, we
organiseren jaarlijks een barbecue, gaan
met elkaar varen en vieren oud en nieuw
samen. Hoe leuk wil je het hebben.’ Maar
als de buurt zo leuk is en het huis zo fijn –
net als de grote beschutte tuin op het zui-
den – waarom staat dit huis dan te koop?
Iris: ‘Omdat we onze droomplek hebben
gevonden aan de Vecht. En ja, ook weer in
Vreeland. We gaan naast de molen wonen
aan de Nigtevechtseweg. Het huis wordt
nu groots verbouwd en eind juni gaan we
verhuizen. Het bootje van onze jongens
ligt al in het water.’ Dan somt Iris nog wat
feiten op: ‘We hebben vier slaapkamers. De
kamers op het zuiden hebben airco. Het
hele huis is goed beveiligd, inclusief
alarm. En wie interesse heeft, kan altijd
even aanbellen. Dit huis moet je van bin-
nen zien. Je kunt er zo in! Zelfs de
Amerikaanse koelkast laten we staan.’ Tja,
dan willen we nog even de vraagprijs we-
ten. Iris: ‘Op funda.nl staat het nu voor
€ 498.000 in de verkoop.’ Uiteraard valt
over de prijs altijd nog te praten als ie-
mand interesse heeft. C.L.

Te Koop!

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Misschien heeft u hem door Vreeland zien
varen eind mei, het Utrechtse
Statenjacht, een replica van een 18de
eeuws VOC schip. Normaal is dit schip al-
leen toegankelijk voor een groep die het
boekt voor een tocht, maar deze zomer
komt de boot in Loenen te liggen en kunt
u individueel of met uw eigen groep drie
keer per week tussen Loenen en Maarssen
varen. Een unieke kans om een
Vechttocht te maken op dit mooie schip,
in de kapiteinshut over het water uit te kij-
ken of in de kombuis een kop koffie te ha-
len…  In juli zal Juliette Jonker van
VechtExclusief als gids meevaren. 
Tijd: van 10 tot 16 uur, incl. een uur pauze
in Maarssen zodat er tijd is het
Vechtstreekmuseum of het Drogisterij-
museum te bekijken, te wandelen door
het park van Goudestein of Maarssen even
te bezoeken. 
Kosten voor de tocht, incl. koffie/thee/lek-
kers en gids: € 40 p.p. (kinderen tot 12 hal-

ve prijs). U kunt eigen eten en drinken
meenemen of een schipperslunch a € 10
bestellen. Voor meer info en aanmelding:
www.vechtvaren.nl.

Vaar mee op het Statenjacht

Een tentoonstelling van een 17de eeuwse
Vreelander in een kasteel dat gebouwd is
met stenen van kasteel Vredeland. Alleen
dat al maakt de tentoonstelling ‘Melchior
Hondecoeter, schilder voor buitenplaat-
sen te gast op Sypesteyn’ die op 22 juni
opent heel bijzonder. Maar er is veel meer:
maar liefst 16 werken van Melchior de
Hondecoeter (1636-1695) uit grotendeels
particuliere verzamelingen zijn voor het
eerst bijeengebracht in kasteel Sypesteyn
aan de Nieuw Loosdrechtse Dijk. Deze ze-
ventiende-eeuwse schilder specialiseerde
zich in jachtstillevens, hoenderhoven en
parklandschappen met vogels, stuk voor
stuk thema’s die gewild waren bij eigena-

ren van buitenplaatsen. Hij bezat eind
17de  eeuw Klapstraat 12, de voormalige
Goudleerfabriek (het huis dat nu te koop
staat). Sypesteyn is nu de enige plaats in
Nederland waar werken van Hondecoeter
te zien zijn, vanwege de verbouwing van
het Rijksmuseum en het Mauritshuis.
Tijdens de tentoonstelling logeren op het
landgoed rond het kasteel exemplaren van
historische hoenderrassen, ter beschik-
king gesteld door de Nederlandse
Hoenderclub. 

Het museum is open van dinsdag t/m zon-
dag, rondleidingen zijn ieder uur van
13.30 t/m 15.30 uur. www.sypesteyn.nl.

Cultuur in de regio:
Historisch Vreeland in Loosdrecht

WIJ HEBBEN BESLAG WETEN TE LEGGEN OP

10 TWINGO’S
EN DIE WILLEN WIJ VERKOPEN VOOR EEN PRIJS

DIE U HAAST NIET ZULT GELOVEN N.L.

 € 9.750,- KANT EN KLAAR!!!
(NORMAAL E 11.245,-)

Deze auto’s zijn spik splinter nieuw.
Allemaal: • wit

• airconditioning
• radio CD speler
• stuurbekrachtiging
• centrale deurvergrendeling op afstand
• electrisch bedienbare portierruiten en spiegels
• bermlampen
• en nog veel meer!!!

Deze auto’s zijn BPM vrij en zonder wegenbelasting

En of dit allemaal nog niet genoeg is, bieden wij u ook nog een 
financiering van € 5.000,- aan, met een looptijd van 24 mnd.

en een rentepercentage van 0%*!!

U leest het, het liegt er allemaal niet om, 
kom dus snel naar onze showroom want OP=OP.

