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Niet alleen binnen het dorp maar ook binnen de hele gemeente
Stichtse Vecht is nu bekend hoe leuk en bijzonder Vreeland is
dankzij de publieksprijs die wij wonnen bij de verkiezing van de
Zeven Wonderen van Stichtse Vecht. Nu nog wachten op het
eindoordeel van de jury! 
In de tussentijd leest u weer veel nieuws over bijzondere mensen.
Jan Vossestein komt in de rubriek Bedrijvigheid aan het woord en
Danielle Vogelaar staat In de schijnwerper vanwege haar jaren-
lange inzet op de hockeyclub. Sophie Schmitz is de jonge Oer-
Vreelandse en Josselien van Huet de Import-Vreelandse van deze
maand. Verder wordt u op de hoogte gehouden over het bagge-
ren in de Vecht over de Voedselbank in Stichtse Vecht en vertelt
Harold dit keer niet over de Hemel maar over Fijnstof boven
Vreeland. Pieter Hoekstra schrijft over de kansen die een crisis
kan opleveren en in de Kinderpost stellen de nieuwe Razende
Reporters zich voor. Verder weer culturele uittips van film tot
concert of opera en zo vult deze februarimaand zich weer snel op. 
Als u zelf nieuws of activiteiten te melden hebt, doe dat vooral op:
info@ vreelandbode.nl. Of neem eens een kijkje op onze
Facebookpagina en word ook Vriend van de Vreelandbode! 

Zoals het er nu voorstaat, is Vreeland, met zo’n
170 stemmen, in ieder geval door de bewoners
gekozen als wereldwonder van de gemeente
Stichtse Vecht. Er is op de site van gemeente mas-
saal op onze prachtige dorpskern gestemd. Als
we winnen is dat een geweldige opsteker! En wat
zijn we trots op onze ijsbaan met de vele vrijwil-
ligers. Het enthousiasme en de inzet van zoveel
Vreelanders! Dit is weer Vreeland op z’n best!
Provinciale weg N201
Er is een gesprek geweest met de werkgroep
N201, de wethouder verkeer én een vertegen-
woordiger van de dorpsraad Loenersloot. De
brug zou volgens een eerder plan-
ning medio 2013 worden vervan-
gen, maar omdat Prorail voor dit ka-
lenderjaar geen buitendienststelling
van de spoorlijn Amsterdam –
Utrecht kan inplannen schuift dit op
naar 2014. Na de vervanging ligt het
fietspad aan de zuidzijde. De brug over het
Amsterdam Rijnkanaal blijft een tweebaansweg,
om de weg vierbaans te maken is een tweede
brug nodig maar hiervoor zal er een nieuw be-
stemmingsplan moeten worden opgesteld. 
Verder heeft de Dorpsraad de provincie ver-
zocht om camera’s te plaatsen op de N201 ter
hoogte van het benzinestation en de Boslaan.
Veel mensen rijden daar te hard en door het
rode licht. Dat levert gevaarlijke situaties op en
wij denken dat camera’s hierbij een corrigeren-
de rol kunnen spelen. Vooralsnog wil de
Provincie niet op dit verzoek van de Dorpsraad

ingaan, omdat men de situatie niet als gevaar-
lijk beoordeelt. Maar we blijven het proberen. 
UMTS-mast
De UMTS-mast gaat op termijn geplaatst wor-
den en zit bij KPN in de planning. Wanneer
precies is nog niet bekend. KPN is nu bezig met
het uitrollen van het 4-G netwerk en dat heeft
prioriteit. Maar binnenkort weten we meer
over de mast! 
Glasvezel
Bewoners van de Nigtevechtseweg en
Bergseweg krijgen voorlopig nog geen glasve-
zelaansluiting. Dat zal pas gebeuren in combi-

natie met eventuele werkzaamhe-
den aan het gas- en/of waternet-
werk want dan kan de aanleg “mee-
liften” met het openbreken van de
weg. De Boslaan wordt dit jaar wel
voorzien van glasvezel in het ver-
lengde van de werkzaamheden op

Oud Over. In de volgende editie van de Vree-
landbode weten we waarschijnlijk een datum. 
Actiedag Vreeland Schoon
Leuk nieuws is dat dit voorjaar ons dorp wordt
opgefleurd met hangende manden met bloe-
men en planten. We doen dit op zichtbare plek-
ken zoals bij de Muziektent, de brug en het
Kerkplein. Tot slot roepen we u op om 8 maart
mee te doen aan de actiedag Vreeland Schoon.
De leerlingen van CSV Ridderhof steken die
dag ook de handen uit de mouw. We verzame-
len die middag om 115.30 uur bij de CSV. Voor
koffie wordt gezorgd! 

Wereldwonder Vreeland

Bericht 
van de

Dorpsraad

Half januari werd het ineens koud in
Nederland dus de schaatskoorts begon al snel.
Helaas werd de koude periode vergezeld door
een pak sneeuw, wat een ijsvloer zeker niet ten
goede komt. Gelukkig kon de brandweer met
hulp van vrijwilligers de baan op vrijdag 18 ja-
nuari onder water zetten, daarna ging het goed
vriezen en de baan kon op zondag 20 januari
open! Het werd een geweldige dag, ondanks de
koude wind en de sneeuw. Dankzij de goed
werkende machines, met dank aan Casper, en
de nieuwe quad was de baan goed sneeuwvrij
te houden. De nieuwe quad, vele uren enthou-
siast bemand door Jorick, veegde en borstelde
de baan met een prachtig resultaat. De ijsbaan

is een week lang elke dag en avond open ge-
weest en velen hebben enthousiast geschaatst
en chocomel gedronken. Basisscholen CSV
Ridderhof en Graaf Floris uit Loenen kwamen
met hun leerlingen schaatsen, de Cocon orga-
niseerde korte baan wedstrijden op vrijdag-
avond en groep 8 van vorig jaar hield hun
feestje op en bij de ijsbaan. Zaterdag 26 janua-
ri was de laatste dag, wat uitbundig gevierd
werd met wedstrijden, warme happen van
John Kramer, muziek en een drankje. Zondag
regende het pijpenstelen en was het direct af-
gelopen met de ijspret. Iedereen heeft er een
week lang van genoten! Veel dank aan alle vrij-
willigers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Een week schaatspret

Van de redactie
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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 gevestigd
in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

15-22 feb. vakantie CSV
16 feb. ophalen oud papier
17 feb. Jazz@theFetha, Dorpshuis 14.00u
8 mrt. Actiedag Vreeland Schoon
16 mrt. ophalen oud papierNigtevechtseweg 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 feb. 10.00 uur dhr. F. Flantua

zo. 24  feb. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 3  mrt. 10.00 uur dhr. C. Boers

zo. 10  mrt. 10.00 uur drs. W. Jonkers

zo. 17  mrt. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 24  mrt. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

Vechtzooitje
Gezocht voor de dinsdag en vrijdag middag na
school (periode maart t/m juni): Enthousiaste
oppas voor onze twee kinderen i.b.v. auto (van
en naar hockey in Loenen). Engels sprekend
geen probleem. mail : tanja@tanjakranen-
donk.com.

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.

Te huur appartement: 
Op zolderetage van Slotzigt in
Vreeland.

2 kamer appartement, 70 m2 met vrij 

uitzicht op de Vecht, moderne keuken,

parkeerplaats, gebruik tennisbaan en 

gebruik dakterras. Aanlegplaats voor

klein bootje is mogelijk.