* Vraag naar de voorwaarden

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland
Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl
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In het jaar van de historische buitenplaats
staat iedere maand een buitenplaats cen-
traal in deze rubriek. Soms wijken we
even uit naar een buitenplaats op fietsaf-
stand van ons dorp, want Vreeland had
niet genoeg buitenplaatsen om een heel
jaar deze rubriek te vullen! Omdat er op 1
juli een eenmalige wandeling door de par-
ken van particuliere ’s Gravelandse bui-
tenplaatsen wordt georganiseerd, staat
deze unieke concentratie buitenplaatsen
op 6 km afstand van Vreeland nu centraal.
Want zeg nou zelf, is het geen bijzonder
gegeven, deze aaneenschakeling van
schitterende huizen in overweldigende
parken? Om te begrijpen hoe deze rij hui-
zen hier zo ontstond moeten we terug
naar de eerste helft van de 17de eeuw. De
tijd dat de Amsterdamse grachtengordel
werd aangelegd en er dus veel behoefte
was aan zand. In 1634 werd een overeen-
komst gesloten tussen Amsterdamse
kooplieden en de staten van Holland om
een stuk zand en heidegrond ten westen
van Hilversum aan te kopen. Het terrein
werd verdeeld in 27 gelijke kavels. De plat-
tegrond van deze ontginning ziet er dan
ook heel strak en geregisseerd uit, zoals te
zien is op de oude prent uit 1750. De hui-
dige luchtfoto toont nog dezelfde kavel-
verdeling. Op de kavels verschenen min of
meer tegelijkertijd boerderijen en buiten-
plaatsen waar later parkbossen bij wer-
den aangelegd. Om het land te ontginnen,
bewoonbaar te maken, moest het zand
eerst worden afgegraven. De ’s
Gravelandse vaart werd aangelegd om het

afgegraven zand op schuiten naar de stad
te vervoeren. De boten brachten vuil lin-
nengoed uit de stad terug, dat hier gewas-
sen werd in de vele wasserijen die bij de
vaart ontstonden. Er is veel over deze bui-
tenplaatsen en hun eigenaren te vertel-
len, maar daar is hier geen ruimte voor.
Wat highlights die te bezoeken zijn:
Trompenburg, gebouwd door de beroem-
de admiraal Cornelis Tromp, geïnspireerd
op een schip. De koepelzaal die in het wa-
ter is gebouwd, is helemaal beschilderd
met o.a. portretten en historische sche-
pen. Of Gooilust, met zijn schitterende
park en ommuurde siertuin. Hier woonde
rond 1900 Frans Blaauw, die er een dieren-
tuin met een enorme collectie exotische
dieren creëerde. Bisons, gnoes, struisvo-
gels of Japanse reigers liepen en fladder-
den door zijn park. Vandaar de straatna-
men als Bisonlaan, Blesboklaan etc. in de
wijk achter Gooilust. Jagtlust is nu een
zorghotel in stijl, ernaast ligt Land en
Boschzigt. Hier vindt u een biologische
kwekerij (met o.a. asperges), een biowin-
kel, restaurant en sinds vorig jaar zelfs een
eigen wijngaard in de oude moestuin van
het aan de overkant van de weg gelegen
buiten Hilverbeek.  Natuurmonumenten
bezit maar liefst tien buitenplaatsen in ’s
Graveland, waarvan de parken vrij toegan-
kelijk zijn. Bij Boekesteyn is sinds een
maand een gloednieuw bezoekerscen-
trum ingericht. Fiets er eens heen! De bui-
tens zijn nu op hun mooist: op de zand-
gronden bloeien duizenden rododen-
drons welig. J.J.

...en nu!

De ‘s-Gravelandse buitenplaatsen

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

Rondom 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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Achter de schermen bij het EK

Op zaterdagavond 7 juli vindt bij boer
Johan Beukeboom op countryboerderij
Pondarosa het traditionele country-
feest plaats. Vanaf 20.00 uur gaat de
poort open en vanaf 21.00 uur zorgt
countryband Bandana net zoals vorig
jaar voor de nodige muziek. Op zondag-
middag 8 juli is vanaf 14.00 uur jong en
oud welkom op de boerderij. Onze ei-
gen streetdancegroep heeft onder lei-
ding van juf Inge een aantal country-

dansen ingestudeerd en de band Poor John zorgt voor coun-
try/rock 'n roll muziek! Verder zijn er verschillende kraam-
pjes, knutselactiviteiten, paardrijden, eten/drinken etc.
Inschrijven voor de country-run kan ter plaatse. Vereeuwig
uzelf als winnaar van dit ludieke evenement! Kaarten voor het
countryfeest zijn voor 5 euro te reserveren bij het Dorpshuis
of via dorphuisvreeland@live.nl. Entree op zondag is gratis!

Countryweekend

We hebben verloren, 
maar het was gezellig!

In mei waren Leontine en Marco Borsato bij ons in het dorp.
Zij vierden hun 14e trouwdag en deden dat in stijl: aan boord
van Uw Salonboot waren ze te gast bij schipper Arjan
Zweedijk en genoten tijdens een tocht over de Vecht van een
heerlijk 4-gangen Sterrendiner.  Arjan Zweedijk

Bezoek beroemd echtpaar

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

Ok. We hebben niet gewonnen, maar de scropino's en het
bier smaakten goed en de spareribs waren heerlijk, dus de
aanwezigen genoten als-
nog samen van deze avond.
Volgende ronde zelfde ver-
zorging maar een andere
wedstrijd graag!

Er wordt wel gezegd dat het vak van
atoomgeleerde, hersenchirurg of straalja-
gerpiloot ingewikkeld is, maar die beroe-
pen vallen toch echt in het niet bij dat van
de sportjournalist. Die hebben pas een
moeilijk bestaan! Het was dan ook niet
voor niets dat Herb van der Giessen mij na
afloop van Nederland - Denemarken
smste: 'Heel veel succes. Ik heb met je te
doen'. Het was de spijker op z'n kop. Want
er is weinig lastiger dan spelers te intervie-
wen die zojuist hebben verloren, laat
staan op de manier waarop Oranje afgelo-
pen zaterdag ten onder ging. In dit soort
situaties hebben spelers geen enkele be-
hoefte om met de verzamelde media te
praten en dat laten ze dan ook vaak blij-
ken. Meestal lopen ze ook gewoon door in
de mixed zone, de plek waar de voltallige
pers - gewapend met camera's, geluids-
hengels, taperecorders en blocnotes - ze
staat op te wachten. Het is een indrukwek-
kend gezicht. Als je er als nietsvermoe-
dend persoon doorheen zou moeten lo-
pen, zou het je spontaan angst inboeze-
men. De spelers hebben inmiddels diverse
slinkse methodes ontwikkeld het jour-
naille te omzeilen. Meest populaire is: een
telefoon aan je oor en net doen of je in een
heel geanimeerd gesprek zit, waarbij toch
echt je volledige aandacht vereist is. Een
andere, ook zeer succesvolle manier: heel
lang wachten en bij het sluiten van de
markt tegen alle overgeblevenen roepen
dat je toch echt het vliegtuig moet halen.
En dat ze heus niet op je wachten! Maar

sommigen kiezen ook gewoon voor de
botte manier: koptelefoon op en gewoon
stuurs vooruit uitkijken, ondertussen net
doen of er niemand staat. Opvallend ge-
noeg waren er zaterdag maar weinig die
voor één van deze methodes kozen. Bijna
allemaal hielden ze keurig halt bij mij en
cameraman Roel van Hees en deden ze,
natuurlijk vaak zuchtend en kreunend
over zoveel misfortuin, hun verhaal.
Alleen Dirk Kuijt, bijna altijd wel bereid
iets te zeggen, liep door, gek genoeg. De
enige die zich echt helemaal niet liet zien
was Robin van Persie. Hij heeft een media-
stilte ingelast. Zogenaamd om niet over
zijn transfergeruchten en eventuele ver-
trek bij Arsenal te praten, maar dat lijkt
een drogreden. Zijn rol bij Oranje is op z'n
zachtst gezegd omstreden en wellicht ge-
bruikt hij deze manoeuvre om zijn criti-
casters handig te omzeilen. Zoals hij op
het veld ook zo knap doet met zijn tegen-
standers. In de mixed zone na afloop van
de wedstrijden zou hij wel verschijnen,
had perschef Kees Jansma ons toegefluis-
terd. Het mocht helaas niet zo zijn. Maar
gelukkig hoef je geen atoomgeleerde, her-
senchirurg of straaljagerpiloot te zijn om
te raden wat hij gezegd zou hebben als hij
wel door de mixed zone was gekomen:
'Het was pure pech en het lag echt niet
aan hem dat Oranje had verloren.' Maar
Robin, dan wel graag de volgende keer ge-
woon die bal erin schieten. Zo ingewik-
keld is dat toch niet?

Marcel Maijer

Op vrijdag 15 juni a.s. wordt het Ontwerp-
bestemmingsplan Vreeland-Oost (woonge-
bied Plantage-Vredelant) gepubliceerd op
de website van de gemeente Stichtse Vecht
en op ruimtelijkeplannen.nl. Onderdeel
van de publicatie is een nieuw verkeersrap-
port waaruit blijkt dat de Kleizuwe een pri-
ma ontsluiting is. Dit rapport is opgesteld
door Delft Infra Advies, verkeerskundig ad-
viesbureau, waarbij uit is gegaan van een
maximaal autogebruik. Dit levert in de hui-
dige en de toekomstige situatie (2020) voor
de ontsluiting van de nieuwbouw in het be-
stemmingsplan Vreeland-Oost, de verkeers-
afwikkeling op de Kleizuwe, de
Raadhuislaan en de N201 geen problemen
op. In het concept ontwerpbestemmings-
plan Vreeland-Oost is voldoende verkeers-
ruimte opgenomen voor het verwachte ver-

keer en worden er geen parkeerproblemen
voorzien. Voor de woningen en architec-
tuur is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld.
De architectuur sluit aan op de Vechtse stijl
met veel aandacht voor detail en kwali-
teit.Het plan zelf is op diverse punten aan-
gepast en verbeterd door o.a. een groen-
strook tussen de bestaande en nieuwe wo-
ningen. Verder wordt in dit ontwerp de in-
spraak die ontvangen is op het vooront-
werp van april 2011 beantwoord in de nota
van “Beantwoording, inspraak- en overleg-
reacties”. Belangstellenden voor het Beeld-
kwaliteitsplan, het verkeersrapport of an-
dere zaken met betrekking tot de nieuw-
bouwplannen, kunnen contact opnemen
met Krijn-Jan Driessen, bij voorkeur per
email, info@plantage-vredelant.nl.

Krijn-Jan Driessen

Ontwikkelingen Vreeland-Oost
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Cor staat dan wel niet meer in zijn
Taveerne de Vecht, gelukkig wordt de tra-
ditie van zijn haringparty in ere gehou-
den! Op woensdag 6 juni vond deze name-
lijk plaats in het Dorpshuis bij John
Kramer met natuurlijk een vrolijke Cor
achter de bar! Met een gezellige opkomst,
heerlijke haringen en een lekker drankje
genoten velen van deze leuke traditie. Ook
heel jong smulde van de verse visjes! 

Cor’s Haringparty in het Dorpshuis
Mooi weer? Lekker fietsen! Er zijn twee nieuwe sites met fietsrou-
tes in de buurt. Op www.zichtopdevechtstreek zijn thematische
fietsroutes uitgezet langs forten, buitenplaatsen, molens en
door de acht landschappen in de regio Breukelen/Tienhoven. De
wandelroute voert langs het Vredelandse Klompenpad. De rou-
tes zijn ook op de mobiele telefoon in zien, dus alle informatie
is onderweg bij de hand. De Provincie Noord Holland heeft net
een nieuwe site gelanceerd: binneninbuitenplaatsen.nl, waar
naast allerlei verhalen over verschillende buitenplaatsen ook
routes zijn opgenomen. In onze buurt voeren die langs de bui-
tens van ’s Graveland. Veel te genieten én te leren dus, al fietsend
door onze mooie streek! 

Fietsroutes in de buurt

Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat een bijdrage
levert aan projecten die de lokale samenleving ondersteunen.
Zo kunnen verenigingen en stichtingen een beroep doen op
het Coöperatiefonds voor projecten  op het gebied van educa-
tie, integratie, vrijwilligerswerk, natuur, kennisoverdracht en
cultuur en welzijn. 

Een voorbeeld is de stichting Pinetum Blijdenstein uit
Hilversum. In 2011 ontvingen zij € 7.000,- uit het Rabobank
Coöperatiefonds voor de restauratie van het dak van de grote
tropische kas. Stichtingen of verenigingen die financiële on-
dersteuning nodig hebben kunnen zich voor 1 juli 2012 aan-
melden via www.rabobank.nl/hvp. Hier staat ook meer infor-
matie. Zij kunnen voor vragen contact opnemen met me-
vrouw R. Slagter via telefoonnummer (035) 622 25 90.