Huurprijs is €1100,00  per maand incl.

gas, water en elektra.

Reacties met enige persoonlijke informa-

tie aan Harto@xs4all.nl
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Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

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

In november was het al druk op de Vecht. Niet
met pleziervaart, maar met grote baggersche-
pen. Sindsdien is het een drukte van belang op
het water. Zo’n vijftien jaar geleden is door
Rijkswaterstaat besloten dat de Vecht opge-
schoond moest worden. En nu is het dan zover.
De regie is inmiddels in handen van Waternet.
Vanuit het verleden is de bagger in de rivier nog-
al vervuild met zware metalen, waaronder zink.
“We gaan voor super schoon water. Dat is niet
alleen prettig voor de zwemmers in de Vecht
maar ook voor het hele watermilieu, voor de
ecologie en voor de doorstroming van
Vechtwater naar de omringende plassen.” Dit
zegt Udo Greuter. Hij is als projectmanager bij
Waternet verantwoordelijk voor het project
‘Vecht voor de toekomst’.

Hoe meer we richting Utrecht gaan, hoe ver-
vuilder het water. Ook al omdat jarenlang het
open riool de Vecht in stroomde. Het eerste deel
van het baggeren – lees schoonmaken – rond de
Vreelandse dorpskern is nu bijna afgerond. Een
tweede slag zal volgend jaar worden gemaakt.
Greuter: “Uit peilingen is gebleken dat het nóg
schoner kan! Het uitbaggeren van de Vecht van
Utrecht tot Muiden is pas in december 2014 af-
gerond en kost zo’n 100 miljoen euro. Het is een
enorme logistieke operatie. Waar de Vecht smal
is, werken we in de winter. En waar de Vecht
breed is gaan we in het vaarseizoen aan de slag.
Dit om de pleziervaart zo min mogelijk te hin-
deren. Het verontreinigde slib wordt met kleine
schepen afgevoerd en overgeslagen op grote
binnenvaartschepen om vervolgens gestort te
worden in het depot IJsseloog in het Ketelmeer,
vlakbij Kampen. Daar droogt het verder in.
Uiteindelijk zal het worden afgedekt. De reststof
is niet herbruikbaar. We komen er dus nooit he-

lemaal vanaf. Voordeel is dat als de Vecht een-
maal schoon is, deze niet verder zal vervuilen.
En dat heeft alles te maken met de huidige wet-
en regelgeving op milieugebied. Op Wikipedia
staat overigens veel informatie over IJsseloog.”

Kostbaarheden
Tot nu toe is in en om Vreeland weinig van
waarde in de bagger teruggevonden. Wel op-
merkelijk is een vondst richting Utrecht.
Greuter: “We visten uit de bagger een molen-
steen uit het jaar 1200. Archeologen denken dat
de steen uit Duitsland komt en over boord is ge-
vallen. Ze wisten niet dat er in die tijd al halffa-
bricaten werden gemaakt. Verder vinden we
van alles, van oude kluizen en bankpassen tot
zwaarden uit de Franse tijd. En in Weesp heb-
ben we een bom gevonden.”

De woonarken
In de zomer gaan de Vreelandse woonarken
rond de Nes last krijgen van de baggeraars.
Greuter wil nog in februari een voorlichtings-
avond in het Dorpshuis organiseren. “Alles gaat
in goed overleg en we merken ook dat er begrip
is voor deze operatie. De woonarken moeten
worden verplaatst en dat is nogal ingrijpend
voor de bewoners. In totaal betreft het in de hele
Vecht 440 arken. Alle bewoners hebben inmid-
dels al een brief gehad, net als de huizenbezitters
langs de Vecht. Iedereen werkt goed mee en
heeft begrip voor de overlast. Er komen wel
klachten over woonarken die schommelen,
omdat ze eerst vast lagen in de bagger en nu
weer drijven. Maar daar is helaas niets aan te
doen. Echt, als deze operatie is afgerond heeft de
waterhuishouding een enorme kwaliteitsim-
puls gekregen.”

C.L.

Udo Greuter, projectmanager Waternet

Een schone Vecht, wie wil dat nu niet?

Magazijnopruiming
Korting van 20 tot wel 40%

Op nieuwe, overjarige fietsen.

Kijk vooral op onze website:

www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

Bij inlevering van deze advertentie
en aankoop fiets een leuke tas kado

Maandagavond 4 februari besloot de 4-jarige
Duuk van Dijk rond half zes alleen op pad te
gaan vanaf de DOS kleedkamers. Het schrik-
beeld van elke ouder: inmiddels was het don-
ker buiten en je kind is weg. Daarna ging het
snel. Buren zagen de paniek en sloten zich aan,
riepen anderen erbij en schakelden burgernet
in. Binnen tien minuten liep en fietste een gro-
te groep mensen het dorp rond op zoek naar

de kleine blonde man, aangevuld met auto’s
om de verdere afstanden te overbruggen. Na
35 minuten werd hij heelhuids teruggevon-
den. De ouders van Duuk zijn perplex over de
snelheid waarmee burgernet, politie en vooral
kinderen en ouders van Vreeland hun eten lie-
ten staan en hun huis verlieten om te zoeken.
Op hun verzoek een groot “dank je wel”, ook
namens Duuk. G.I.

Eind goed, al goed
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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

Steeds meer Vreelanders weten de weg naar
Nieuwer Ter Aa, en dan specifiek naar het
bedrijf van Jan Vossestein, te vinden. Sinds
de sluiting van de EVAB in ons dorp is
Vossestein een van de goede alternatieven.
Wat ooit startte als een sociaal samenzijn,
groeide uit tot het grootste regionale niet
merk gebonden autobedrijf. Of zoals Jan het
zegt:  “Ik dacht vroeger eigenlijk dat het dorp
saai was, laat staan dat ik er geld zou kunnen
verdienen voor mijn levensonderhoud. Nu
mogen er hier veertien man werken.”

In 1978 kocht Jan, geboren en getogen in
Vinkeveen, een huis met een schuur en een
benzinepomp in Nieuwer Ter Aa. Hij werkte
toen nog als monteur bij een autobedrijf, met
veel plezier overigens. “Je bent jong en je wilt
wat dus ik begon in de avonden wat te sleute-
len aan auto’s. Er was geen snackbar of iets en
verzamelde al snel jonge mensen om me heen
en het werd gezelliger en gezelliger. Dus onge-
merkt voorzag ik in een sociale behoefte en
maakte zo snel contact met mijn toekomstige
cliënten”. Jan genoot in die tijd maar vroeg zich
af of het misschien toch tijd werd een eigen be-
drijfje op te zetten, hij was immers altijd met
auto’s in de weer. “Mijn oud-werkgever gaf me
een zetje in de rug. Ik wilde eigenlijk een dag
minder in de week bij hem werken zodat ik
dan wat kon beginnen maar dat zag mijn baas
niet zitten. “Het is alles of niets”, zei hij, “en ik
sprong in het diepe.” 