Rabo Coöperatiefonds
Biedt ondersteuning aan lokale samenleving

Start tweede fase baggeren Vecht
Het grote baggerproject waarbij de bo-
dem van de Vecht zo’n 70 cm. dieper komt
te liggen en waarbij alle vervuilde blubber
opgebaggerd en afgevoerd wordt is op 31
mei officieel zijn tweede fase ingegaan. De
eerste fase liep van Muiden tot Nigtevecht,
nu is het traject Nigtevecht-Utrecht aan de
beurt.  In totaal duurt het baggeren zo’n
2,5 jaar. De heer Cees Kuijpers, directeur-
generaal Ruimte en Water van het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu, had de
eer de eerste schep Vechtbodem op te bag-
geren in Nieuwersluis. Het Rijk is immers
een van de hoofdfinanciers van dit 100
miljoen euro kostende project. Kuijpers
benadrukte dat het goed is dat dit project
al een tijd geleden de financiering had
rondgekregen. Door de bezuinigingen uit
het Lente-accoord zou dit nu niet meer
mogelijk zijn. In totaal wordt zo’n 2.5 mil-
joen kuub vervuild slib weggehaald, onge-
veer 5000 binnenvaartschepen vol. Door
de vondst van vliegtuigbommen bij

Weesp en een autowrak met twee licha-
men erin bij Muiden heeft het project eni-
ge vertraging opgelopen. De afspraak is
om in de zomerperiode niet in de kernen
te baggeren om de overlast zoveel moge-
lijk te beperken. Het ziet er dus naar uit
dat er door de vertragende factoren pas na
de zomer in Vreeland gebaggerd gaat wor-
den.  Waternet, het uitvoerend orgaan van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voert
in opdracht van het waterschap de plan-
nen uit en zorgt voor de communicatie
met de bewoners. Woonbootbewoners
zullen namelijk hun ark (een dag) moeten
verwijderen en bootbezitters hun bootjes.
Deze korte overlast levert uiteindelijk een
verbeterde waterkwaliteit, een betere leef-
omgeving voor mens en dier, een verbeter-
de doorvaart en een toename van verschil-
lende water- en oeverplanten op. De slo-
gan van het project is dan ook: Vecht voor
de toekomst. Meer info: www.agv.nl en
www.waternet.nl.

Lezers schrijven

Tekst op ‘Huize Hos’ 
Als je vanaf het Molenpad naar de Pomonaweg loopt kom
je sinds een paar dagen een tekst tegen op de zijkant van
nr 15. Even googlen en je vindt 50 miljoen (!) hits, maar om
het toch maar iets gemakkelijker te maken, de tekst is ge-
schreven door Paul McCartney en komt uit “The End”. En
dat is weer het laatste nummer op Abbey Road, verschenen
in 1969.
Hoe dan ook, het levert ons in elk geval een hoop prettige
gesprekken op voor de deur. Je moet kennelijk wel in de
sixties al met muziek bezig zijn geweest om de tekst met-
een te herkennen als een nummer van The Beatles. En er
zijn ook al heel wat mensen langs gekomen die de woor-
den toeschreven aan Shakespeare....

Jan Hos
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De Oer-Vreelander
In 1970 kwamen de ouders van Inès van

der Kwast vanuit Amsterdam in Vreeland

wonen. Baby Inès was toen nog geen jaar

oud, haar zus Lisette een paar jaar ouder.

Ze herinnert zich haar jeugd met een zor-

geloos, warm en vrij gevoel, waarbij buren

als een grote familie met elkaar optrok-

ken. De nieuwbouw aan het Maartenplein

trok jonge gezinnen, zoals de familie

Halewijn, Bruning en Van Kesteren, die al-

lemaal op hun eigen manier de wereld

nog wilden veroveren en daarmee samen

een frisse start maakten. Een gouden tijd.

De mannen hadden goed werk, de moe-

ders waren voornamelijk thuis met het

nieuwe huis en met de jonge kinderen be-

zig en er was een vrolijke verwachtingsvol-

le gezelligheid onderling. De moeder van

Inès helpt met het oprichten van de

Peuterspeelzaal en is werkzaam als peuter-

leidster. Hierover las u eerder in deze

Vreelandbode meer.

Als buren gaan verhuizen naar de Singel

en het huis ernaast vrijkomt, verhuist de

familie Van der Kwast mee. Inès haar ou-

ders wonen daar nu nog steeds. Na de ba-

sisschool in Vreeland gaat ze naar school

in Hilversum. Het fietsen is geen issue, dat

hoorde er gewoon bij en daar werd je sterk

van. Als ze 15 is, krijgt haar vader bij IBM

een opdracht in Atlanta. Inès vond het wel

een avontuur, haar zus die toen 17 was en

een vriendje had, had er meer moeite mee.

De Amerikaanse manier van praten en rea-

geren was wennen, het overenthousiaste

was wel even anders dan ze gewend was,

maar de High School beviel goed en ze

maakte snel contact. Ze is blij dat ze deze

ervaring heeft opgedaan. Op haar 17e

keert de familie terug in Vreeland en die te-

rugkeer is heftiger. “Weer tussen de koei-

en” dacht de puber. Ze besluit samen met

haar ouders de middelbare school af te ma-

ken op de Internationale School in

Amstelveen. Ze pendelde heen en weer

met Vreelanders die in Amsterdam werk-

ten of ging op wereldreis met de bus. Na

een kort avontuur op de Mode Academie

besluit ze haar zorgzame kant te volgen en

Agogisch werk te gaan studeren. Daarmee

kan ze begeleidster van kinderen worden

en ze vervolgt deze opleiding met de Pabo.

Vlak voor haar 18e verjaardag krijgt ze via

via de kans om in hartje Amsterdam op

een woonboot te wonen en die kans om de

koeien vaarwel te zeggen laat ze niet lo-

pen. Ze wordt lid van het Amsterdamse

Corps en heeft een prachtige studietijd. Ze

verhuist naar de Jacob Marisstraat, vlakbij

het Vondelpark. Na een aantal jaren in

Amsterdam ontmoet ze in het stamcafé

om de hoek Lieuwe Visscher. Ze verhuizen

naar Santpoort Noord, al houdt ze haar ka-

mer nog wel even aan omdat ze ook nog

studeert. Ze rond haar studie af en wordt

juf op een basisschool in Haarlem. Daar

verhuizen ze samen ook naartoe. De

school heeft veel kinderen uit probleemge-

zinnen en naast de lesuren is er veel aan-

dacht voor de situaties waar de kinderen

zich in bevinden. Dat is moeilijk loslaten

en vraagt veel van de leerkrachten. Zelf

heeft ze het 5 jaar vol overgave gedaan,

maar toen haar eerst zoon Matthijs werd

geboren en een slechte slaper bleek te zijn,

besloot ze al haar aandacht op haar kind

te richten en zich te beperken tot af en toe

invallen. Twee jaar later wordt Thomas ge-

boren en wordt het weer tijd om te verhui-

zen. Lieuwe is inmiddels zo gecharmeerd

van de woonplaats van zijn schoonouders,

dat hij dit een serieuze overweging waard

vindt, maar aanvankelijk twijfelt Inès of ze

weer terug wil. Prachtige herinneringen,

maar ze had op haar 17e de koeien van

Vreeland plechtig beloofd nooit meer te-

rug te keren. Als ze toch overstag gaat,

merkt ze in eerste instantie ook dat ze op-

nieuw moet wennen. Het is wel haar oude

dorp, maar het kostte tijd om haar draai te

vinden. Nu is ze heel blij met de keus, want

ze heeft veel kennissen, een paar goede

vriendinnen, haar zus woont inmiddels

ook weer hier en ze zit vlak bij haar ouders.

Ze is thuis voor de kinderen, heeft daar-

mee ruimte om op school mee te helpen

als leesmoeder of andere taken en ze zit in

de activiteitencommissie van de

Peuterspeelzaal waar nu haar derde zoon

Floris op zit. 

Als Floris straks op school zit wil ze rustig

aan kijken wat haar eigen ambities zijn.

Lesgeven ziet ze voor de korte termijn niet

zitten. Om een goede leerkracht te zijn heb

je een enorme passie voor het vak nodig en

die voelt ze nu niet, misschien later. Ze

werkt sinds kort een paar uur in de week

bij Bourgondië, waar ze de PR en verkoop

doet om mensen te overtuigen van de ge-

zonde doordeweekse menu’s “wat de pot

schaft”. Deze meer commerciële kant van

haarzelf ligt haar wel, dus die weg wil ze

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar  

en Connie Lohuis

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!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

LUNCH OF DINER OP EIGEN BOOT

Meer aan aan onze kade en laat je verwennen 
met een lunch of diner op je eigen boot.

De Nederlanden serveert lunch of diner in uw
eigen comfort. Ook kunnen er heerlijke hapjes voor 
u aan boord worden gebracht met daarbij eventueel 

een lekkere fles bubbels.

Voor meer informatie kunt u 
onze receptie raadplegen.

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26

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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eerst onderzoeken. Haast heeft ze niet, het

moet vanzelf komen om authentiek te

zijn. Dus ze ziet wel wat op haar pad komt

en geniet tot die tijd van de rust en haar le-

ven met Lieuwe en de jongens. Ze heeft het

fijne gevoel dat de cirkel weer rond is.

Floris is geboren in Vreeland en is net als

zij op zijn tweede naar de Peuterspeelzaal

gegaan en zal net als zij straks hier naar de

basisschool gaan. Het zou geweldig zijn als

haar jongens zich over veertig jaar hun

jeugd ook herinneren met een zorgeloos,

warm en vrij gevoel.

De Import-Vreelander
Lucette Voorneveld (37) woont sinds 2006

in Vreeland. En wel in het oude raadhuis

aan de Vossenlaan. Samen met haar man

Rus Terwisscha van Scheltinga en hun vier

maanden oude dochter Louise hebben ze

op de bovenste verdieping een apparte-

ment gehuurd. Lucette: ‘We zijn eigenlijk

altijd wat onzichtbaar geweest in het dorp.

We werken allebei hard als zzp-er in de

consultancy en in de weekenden waren we

tot de geboorte van Louise druk met wed-

strijdzeilen, onze gemeenschappelijke

hobby. Inmiddels ben ik lid geworden van

de Bedrijfsvereniging, dat is heel gezellig.

Zo leer ik wat meer mensen kennen. Het

wordt tijd dat we ons meer met het dorp

gaan verbinden.’

Lucette woonde tot haar zeventiende in

Odijk. Haar ouders hadden een eigen ver-

zekeringsbedrijf en zijn inmiddels gepen-

sioneerd. ‘Na de middelbare school ging ik

naar de Pabo en verhuisde naar Utrecht.

Onderwijzeres worden leek me wel wat. Ik

wilde iets doen wat maatschappelijke rele-

vantie had.’ Lucette specialiseerde zich in

‘speciaal basisonderwijs’ voor kinderen

met leer- en gedragsproblemen. Na zeven

jaar voor de klas te hebben gestaan vertrok

ze voor twee jaar naar Namibië. ‘Via de

VSO - een internationale ontwikkelingsor-

ganisatie die door duurzame kennisuit-

wisseling werkt aan een rechtvaardiger

wereld zonder armoede – kreeg ik in 2002

de kans om in Namibië voor het departe-

ment onderwijs aan de slag te gaan.

Bijvoorbeeld zorgen dat het geld - wat er

wel is - op de juiste plek terecht komt. Maar

ook onderwijskennis uitwisselen. Ik bouw-

de aan structuren om het speciaal onder-

wijs vorm te geven. In Noord-Namibië had

ik 400 scholen onder mijn hoede. Het pro-

ject is gelukt en toen ik na twee jaar ver-

trok werd mijn werk door 25 docenten

voortgezet. Wat mij opviel was dat de men-

sen daar goed kunnen dealen met hun be-

perkingen. Ik heb in Afrika veel geleerd,

zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.’