Overlast
Het nieuwe bedrijf, midden in het dorp was
een feit, en het liep voorspoedig. “Ook via de
benzinepomp kreeg ik makkelijk contact met
de dorpsbewoners en al snel had ik teveel werk
voor mij alleen. Op mijn achtentwintigste
kwam er al een personeelslid bij, mijn neef. Hij
werkt er nu nog. Samen hebben we eigenlijk de
zaak opgebouwd”. De schuur diende nog als
werkdecor maar na een aantal jaar kwam het
bedrijf in een stroomversnelling. De straten
rondom de garage stonden steeds vaker vol ge-
parkeerd en Vossestein groeide uit zijn jasje.
“De mensen uit het dorp zijn zo lief voor me
geweest! Ik heb echt, echt overlast veroorzaakt
met al die auto’s! Als het te erg werd dan belden
ze en zeiden: ‘Jan, nu moeten er echt wat auto’s
weg’. En dat deed ik dan meteen.”
Op een gegeven moment werd het te gek.
Verhuizen uit de dorpskern was onvermijde-
lijk. Er werd een speciale commissie gevormd
om het bedrijf te helpen verplaatsen naar de

rand van het dorp langs de A2. Daar beschik-
ken we nu over een showroom en een hele rui-
me werkplaats, het werd allemaal veel profes-
sioneler. En dat wordt bekroond door een toe-
loop van cliënten uit de omliggende woonker-
nen. Inmiddels bestaat Autobedrijf J.
Vossestein 34 jaar en vervult het bedrijf een re-
giofunctie. Doordat wij cliëntgericht ingesteld
zijn en niets liever doen dan alleen dat, wat de
cliënt van ons verwacht, geeft het bedrijf ons
veel arbeidsvreugde”.

De crisis gaat ook de autobranche niet voorbij,
maar dit ziet Vossestein niet als een bedrei-
ging. De reparatie’s worden er niet minder om.
Het komt nu vooral op goed en creatief onder-
nemen aan. We houden de kosten voor onze
cliënten meer dan ooit in de gaten en zoeken
altijd naar de beste kwaliteit-/prijsverhouding.
Ook ons assortiment gebruikte auto’s is breed
ingekocht, zodat wij aan een ieder zijn wensen
voldoen. Bij Vossestein staat een aantal gratis
uitleen auto’s gereed, waaronder twee elektri-
sche auto’s. Volgens Jan echt een belevenis om
mee te rijden. Graag nodigt Jan allen uit die
nog geen kennisgemaakt hebben met zijn be-
drijf de sfeer te komen proeven en zich te laten
informeren over de mogelijkheden die
Autobedrijf J. Vossestein u te bieden heeft.
Hij laat er lachend op volgen: “Ja, de mogelijk-
heden die zijn hier onbegrensd en dat maakt
werken in mijn bedrijf zo leuk en levert tevre-
den glimlachende cliënten op en…daar doen
we het voor”.

M.A.v.S.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Autobedrijf J. Vossenstein B.V.

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

Pedicure/Manicure • Gezichtsbehandelingen • Reiki-behandeling/Massages
Bring a friend!

Tegelijkertijd een behandeling, alle combinaties mogelijk!
20% korting voor beiden

We werken alleen op afspraak

Reeweg 2A|Nederhorst den Berg|0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Woensdag 23 januari heeft de EHBO
vereniging Vreeland haar nieuwe mate-
rialen in gebruik genomen. De heer
Adan kwam namens de Rabobank een
cheque aanbieden. Een bedrag van ruim
€1400.- uit het Rabobank Coöpera-tie-
fonds heeft voor de helft bijgedragen aan
de aankoop. Met de vervanging van de
oude reanimatiepop (volwassen), nieu-
we reanimatiepop (baby) en AED-trai-
ner kan de vereniging de komende jaren
weer kwalitatief goede lessen verzorgen aan
haar leden. Bij voldoende aanmeldingen
wordt er in het najaar weer gestart met een be-

ginnerscursus. 
Informeer vrijblijvend via onze website:
www.ehbo-vreeland.nl.

EHBO Vreeland
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Zondag17 februari vanaf 14.00 uur ontvangt
gastvrouw Wies bezoekers bij de entree van het
Dorpshuis in Vreeland voor een swingend
concert van Combo "a Brooklyn affair". De
formule van luisteren naar prettig in 't gehoor
liggende "Jazz4all", het maken van een dansje,

een hapje en een drankje, is al meer dan acht
jaar voor velen een maandelijks uitstapje, vaak
gecombineerd met een etentje erna in een van
de vele leuke restaurants in de omgeving. Zaal
open 14.00 uur, aanvang muziek 14.30 uur. en-
tree € 5,- p.p. 

Jazz@theFetha

Na een periode van veel repeteren en een try-
out in Breukelen in de Pieterskerk was het dan
op zaterdag 26 januari eindelijk zover. Met een
op Groot-Brittannië geïnspireerd concert vier-
de Muziekvereniging De Vecht uit Vreeland
haar 90e verjaardag. Het publiek was massaal
toegestroomd naar de mooie St. Nicolaaskerk
in Vreeland. Na een kort welkomstwoord van
voorzitter Bert van Wijk en een verrassings-
boeket voor jubilaris Teus Mooij (40 jaar lid
van de vereniging) begon De Vecht het concert
spetterend met The Dam Buster March van
Eric Coates. Na de William Byrd Suite en Salut
d’Amour was het tijd voor hét spektakel stuk
van de avond, het hoornconcert van Paul
Patterson. De componist was voor de officiële
wereldpremière van het hoornconcert in deze
bezetting vanuit Londen naar Vreeland afge-
reisd. De Vecht, onder leiding van dirigent
Gerhart Drijvers, begeleidde de solist van de
avond, hoornist Martin van de Merwe, die een

excellente vertolking van het stuk ten gehore
bracht. Het klonk verrassend en spannend, an-
ders dan wat het publiek van De Vecht gewend
is, maar bij zowel orkest als publiek viel het
stuk zeer in de smaak en een overweldigende
ovatie volgde. Ook in het overbekende
Londonderry Air (Danny Boy) was de hoofd-
rol weggelegd voor een briljant spelende
Martin van de Merwe. Met een heuse
Beatlemania en een echte Proms klassieker,
met veel bekende thema’s, waarbij het publiek
gretig meeklapte, werd het feestconcert afge-
sloten. 
Het jubileum seizoen heeft nog meer verras-
singen in petto, we houden op de hoogte. Op
naar de 100? Gaan we het halen? De gemeente
bouwt haar subsidie in vier jaar af naar € 0,0
maar met dank aan onze bedrijfsvrienden en
particuliere vrienden kunnen we doorgaan.
Wordt u ook Vriend  voor € 15 per jaar? Kijk
op  www.muziekverenigingdevecht.nl. 

90 jaar De Vecht Byrd, Beatles & Beyond! 

Sursum Corda haalt iedere 3e zaterdag van
de maand oud papier op. Ophaaldata zijn: 16
februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni
2013

Het christelijk Gemengd Streekkkoor “Sur-
sum Corda” haalt al vele jaren iedere 3e zater-
dag van de maand het oud papier op in
Vreeland. In de diverse dorpskernen worden
door de verenigingen op de zaterdagen het pa-
pier opgehaald, met als doel het papier van het
afval te scheiden en daarmee ook de clubkas op
peil te houden. Al het papier wat in de grijze
kliko terecht komt is een belasting voor het mi-
lieu, de gemeente moet daar voor betalen.
Voor de gemeente is het voordeliger om de
verenigingen het papier op te laten halen. Zij
hebben met de deelnemende verenigingen af-
spraken gemaakt betreffende het ophalen van

het papier en een garantie prijs per kg. 
De gemeente stelt daar dan ook een container
en perswagen voor ter beschikking. Voor het
koor is het ophalen van het oud papier een be-
langrijke bron van inkomsten, waarmee o.a.
concerten en optredens worden verzorgd.
Wel valt het de ophalers op dat er de laatste
maanden veel minder papier wordt opgehaald.
Wij willen u, Vreelanders, vragen ons koor te
steunen en iedere 3e zaterdag van de maand
uw oud papier buiten te zetten zodat het door
de zangvereniging tussen 09.00 en 12.00 uur
bij u kan worden opgehaald.
Tevens is het mogelijk, als u de ophalers heeft
gemist, uw papier in de container te storten die
bij de familie Van de Paauw op de Kleizuwe
staat. De eerstvolgende kranten-ophaaldag is
zaterdag 16 februari 2013.