Toen Lucette weer in Nederland kwam be-

sloot ze Toegepaste Onderwijskunde te

gaan studeren. Ze combineerde haar stu-

die met een parttime baan in het onder-

wijs. ‘Ik was toen dertig jaar en woonde

weer in Utrecht. Mijn vrienden kochten

huizen, kregen kinderen en gingen zich

settelen. In die tijd ben ik wel Rus tegenge-

komen tijdens een cursus zeilinstructeur

waar hij trainer was. Mijn afstudeerpro-

ject was op St. Maarten bij de Stichting

ABC. Dat was een cadeautje! Samen met

een hoogleraar ging ik daar kennis over-

dragen. De centrale vraag was: hoe kun-

nen we onderwijs bieden aan de illegale

kinderen op het eiland.’

Eenmaal afgestudeerd kreeg Lucette al

snel een baan bij een opleidingsadviesbu-

reau in het Nederlandse bedrijfsleven. In

2010 besloot ze om haar vleugels weer uit

te slaan, zich verder professioneel te ont-

wikkelen en zelfstandig aan de slag te

gaan. Haar bedrijf heet Opteamaal. ‘Ik ont-

werp opleidingen op maat voor middel-

grote en grote organisaties en begeleid

functiegroepen bij hun ontwikkeling.

Daarbij werk ik nauw samen met HR en

management.’

We gaan nog even terug in de tijd. In 2006

konden Lucette en Rus een appartement

krijgen in Vreeland via de woningbouw-

vereniging waar ze waren ingeschreven.

‘Toen we het dorp inreden via de

Raadhuislaan, waren we gelijk verkocht.

Wat een prachtige plek om te wonen én

met volop water in de buurt om te zeilen.

Wat niet wegneemt dat we nu we ons meis-

je hebben, graag willen verhuizen naar

een huis met een tuin. Liefst in Vreeland

natuurlijk. Inmiddels hebben we al wel

een moestuin. Dat is heerlijk ontspan-

nend. Binnenkort hebben we groenten uit

eigen tuin!’

Dan kondigt Louise zich aan. Ze heeft hon-

ger. Het is tijd voor borstvoeding. Lucette:

‘Louise bepaalt nu de agenda. En dat is

goed. Toen ze geboren werd kreeg ik het ge-

voel dat ik mijn bestemming had bereikt.

Dat was zo bijzonder. Het geeft me heel

veel voldoening om met haar in de weer te

zijn.’ Dan tot slot lachend: ‘En sinds ik

zangles heb, zing ik voor Louise het

Wiegelied van Brahms.’   
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Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

NIEUW! Medicueticals, 
de medicinale verzorgingslijn 

voor uw hoofdhuid.
Schilfers, roos, psoriasis, eczeem: 

kom voor advies naar ons toe!  

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

Voor meer informatie over

De Vreelandbode kijk op

www.vreelandbode.nl

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

Ooit, lang geleden, bezocht Aginus Kalis
een huwelijksreceptie in De Nederlanden.
‘Als ik hier toch ooit huisarts zou mogen
worden’, droomde de toenmalige student
medicijnen. Maar het liep anders. Nu, vele
jaren later, woont Aginus toevalligerwijs
wel in Vreeland maar huisarts is hij nooit
geworden.
De geboren Rijswijker woonde in Den
Haag, studeerde en werkte in Rotterdam
en vertrok van daaruit naar Amsterdam.
Dat uitgerekend hij, als uitgesproken
stadsmens, in een klein dorp zou gaan wo-
nen, hield hij vroeger niet voor mogelijk.
Tot hij zijn vrouw Linda van der Linden
ontmoette. Zij woonde al met veel plezier
aan het Maartenplein met zoon Bob (nu
27) en Aginus trok bij hen in. Later kregen
ze samen nog een zoon: Huib (nu 21). Nu
woont Aginus alweer 23 jaar in ons
Vechtdorp en hij zou niet anders meer wil-
len. ‘Ik hou van dit dorp. De kneuterigheid
maar ook het enthousiasme waarmee
mensen mee doen met allerlei activiteiten.
Het is gewoon een genot om hier te wonen.
De mix van mensen is geweldig.’ Kalis,
mede-eigenaar van het pand van Lokaal
Zuid, vindt niet dat er zoveel in zijn dorp
veranderd is de afgelopen 23 jaar. ‘Onze
vrienden zijn wat ouder geworden, dat is
het enige, haha. Maar het verenigingsle-
ven bloeit enorm en ook wat John bijvoor-
beeld doet met het dorpshuis is heel be-
langrijk. Misschien zou ik twintig jaar ge-
leden wat terughoudender zijn geweest
om op zondag het gras te maaien. Het is
geen grote verandering maar misschien is
het dorp iets toleranter geworden.’
Kalis studeerde medicijnen aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, inge-
geven door zijn jong overleden vader die
huisarts was. De student vindt zichzelf
echter niet geschikt voor het beroep van
huisarts en kiest een ander pad. Nog tij-
dens zijn studie verdiept Aginus zich in de
pijnbestrijding. Hiermee kwam hij in aan-
raking toen hij als werkstudent (tijdelijk)
verpleegkundige werd en vele patienten
met pijn begeleidde. ‘Destijds, in de jaren
tachtig, woedde de discussie over euthana-
sie. De gedachte was dat bij een goede pijn-
bestrijding het lijden in de terminale fase
draaglijker gemaakt kon worden. Bij een
kliniek in Delft, vooruitstrevend op dit ge-
bied, liep ik een co-schap en ik bleef daar
hangen.’ Aginus kreeg al snel de taak om
van deze kliniek een privékliniek te ma-
ken of in ieder geval de mogelijkheden
daartoe te onderzoeken, het ging daarbij
om een miljoeneninvestering. ‘Een span-
nende en interessante tijd. Maar het ambi-
tieuze plan ging niet door omdat
Nederland toen nog niet toe was aan privé-
klinieken.’ De organisatorische, bestuurlij-
ke en commerciële talenten van Aginus
waren geprikkeld en na net afblazen van
de plannen rond de privékliniek belde een
vriend met een interessant voorstel. ‘Ik
heb een baan voor je bij het AMC die is op
je lijf geschreven, transplantatiecoördina-
tor. Na enige tijd van bezinning realiseer-
de ik me dat ik sowieso vaak in een ‘regel-