Hartelijk dank! Kees Hulsman

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

Alle Vreelandse kinderen die de afgelo-
pen 12 jaar hebben gehockeyd kennen
Daniëlle Vogelaar, of te wel “Daniëlle
van de Hockey” zoals ze jarenlang ge-
noemd werd. Nu ze sinds een jaar be-
stuurslid af is, lijkt het ook met haar be-
kendheid voorbij. Daniëlle Wie? vroeg
één van de redactieleden van de
Vreelandbode die bekend staat om haar
uitgebreide netwerk maar net een slagje
jonger is. Daarom hier enige geschied-
schrijving: 

Ooit begon Daniëlle bij de Loenense
hockeyclub als betrokken ouder met
training geven. Al snel viel ze op en werd
ze gebombardeerd tot coördinator van
de Welpjes en de Benjamins. We spreken
hier over het jaar 2000. Loenen had toen
slechts één veld en zo’n 350 leden waarvan 200
jeugdleden. Als bestuurslid Jeugd hield
Daniëlle zich vervolgens bezig met alle jeugd-
elftallen. In de 12 jaar is onder haar bewind het
aantal jeugdleden gegroeid van 200 naar 700
leden. Het Loenense clubje dat genoeg had aan
1 veld heeft net toestemming van de gemeente
gekregen voor de aanleg van een 4de veld. Met
een verdubbeling van het ledenaantal in zeer
korte tijd moest vooral ook de organisatie aan-
gepast worden. Omdat er meerdere teams bin-
nen één leeftijdscategorie ontstonden, kwam
er voor het eerst een selectieprocedure.
Vreeland was en is nog steeds een grote leve-
rancier van hockeypupillen. De selectieproce-
dures die nu doodnormaal zijn, zorgden toen
voor de nodige ophef. Niet alleen groeide de
hockeyclub uit zijn voegen, ook het soort vrij-
williger veranderde. Ouders waren nog steeds
bereid om te helpen maar met een toenemend
aantal tweeverdieners niet meer 5 dagen per
week zoals sommige diehards uit het verleden.
Omdat de richtlijnen van de KNHB onvol-
doende bleken om de problemen van een ex-
plosieve groei aan te pakken ging Daniëlle met
haar medebestuurders stage lopen bij de hoc-
keyclubs Kampong en IJsseloever. Kampong
als voorbeeld van een perfecte organisatie (van
een grote club). IJsseloever als voorbeeld van
een soortgelijke club als Loenen die drie jaar
daarvoor een ledenhausse had meegemaakt.
Daar leerden ze vooral van de valkuilen.
Waarom dan niet net zo’n mooi clubgebouw
als IJsseloever? Daniëlle moet toegeven dat je
helaas ook afhankelijk bent van de subsidiepot
van je eigen gemeente. Bovendien moest er
voor de aanleg van het derde kunstgrasveld
eerst grond worden aangekocht, een grote uit-
gavenpost. Een nieuw clubhuis was alleen mo-
gelijk geweest als het derde veld er niet was ge-
komen en dat had een ledenstop betekend. In
de nieuwe professionelere aanpak was er een
onderscheid ontstaan tussen de organisatie en
het technisch beleid, pure hockeyzaken, zeg
maar. Haar laatste actieve jaren hield Daniëlle
zich bezig met dat technische beleid. Trainers
en coaches moesten worden opgeleid, niet al-
leen in het coachen en trainen maar ook in de
beoordeling van hun pupillen, lesstof bedacht,
etc. Daniëlle kijkt met erg veel tevredenheid te-
rug op haar actieve jaren op de hockeyclub ook

al werd ze er ook wel eens ‘gek’ van. Ze is erg
trots op het feit dat Loenen de naam een gezel-
lig clubje te zijn heeft weten te behouden on-
danks zijn onstuimige groei. Komt vriendjes-
politiek nog steeds voor? Daniëlle wil best een
poging wagen, ook al blijft het beantwoorden
van deze vraag lastig: Zo zegt ze dat ‘vriendjes-
politiek’ om te beginnen geroepen wordt door
mensen die niet bij de organisatie betrokken
zijn. Een kind dat altijd door zijn vader of moe-
der wordt meegenomen naar het hockeyveld ,
zal in principe meer met hockey hebben dan
het kind dat alleen maar op de parkeerplaats
wordt afgeleverd. Afgezien van de aanleg na-
tuurlijk, is de motivatie door je omgeving ook
heel vormend. 

Daniëlle is opgegroeid in Maarn en ging in
Doorn naar het VWO. Daarna koos ze voor
een 2-jarige toeristische HBO opleiding, ei-
genlijk om zo snel mogelijk naar het buiten-
land te kunnen gaan. Tijdens de halfwassen
poging om ook een studie Spaans aan de uni-
versiteit van Utrecht af te ronden werkte ze zo-
mers als stewardess bij Transavia en ’s winters
als stewardess op de Berglandexpres, een trein
die naar de wintersport ging. Ze is ‘een proac-
tief typje’ zoals ze het zelf noemt en geen echte
studiebol. Na dat Spaanse avontuur besloot ze
gewoon aan het werk te gaan. Ze werd purser
bij Transavia en daarna had ze een logistieke
baan bij diezelfde organisatie: het indelen en
trainen van bemanningen. Vervolgens ging ze
werken bij Evenements Reizen waar het feno-
meen incentive reizen opkwam, een soort rei-
zen op maat. Het werd een aparte afdeling met
Daniëlle aan het hoofd. Met 3 kleine kinderen
brak het vele reizen naar het buitenland haar
op en ze besloot voor zichzelf te beginnen met
haar bedrijf Transaction. Ze doet daar hetzelf-
de, namelijk reizen en congressen organiseren,
alleen nu voor buitenlanders die naar
Nederland komen. De afgelopen jaren heeft ze
daar veel profijt van gehad maar zo langzamer-
hand begint, nu het weer kan, de reislust te
kriebelen.
Ze is nu alleen nog trainer/coach van MB1.
Dus dat kan ze er rustig bij doen.

R.B.

In de Schijnwerper...
Daniëlle Vogelaar en de

Loenense hockeyclub

Vanaf NU is 
de voorjaars-

kleding met 
frisse kleuren binnen.

Kom snel langs.
Breedstraat 1-3, Vreeland Telefoon 0294 - 230028
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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

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

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

Donderdagavond 7
maart start de Foto- en
Videoclub Loenen met
een cursus filmen voor

beginners. In drie avonden gaan (aspirant) leden
aan de slag met filmen en montage daarvan.
Heeft u een fotocamera waarmee u kunt fil-
men of een videocamera? En wilt u hierover
meer weten? Kom dan vrijblijvend een avond
langs. En leer hoe je boeiende films kunt ma-
ken van vakanties en familie. De eerste avond
7 maart komt filmtechniek ter sprake, zoals
standpunt, tussenshot en pannen. Ook filmre-
gels en het verhaal komen aan bod. Met een
goede montage staat of valt een film. Daarom
staat montage met begrippen als tempo, beeld-

overgangen en audio 4 april centraal. De laat-
ste avond, 18 april, worden korte filmpjes van
deelnemers besproken. Zodat u voortaan weet
hoe u betere films kunt maken en uw kijkers
weet te boeien tot het einde.
Leden van de Foto- en Videoclub Loenen ko-
men bij elkaar op de eerste en derde donder-
dagavond van de maand in ’t Web te Loenen,
aanvang 19.45 uur. Het is een actieve club van
zo’n vijftig leden waarvan fotograferen en fil-
men hun hobby is. De leden leren van elkaar
en er is tijd voor gezelligheid. De club bestaat
uit mannen en vrouwen, beginners en gevor-
derden. Een lidmaatschap kost € 40 per jaar.
Voor meer informatie kijk op www.fotovideo-
clubloenen.nl.

Cursus filmen in Loenen

Dorpsdiner De Nederlanden
De 75 geluksvogels die een plaatsje hadden ge-
reserveerd voor het Dorpsdiner kunnen te-
rugkijken op een fantastische avond! Op 8 fe-
bruari werden deze Vreelanders warm ont-
haald met een glas bubbels en een persoonlij-
ke toespraak van Caroline Berends. Vol en-
thousiasme vertelde ze over de plannen die zij
met De Nederlanden hebben, nu ze sinds ok-
tober vorig jaar helemaal eigenaar zijn gewor-
den. De avond had bovendien extra feestelijk
tintje omdat Wilco Berends die week eervol is
geinaugureerd als Patron Cuisinier. Juliette
Jonker van Vechtexclusief luisterde de avond

op met haar boeiende verhalen over het ont-
staan van Vreeland en De Nederlanden in het
bijzonder. Uiteraard was het diner zelf, waarbij
nieuwe gezichten en oude bekenden uit het
dorp gebroederlijk aan grote tafels bijelkaar za-
ten, van onmiskenbare grote klasse met vele
tongstrelende gerechten. Eind maart wordt de
lounge verbouwd tot een meer toegankelijke
gelegenheid. Naast het fraaie sterrenrestaurant
wordt dit een nieuw stijlvol treftpunt voor een
kopje koffie, drankje of ‘snellere’ culinaire ge-
rechten in een ongedwongen sfeer.  

P.v.d.H.

Onverwacht, en toch ook weer niet: de
voorlopig laatste Koninginnedag vieren
we op 30 april 2013. En vanaf 2014 vieren
we op 27 april 'Koningsdag'. Dat is wel
even wennen. Ook voor het Oranjecomité
van Vreeland. 30 april 2013 zal in het te-
ken staan van deze omschakeling, en zo
ook in Vreeland. Het gekozen thema 'Het
Wilde Westen' is in de kast gezet en maakt
plaats voor het thema 'Kings & Queens'.
Laat u uw fantasie de vrije loop (heren,
ook u mag als 'queen' gekleed op 30 april)
of houdt u het meer sober? Het program-
ma zal er op 30 april ook anders uitzien
dan u normaal gewend en - bovenal - in
het teken staan van de abdicatie en de toe-
komstige troonsopvolging. Het Oranjeco-

mité streeft ernaar om met alle
Vreelanders naar de plechtigheid te kij-
ken om 15.00 uur 's middags en na afloop
een toost uit te brengen op Beatrix èn
Willem-Alexander. De kinderspelen zul-
len om deze reden eerder plaatsvinden
dan normaal en de optocht zal komen te
vervallen. Vaste onderdelen als het ontbijt
en het waterspektakel zullen niet ontbre-
ken overigens. Het Oranjecomité is druk
doende om het programma aan te passen
en te stroomlijnen. In de maart editie van
de Vreelandbode volgt meer definitieve
informatie en ongetwijfeld kijken alle
Vreelanders uit naar een prachtfeest op 30
april. Leve de Koningin en leve de toekom-
stige Koning!

Koninginnedag 2013: Kings & Queens
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging

van interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

Welkom!
Iedereen lijkt wel beroemd te willen worden.

Wil jij beroemd worden? Waarom eigenlijk?

En wat moet je daar dan voor doen? Bij de

Kinderpost zoeken 11 Razende Reporters het

helemaal voor je uit! Ze interviewen beroem-

de gasten en bijzondere talenten. Deze keer:

een bekende voorzitter en een olifantenverzor-

ger! En wie zijn die onbekende Razende

Reporters eigenlijk? De eerste zes van elf RR's!

Heb jij ook een verhaal of nieuws? Schrijf ons:

info@vreelandbode.nl

Kindernieuws
• Stonden jullie vaak voor een open brug de

laatste tijd? Voor modderboten! Zou jij het

durven om met zo'n grote duwbak door de

brug te varen? Oefen zelf op www.mijntik-

kit.nl en speel ZEESLAG of BRUGGEN-

BOUWEN! 

• Het is Valentijnsdag als de Kinderpost uit-

komt. Wat heb jij met Valentijnsdag?

- oeps, helemaal vergeten!

- ik heb een geheim kaartje gestuurd maar ik

ga niet zeggen aan wie...

- helemaal niks, ik doe er niet aan mee!

Wie is de voorzitter?
Het is Bert en hij is al zes jaar voorzitter voor

de muziekvereniging de vecht, ik schrijf dit

omdat de vecht negentig jaar al bestaat heel

lang al . Nicole is daar voor 8 jaar voorzitter ge-

weest. Bert van Wijk is 43 jaar hij werkt bij

KLM. Hij speelt in het orkest op de schuif

trompet ook wel trombone, zijn zoon Tim

speelt ook trombone

Door Renee Ypeij

Interview Bente
ik heb een interview gedaan met Bente van

Baar om jullie een van de nieuwe razende re-

porters voor te stellen.

Wie is de familie van Bente?

Bente heeft een vader, en een moeder.

Ze heeft twee oudere zussen die ze heel lief en

creatief vind. Verder heeft Bente nog een jon-

ger zusje die ze soms irritant vind, maar ook

heel lief.

Wat wil ze later worden?

Bente wil later graag iets met geschiedenis of

wiskunde doen, graag iets met woorden.

("Beroemd hoeft niet, dan heb je geen privéle-

ven meer".)

Wat vind Bente leuk, aardig of lief aan haar

zelf?

Bente vind dat ze zich goed in andere kan ver-

plaatsen. En dat ze meestal haar beloftes na

komt.

Waar word Bente blij van?

Ze word blij van vrolijke kleuren, een gezellig

huis, grappige kinderen en veel natuur.

Wat doet ze graag in haar vrije tijd?

Ze leest vaak, speelt vaak buiten, sport veel en

houdt van chillen.

Josefien Zuidervaart

Interview met Mathijs
Ik heb met Mathijs Mol gesproken. Hij wil la-

ter ijshockeyer, zanger, kunstenaar of wereld-

reiziger worden. Zijn engste nachtmerrie zijn

zichzelf aan het kruis zien hangen , naar

moordfilms op tv kijken of in het donker stie-

kem iets pakken. Zijn lievelingsdier is een orka

en zijn lievelingshobby is tennis. Ook heeft hij

een lievelingsauto dat is een Bugatti Veyron

Super Sport. Zijn lievelingsport  is vechten en

hij eet graag Chinees. Zijn lievelings t'shirt is

Vingino. En zijn lievelingstaak op school is re-

kenen en tekenen. 