rol’ terecht kwam. En deze baan was een
combinatie van medische zaken, organisa-
torische uitdagingen en een pr-factor. Ik
zeg altijd maar: ik ben wel arts maar geen
dokter, en combineer deze factoren graag.’
Na zijn werk bij het Academisch Medisch
Centrum belandde de Vreelander als me-
disch directeur bij een farmaceutisch be-
drijf en werkte vervolgens enige tijd bij een
zorgverzekeraar. Vanaf 1999 is Kalis aan de
slag bij het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). In zijn func-
tie als directeur Publieke Gezondheid was
hij daar onder meer verantwoordelijk voor
de invoering van de veelbesproken
Tabakswet. Hierdoor moeten onder meer
werkplekken sinds 2004 rookvrij zijn. Aan
de keukentafel in zijn huis aan De Vliet ver-
telt hij verder: ‘Nu ben ik directeur van het
College ter Beoordeling van Geneesmid-
delen (CBG). Dat is de club die in
Nederland de handelsvergunningen af-
geeft. Er is geen geneesmiddel in
Nederland dat niet door ons is goedge-
keurd. Waar ik ook mee bezig ben is, om sa-
men met mijn Europese collega’s, het sys-
teem samenhangend te maken. Daarnaast
ben ik de Nederlandse vertegenwoordiger
van de European Medicines Agency in
Londen (het Europese CBG). Het grote voor-
deel van een centrale aanpak is dat vooral
innoverende, nieuwe geneesmiddelen na
registratie beschikbaar worden gesteld
aan de inwoners van heel Europa.’ Vooral
deze laatste inspanningen zorgden er voor
dat Aginus werd uitgeroepen tot
Europeaan van de Week op de website
Europa Nu, opgezet door de Universiteit
van Leiden. Hij bevindt zich daar in het
goede gezelschap van onder andere Karla
Peys, Alexander Rinnooy Kan en Prins
Constantijn die deze titel ook vergaarden.
De functie bij het CBG biedt na acht jaar
nog genoeg uitdagingen om voorlopig nog
even door te gaan. Bijna trots overhandigt
Aginus het nieuwste jaarverslag, waarvan
de boventoon een gezonde ambitie aan de
dag legt voor de toekomst.
Vreeland wil hij in principe nooit meer uit.
Na woonverblijven aan het Maartenplein
en de Spoorlaan zitten Aginus en zijn
Linda nu goed in de bungalow aan De
Vliet. De zoons zijn inmiddels het huis uit
maar keren nog zeer regelmatig terug
naar het ouderlijk huis en het, ook door
hen, geliefde dorp. ‘Waarom zou ik weg-
gaan? Ik vind het heerlijk in zo’n dorp! Het
verenigingsleven is bloeiend, er wordt nog
steeds geroddeld en er worden nieuwe
vriendschappen gesloten. Prachtig toch?!’

M.A.v.S.

In de Schijnwerper...
Aginus Kalis

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603



Het is maar wat fijn dat de draaias van de
Aarde niet precies loodrecht staat op het
vlak waarin ze om de zon draait ‘de eclip-
tica’ omdat we anders in Vreeland geen
zomer, herfst, winter en lente zouden ken-
nen. Dat de seizoenen bestaan komt door-
dat de draaias van onze Aarde een hoek
van 23.5 graden maakt met de ecliptica.
Daardoor staat het ene half jaar (tijdens de
zomer) het noordelijke halfrond en het
volgende half jaar het zuidelijke halfrond
dichter bij de zon. Op 21 juni om 01.06
uur ‘s nachts begint voor ons de astrono-
mische zomer. Op dat moment bereikt de
zon haar noordelijkste punt op het noor-
delijke halfrond; het tijdstip van de zon-
newende. Vanaf nu worden de dagen weer
wat korter en de nachten wat langer en
gaan we eerst heel langzaam en vanaf me-
dio augustus wat sneller de nazomer tege-
moet. Mensen die op 23.5 graden noorder-
breedte wonen (bv. in Zuid-Egypte en
Midden Mexico) hebben op 21 juni de zon
precies boven hun hoofd staan. Vreeland
ligt op bijna 52 graden noorderbreedte en
daarom staat de zon tijdens de zomerwen-
de ‘s middags om twaalf uur op een hoog-
te van (90-52) + 23.5 = 61.5 graad boven de
horizon. Over een half jaar, tijdens de win-
terwende, wanneer de zon haar hoogste

punt bereikt op het zuidelijke halfrond,
bedraagt die hoek nog maar (90-52) 23.5 =
14.5 graden. Daarom is 21 juni de langste
dag en 21 december de langste nacht.
Dat de draaias van de Aarde een hoek
maakt met de ecliptica is vrij bijzonder.
Lang niet alle planeten doen dat en astro-
nomen gaan ervan uit, dat er ooit een flin-
ke botsing met een ander hemellichaam
heeft plaatsgevonden, waardoor de Aarde
uit haar lood is geschoten. Was dat niet
het geval geweest, dan had
ons leven in Vreeland er heel
anders uit gezien. De zon
zou dan iedere dag even
hoog komen te staan (38
graad), in de loop van het
jaar zou het een beetje war-
mer en kouder worden,
maar alleen omdat de af-
stand Aarde-Zon een beetje
schommelt, we hadden ze-
ker geen schaatsclub gehad,
omdat het niet meer zou
vriezen, en deze zomer had
u veel verder naar het
Zuiden moeten reizen om
echt beter weer tegemoet te
zien. Alvast een fijne vakan-
tie toegewenst! 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 verbouwt en 
oogt binnenkort fonkelnieuw.