Groet, Joshua van Houwelingen.

Interview Nelson
Door Jelmer Vogelpoel

Nelson van Houwelingen is geboren op 1 au-

gustus 2004. Hij slaapt met een kruikje en een

warme deken. Hij is bang voor een spookhuis.

Zijn min punt is ondeugend. Eten : kippe poot.

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

Wie zijn de Razende Re

Schaatspret
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Zijn droom is een uitvinding die werkt.

Zou je beroemd willen worden Nelson? Nee,

dat lijkt mij onhandig. 

Interview met Renée
Renée woont op de alambertskade 5 in

Vreeland. Haar lievelings dieren zijn een kat,

een hond, een konijn en een dolfijn. Ze word

blij als ze haar broer ziet, want die woont al op

zichzelf. En eng bestaat ook, ze vind vogelspin-

nen heel eng, brrrrrrr vooral in je slaap, over

slapen gesproken ze slaapt het lekkerst in een

gewoon bed. 

Egidius Mengelberg

Interview met Pink
Hallo, ik ga vragen stellen aan een andere r r, ze

heet Pink van Dijk.

Mijn vraag:   wat is jouw lieveling 's dier:

Antwoord:     hond  

Mijn vraag:   wanneer ben jij geboren:

Antwoord:    9 juli  2003

Mijn vraag: waar wordt jij heel blij van:

Antwoord:    van vrolijke mensen en de zon

Mijn vraag:   wat vindt jij best eng:

Antwoord:   nachtmerries 

Mijn vraag:  wat vindt jij leuk, aardig of lief aan

jezelf:

Antwoord:    dat ik bruin haar heb en dat ik een

rode stip op mijn neus heb

Mijn vraag:    waar woon jij:

Antwoord:     in het begin van Vreeland in een

heel leuk gezellig  straatje

Door Nadieh ten Dam (8)

Interview met Cor
Door Pink van Dijk

Naam: Cor Bemelman, de man van Pink's op-

pas. Leeftijd: 65

Wat was je beroep: dierverzorger in artis. Wat

deed je daar: met olifanten werken. Vond je het

daar leuk: meestal wel. Hoe was je eerste ont-

moeting met de olifanten: wel moeilijk. Was je

wel eens bang voor de olifanten: niet bang wel

voorzichtig.

Is er wel eens iets grappigs in de dierentuin ge-

beurt: ja Wat dan: de olifanten hadden een keer

een drainage buis opgegraven in hun buiten

perk. Toen ze er in bliezen ging de putdeksel

tussen de mensen omhoog!

Vond je het leuk toen mumba werd geboren: ja

dat vond ik heel leuk. Waarom: er word bijna

nooit een baby olifantje geboren maar na veel

veranderingen nu wel. Was je vaak bij de oli-

fanten: ja de laatste 20 jaar iedere dag. Vond je

het jammer toen je met penchoen ging: nee

Waarom: omdat je plaats moet maken voor

jongeren mensen in artis. Heb jij zelf een huis-

dier: ja Welk dier: geen olifant maar Boris onze

grote rode kater. Spaar je olifanten spullen: ja

meestal krijg ik ze van andere mensen het zijn

er al best veel.

Volgende maand lees je de interviews met

Josefien, Egidius, Lucas, Nadieh en Jelmer en

Joshua! fotograaf: Joshua van Houwelingen(c)

Kom ook naar de
Toverkikker!
De Toverkikker is ontwaakt uit zijn winter-
slaap en organiseert weer leuke creatieve
workshops en doedagen! Kom op woensdag-
ochtend 6 maart (want op die ochtend hoef je
lekker niet naar school!) voor een gezellige en
creatieve doedag naar de Toverkikker. Samen
met juf Siwanthi ga je allemaal leuke dingen
doen! Toneelspelen, verkleden, sminken, ko-
ken, knutselen, spelletjes en nog veel meer!
Wanneer: woensdag 6 maart 8.30 – 12.30 uur
Waar: brede school CSV Ridderhof Kosten: 25
euro per kind. Maximaal 12 kinderen per
groep. Vanaf 5 jaar. Opgeven: info@detover-
kikker.nl. Meer info: www.detoverkikker.nl

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 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Buiten is het guur...

Binnen kan het sfeervol worden, 
met een mooi hoorspel. 
Zoals De ontdekking van de hemel 
van Harry Mulisch of Moeder of kind, 
geschreven en gelezen door 
Antoine Bodar

Voor Vreelanders 
speciale kortingen

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304
Ook te koop bij Tierelantijn!!!

eporters?
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Er is een sombere deken over Nederland uitge-
rold. We zagen de horizon-brede-donkere-
wolkenband al langere tijd met een zuider-
wind naar ons toe glijden, maar we hoopten
nog steeds dat er een andere wind zou gaan
waaien. Tegen beter weten in. Het hele klimaat
is veranderd. En ondertussen raken ook bij ons
nu steeds meer mensen soms heel dichtbij
werkloos, terwijl misschien nog wel meer ge-
woon geen werk meer hebben.
In deze pessimistische tijd wordt zelfs het
woord ‘crisis’ nietszeggend. Ooit, toen mensen
nog aan boze geesten geloofden, was het hun
bekend dat als je de naam van de demon kent
je macht over hem hebt, zoals de arts weet
wanneer je de ziekte benoemt de genezing
aangevangen is. ‘Crisis’ komt van het Griekse
‘krinein’-‘onderscheiden, beslissen, beslech-
ten’. De allereerste betekenis van dit woord
heeft volgens Van Dale juist met genezing te
maken. Crisis is een beslissend stadium in een
ernstige ziekte: de crisis te boven komen. Het
is een keerpunt. Sommigen zeggen: kans! In
deze bedrukte, grauwe, mistroostige, pessi-
mistische en zwaarmoedige tijden is het moei-
lijk om mogelijkheden te zien. Van Dale stelt:
Een crisis is een periode van ernstige stoornis
en economisch een periode waarin het krediet

algemeen geschokt is, tijd van slapte en werke-
loosheid. Veel van ons zijn in deze tijd ge-
dwongen om onszelf weer opnieuw uit te vin-
den. Zoiets gaat met de nodige pijn gepaard.
Waarom ben ik niet meer nodig? Heb ik niets
meer te bieden? Ben ik dan niets meer waard?
Is alles en iedereen onbetrouwbaar geworden?
In deze crisistijd worden existentiële vragen
gesteld. Het is een rouwproces; er is boosheid,
verdriet, teleurstelling en als je niet oppast: ver-
bittering; er is alle aanleiding om depressief en
passief te worden.
De laatste definitie bij Van Dale is scherp:
Psychologische crisis: toestand waarin de oude
levensgewoonten ontoereikend blijken voor
een harmonische oplossing van gerezen moei-
lijkheden. Nietzsche stelt: ‘Hij die een reden tot
leven heeft, kan vrijwel alle levensomstandig-
heden verduren.’ Dat bracht de Nazi-kamp-
overlevende en psychiater Viktor Frankl tot de
conclusie: Wij hebben het léven geen vragen te
stellen; het leven stelt óns voor vragen en wij
hebben te antwoorden. Voor iedereen die zo
gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vin-
den geldt: je bent niet de enige. Dit is niet be-
doeld als een schrale troost, maar om daar iets
mee te doen! Zoek elkaar en anderen op. Soms
wordt crisis zo tot een kans.

Opnieuw jezelf uitvinden

aldus Pieter Hoekstra

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)

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

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Een oranje-rode zonsopgang of zonsonder-
gang ziet er heel mooi uit, maar is ook een te-
ken voor de hoeveelheid (fijn)stof die zich in
de lucht bevindt. Hoe roder de zon, des te meer
deeltjes er in de lucht zweven. Dit komt door-
dat blauw licht gemakkelijker aan stofdeeltjes
verstrooit dan rood licht, en hierdoor bereikt
met name het rodere licht van de zon ons oog,
vooral wanneer het licht een flink stuk door de
atmosfeer onderweg is (zoals tijdens zonsop- en
ondergang). Wil je precies weten hoeveel fijn-
stof er in de lucht zit, dan moet je metingen uit-
voeren, en jammer genoeg is het niet gelukt om
de gemeente te overtuigen om eens een keer ter
hoogte van de CSV gedurende een langere pe-
riode het fijnstof te verzamelen. Computer mo-
dellen berekenen een waarde van 37 microgram
per kubieke meter, net onder de Europese
grenswaarde van 40 microgram.
Gelukkig kunnen we nu zelf het fijnstof boven
Vreeland in kaart brengen en wel met onze
mobiele telefoons. De Sterrewacht Leiden
heeft een opzetstukje, de ‘i-SPEX’ ontwikkeld,

waarmee een iPhone (met bijbehorende app)
in een handomdraai verandert in een weten-
schappelijk instrument. Het opzetstukje kan
gratis worden besteld via ispex.nl en wordt
voor de lens van de telefoon geplaatst. Het ra-
felt licht uiteen in zijn spectrale componenten,
waaruit de hoeveelheid fijnstof kan worden af-
geleid, het bepaalt de polarisatiegraad (de mate
waarin licht in een bepaalde voorkeursrichting
lijkt te bewegen) waaruit de grootte van de
stofdeeltjes volgt, en het geeft ook nog eens in-
formatie over de chemische samenstelling van
het stof door naar verschillende plekken aan
de hemel (ten opzichte van de zon) te kijken.
De metingen worden automatisch doorge-
stuurd naar een centrale databank en van daar-
uit verwerkt. Het is de bedoeling dat 10.000
personen op een dag aan een nationale meting
meedoen, waarbij heel Nederland in kaart
wordt gebracht. Laten we proberen om vanuit
Vreeland ons steentje bij te dragen, bij voor-
keur op een plek tussen de N201 en de CSV.

H.L.

Fijnstof boven Vreeland

Kinderen van groep 6 van CSV Ridderhof heb-
ben in de afgelopen weken kleding ingezameld
voor Syrië. Tom Tervoert hoorde over de aktie
op het jeugdjournaal. "We hebben toen met de
hele klas naar het jeugdjournaal gekeken en be-
sloten om ook kleding te gaan inzamelen. We
hadden een paar vuilniszakken vol. Mijn moe-
der heeft de kleding naar het inzamelpunt in
Utrecht gebracht. We zijn blij dat de kinderen
in Syrië straks warmere kleren hebben om aan
te trekken.

Kleding voor Syrië
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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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

‘Was de hele we-
reld maar zo vre-
dig als Vreeland’,
moet Benjamin
Britten gedacht
hebben toen hij
zijn War Requiem
schreef. Dit impo-
sante werk is één
langgerekte aan-
klacht tegen de
zinloosheid van
de oorlog. Latijnse

teksten van de traditionele dodenmis worden
afgewisseld met ge-dichten die de Britse mili-
tair Wilfred Owen in de Eerste Wereldoorlog
aan het front schreef. En Britten schreef er

prachtige muziek bij. 
Erg vaak wordt het werk niet uitgevoerd. Daar
is de ongewoon grote bezetting die Britten
voor dit werk gebruikte mede debet aan: groot
orkest én kamerorkest, groot koor én kinder-
koor, orgel of vleugel en drie zangsolisten.
Maar KCOV Amsterdam voert het dit jaar -
het jaar dat Britten honderd zou - zijn gewor-
den uit. Zaterdagavond 6 april in het
Amsterdamse Concertgebouw. En Vreelan-
ders krijgen € 2,50 korting op de toch al lage
toegangsprijs van € 35,00. 
Stuur even een mail naar connie@strak-
blauw.nl of gerdjan@strakblauw.nl om dit in-
drukwekkende concert bij te wonen. Dan zor-
gen zij voor mooie plaatsen. Of doe een brief-
je in de bus op de Nigtevechtseweg 21.

Met korting naar het Concertgebouw

Als het gesprek eigenlijk al geëindigd is zegt Els
Veenenbos geschrokken: “O ja, dit moet persé
in de Vreelandbode. Ik wil alle Vreelanders
graag bedanken voor het gestelde vertrouwen
in mij. Tsja, de koningin was me net voor met
haar tv-speech.”
Misschien zegt haar naam niet iedereen even-
veel, maar haar karakteristieke, ietwat hese,
stemgeluid is toch bij velen bekend. Negentien
jaar is Els als praktijkassistente verbonden aan
de praktijk van dokter Klever. “Dat voelt echt
als mijn baan. Vaak hoor ik, voordat iemand
aan de telefoon goedemorgen heeft gezegd,
aan de manier van ademhalen al wie er belt.
Het is een knusse dorpspraktijk en dat ligt mij,
want mijn vader was ook huisarts in een klein
dorp.”
“Ik heb in de praktijk zoveel mensen leren ken-
nen, van sommige families ken ik drie genera-
ties, ongelooflijk hè?” Els, heeft op haar werk
veel lief en leed met de patiënten gedeeld:

“Nare momenten bij ernstige ziektes, maar ook
vreugde als er een baby werd geboren of ie-
mand een goede uitslag kreeg van het lab. Dan
kon ik erg ontroerd zijn.”
Vorige maand bereikte Els de pensioengerech-
tigde leeftijd van 65 jaar. Het plan om ook
daarna nog twee ochtenden in de praktijk te
blijven werken, staat tijdelijk op losse schroe-
ven door problemen met haar rug en been.
Maar achter de geraniums zitten gaat ze aller-
minst. “Ik wil meer tijd om van mijn kleinkin-
deren te genieten, ik schilder en doe aan beeld-
houwen. Ik houd van het werken in mijn tuin,
dus ik kom dadelijk tijd te kort.”
Voor haar 65-ste verjaardag versierden de col-
lega’s haar huis in Loenen en vierden dit heug-
lijke feit samen met Els. Ze wil benadrukken
dat ze al die jaren heel fijn heeft samengewerkt
met haar collega’s. En haar collega’s omgekeerd
met haar ook, dat moge duidelijk zijn!

M.A.v.S.

“De koningin was me net voor!”

Op de achterkant van de vorige Vreelandbode
stond "De halve van Egmond" met foto's van
trotse Vreelandse mannen. De redactie is er
door een oplettende lezer op gewezen dat en-
kele mannen op de grotere foto "slechts" het
kwartje gelopen hebben en dat ook Stichtse

vrouwen deze prestatie hebben geleverd. Wij
van de Vreelandbode doen hen dat niet na en
daarom feliciteren wij alsnog alle mannen -
halve of kwart marathon - en de dames Sabine
Peek uit Loenen en Saskia Nooij uit Vreeland
met hun prestatie. 