Van 4 t/m 22 juni realiseren wij een gloednieuwe winkel.
Tijdens deze periode kunt u bij ons servicepunt terecht 
in de foyer van De Dobber, 50 meter van onze winkel.

Hier zijn we geopend op dinsdag-, donderdag- 
en zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur.

Onze excuses voor het ongemak.

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

Eens per maand op vrijdagavond treffen
ze elkaar: de kinderen van jeugdclub De
Cocon. Ze knutselen, kijken film, gaan
zwemmen, spelen, skelteren en dat alle-
maal onder leiding van Bertine de Haan,
Nelly Jillissen en Casper Zeldenrijk.
Casper weet alles van knutselen, Nelly is
super creatief en Bertine zorgt ervoor dat
het allemaal voor elkaar komt. Oer-
Vreelandse Bertine (26): ‘Ik zat vroeger
ook op De Cocon. Nu werk ik met de aller-
kleinsten in het speciaal onderwijs in
Hilversum. Het vrijwilligerswerk bij De
Cocon brengt me in contact met wat ou-
dere kinderen. Ik vind het ontzettend
leuk dat ik erbij betrokken ben.’
De club is bestemd voor kinderen van 9 tot
12 jaar en het initiatief komt van de kerk.
Dat maakt de club gelijk een beetje bijzon-
der, omdat niet iedereen lid kan worden.
Je moet wel bij de kerk horen. Bertine: ‘Vijf
jaar geleden is ook een uitzondering ge-
maakt voor kinderen die in Loenen bij de
katholieke kerk zijn aangesloten en in
Vreeland wonen. De groep telt 13 leden,
en er is plek voor 15 kinderen. Dat heeft

natuurlijk ook te maken met de ruimte in
De Til. Per keer betalen de kinderen € 1,50
en als we gaan zwemmen betalen ze na-
tuurlijk hun eigen kaartje en dan zorgen
wij voor eten en drinken. Budgettair wor-
den we ook ondersteund door de kerk.’ De
Cocon ‘loopt’ van september tot eind mei.
De laatste vrijdagavond van het seizoen
wordt altijd bijzonder ‘gevierd’. Bertine:
‘Als het weer een beetje mee zit gaan we
dit jaar naar een strandje in de buurt. En
misschien kunnen de kinderen ook nog
even zwemmen.’ C.L.

Wat doen zij nou?
De Cocon: de jeugdclub van de kerk!
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Recept van
Maurice Rootinck
EK Spare Ribs Sticky Fingers
(4 personen)

Ditmaal een recept van de lekkerste Spare
ribs die er zijn, deze maak ik  zeker een keer
per jaar voor op de BBQ. Er zit wel wat voor-
bereiding in,  maar het eindresultaat mag
er zeker zijn. Om je vingers bij af te likken,
de naam zegt het al: Sticky Fingers!
Mocht je ze willen voorproeven kan dat ze-
ker. Momenteel  worden ze in  de thema
week in Lokaal Zuid op de BBQ bereid.

Ingrediënten     
- 4 kilo spare ribs (rauw en ongemarineerd)
- 3 liter Cola  (geen light)
- 100 ml soja saus
- 300 ml gember siroop
- 4 blaadjes citroen blad
- 4  stengels sereh (gekneusd)
- 2 tenen look (fijn gehakt))
- 2 witte uien (gesnipperd)
- 20 gr verse gember (fijn gehakt)
- 10 gr sambal oelek                          

Jan Gathier en Guyonne Schütz zijn op 6 juni
2012 getrouwd in klein gezelschap in Weesp,
waarna ze hebben geluncht en de receptie ge-

houden in restaurant Uitermeer. Na een natte
ochtend volgde een prachtige zonnige middag

en aan het einde van de feestelijke dag is het
bruidspaar in Jan's eigen "Bumble Bee" huwe-

lijksboot terug naar Vreeland gevaren. �

� Op vrijdag 25 mei zijn in het bijzijn van 
familie, vrienden en hun kinderen Feline en
Julius getrouwd: Liesbeth Beukeboom en Hans
de Jong. Overdag waren de plechtigheden die
er overigens zeer gezellig uitzagen in een
prachtige countrystyle, compleet met rode
trouwjurk en paarden. In de avond werd het
ware countryfeest op de boerderij van
Liesbeths vader gevierd, daar werd tot diep 
in de nacht gedanst.  

Vreelandse bruidsparen

Bereiding
1. Halveer de

ribs om er
voor te zorgen
dat ze wel in
de pan passen
en onderliggen.

2. Zet een pan (minimaal 8 liter) op met alle
ingrediënten en breng dit aan de kook.

3. Zodra dit kookt zet je het op een laag
vlammetje en laat je de ribs rustig  gedu-
rende 45 minuten garen. Ze moeten dan
nog redelijk stevig zijn en kluifbaar.

4. Haal vervolgens de ribs uit  de marinade
en  koel deze terug in de koeling .

5. Kook vervolgens de marinade in tot een
derde, deze zal steeds stroperiger wor-
den en krachtiger van smaak.

6. Grill de ribs op een hete BBQ draai deze
vaak en smeer elke keer na het draaien in
met de  marinade.

Van de redactie: dit was het zesde en laatste re-
cept van Maurice en Lokaal Zuid. We danken
Maurice heel hartelijk voor zijn bijdragen de af-
gelopen maanden! 

Op zaterdag 9 juni organiseerde DOS een regionale recrean-
ten turnwedstrijd. Maar liefst 450 kinderen deden hieraan
mee! De wedstrijd kan georganiseerd worden dankzij vele
vrijwilligers, zoals op de foto Engeline en Suzanne als juryle-
den en Tonny als begeleiding. Op de mat voert Alec zijn oefe-
ning uit. Hij werd 2e en Oscar van Dis werd 1e. Ook Luka
Kuperus ging met een medaillie naar huis.

Recreantenwedstrijd DOS