De vrouwen van Egmond



12 februari 2013 De Vreelandbode

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment 
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

Elke maandagmiddag verse bloemen! 

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

De Voedselbank Stichtse Vecht is nog maar net
opgestart. Op 16 november vorig jaar was de
eerste uitgiftedag. Joke van Monsjou was er
van meet af aan bij betrokken. ‘Er waren men-
sen uit Maarssenbroek die het hebben aange-
kaart. Ik was het helemaal met hen eens toen
ik er een artikeltje over las in de VAR én ik heb
me gelijk als vrijwilliger aangemeld. Het is heel
basic hulp en daar houd ik van. Supermarkten
gooien veel eten weg, dat nu een goede be-
stemming krijgt.’

De Voedselbank begon met 28 pakketten en
dat zijn er inmiddels 80. Het uitgifte- en inza-
melpunt in Maarssenbroek is inmiddels uitge-
breid met een locatie in Breukelen. Als er men-
sen in Vreeland zijn die gebruik maken van de
Voedselbank in Weesp of Loosdrecht dan is
het volgens Joke handig als ze zich bij onze ge-
meente aanmelden. ‘Bij circa 13 Vreelanders
die aan de norm voldoen, kunnen we De Til als
uitgiftepunt in gebruik nemen. Daar hebben
we al toestemming voor.’ Supermarkten uit de
gemeente leveren de levensmiddelen aan, bak-
kers het brood en slagers het vlees. Dan is er
wekelijks nog een flinke sortering fruit en
groente van groentebedrijf De Rijk uit
Maarssen, wat de mensen naar believen kun-

nen meenemen. De sfeer tijdens het uitreiken
van de pakketten op vrijdagmiddag is meestal
gemoedelijk. Joke: ‘Dat heeft me in het begin
verbaasd. Er wordt koffie en thee geschonken
voor de klanten en sommigen raken met el-
kaar in gesprek. We hebben overigens ook veel
sponsors. Recent hebben we van de sponsor-
gelden een flinke bus kunnen kopen waarmee
we de levensmiddelen ophalen en naar de uit-
giftepunten brengen. We zijn ook verrast door
een flink aantal scholen, waaronder CSV
Ridderhof, die inzamelacties houden. 

Voor wie 
Voor wie is de Voedselbank nu eigenlijk. Joke:
‘Wie na aftrek van alle kosten nog € 180 per
maand overhoudt om voedsel van te kopen,
kan zich aanmelden. Voor een gezin met twee
kinderen is die norm € 340. Vragen over aan-
melding kan via aanmelden@voedselbank-
stichtsevecht.nl. Bellen kan ook met 06-
40537059. En op de site staat ook informatie
voor mensen die ons willen sponsoren:
www.voeselbankstichtsevecht.nl. Ik denk dat
de behoefte aan voedselpakketten dit jaar ver-
der zal toenemen. Jammer dat het nodig is,
maar aan de andere kant goed dat de voedsel-
bank bestaat!’ C.L. 

Joke van Monsjou:
‘Voedselbank mogelijk in Vreeland’

Op vrijdagavond 1 maart draait er weer een
film in Filmhuis Loenen. Dit keer vertonen we
het aangrijpende filmdrama Il y a longtemps
que je t'aime, over twee zussen die elkaar na ja-
ren weer ontmoeten.  Filmhuis Loenen heeft
als doel om goede films te vertonen, waar je na
afloop over door kunt praten. De film Il y a long-
temps que je t’aime gaat over meer dan de terug-
keer uit een gevangenis. Het gaat over de terug-
keer uit een gevangenis van verdriet, over

vreugde vinden na jaren van opsluiting. Wat
doe je als het leven tegenvalt? De film wordt
vertoond in het gebouw van de Vecht en
Angstel kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen
aan de Vecht. Inloop vanaf 19:00 uur, de film
start om 19:30 uur. De toegang is gratis, maar
een bijdrage om de kosten te dekken wordt ge-
waardeerd. Na afloop is er een hapje en drank-
je. www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen ‘Il y a longtemps que je t'aime’

Juf Dominique 50 jaar!
Na een verrassingsontbijt in De Nederlanden
met al haar teamleden werd juf Dominique op
school ter ere van haar 50e verjaardag door alle
kinderen van de school luid zingend ontvan-
gen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
hal werd juf Dominique in het zonnetje gezet
en daarna werd er gesmuld van een buffet ge-

maakt door ouders en kinderen. Juf
Dominique: "Wat een warm onthaal! Wat een
verrassing! Ik voelde mij superjarig en zeer
vereerd. Aan dit soort feesten zie je dat de CSV
een hele bijzondere school is met een top sfeer.
Ik bedank alle kinderen, ouders en natuurlijk
mijn collega's voor deze geweldige dag!”
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In 1927 werden in Amsterdam de voorbereidin-
gen getroffen voor de bouw van het nieuwe pand
van het dagblad ‘de Telegraaf ’ op de Nieuwezijds
Voorburgwal, ontworpen door de architect
J.F.Staal. Gelijktijdig met de aanvraag voor de
bouwvergunning werd een aanvraag ingediend
voor de bouw van een directiekeet. De vergun-
ningen werden verleend maar voor de directie-
keet gold de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze
na voltooiing van de werkzaamheden ook weer
zou worden afgebroken. 

Stukje grond aan de Vecht  
De eigenaar van De Telegraaf was bevriend
met het echtpaar Willemsen, dat een gerenom-
meerde wijnhandel in het centrum van
Amsterdam runde. Zij hadden in 1930 een
stukje grond aan de Vecht gekocht: een boom-
gaard behorende bij de aan de overzijde van
het water gelegen hofstede ‘Sans Soucis’. Zij
vatten het bijzondere plan op om ‘De Keet’ te
verplaatsen naar dit stukje grond om er vervol-
gens een weekendverblijf van te maken.  De
onderdelen van ‘De Keet’ werden op dekschui-
ten geladen en over het water van Amsterdam
naar Vreeland vervoerd. Daar werd ‘De Keet’
weer neergezet en aangepast als weekendver-
blijf met een keuken, een zolder, een schoor-
steen en een glazen pui aan de Vechtzijde. Het
aanvankelijke weekendhuis werd in oorlogs-
tijd een plek om te ontsnappen aan het steeds
onrustiger wordende Amsterdam. De reden
ook waarom het echtpaar Willemsen er per-
manent ging wonen.  

Huurders
Het echtpaar Willemsen had geen kinderen.
Na de oorlog was het woningtekort zo groot dat
het niet langer was toegestaan met twee perso-
nen in een huis met meerdere kamers te wo-
nen.  Een tijd lang is toen de bovenverdieping
verhuurd geweest. Opvallend is dat zodra die
noodzaak er niet meer was de bovenverdieping
toch verhuurd bleef. Waarschijnlijk omdat me-
vrouw Willemsen het prettig vond om, na het
overlijden van haar man, niet alleen in dat gro-
te huis te wonen. Zo woonde het echtpaar
Griffioen-Scheepmaker er vanaf hun huwelijk
in februari 1968 tot november 1974. Zij hielden
tante To, zoals ze haar liefdevol noemden, een
beetje in de gaten wat alsmaar meer nodig
werd. Tante To vergat naarmate ze ouder werd
wel eens een pannetje op het vuur. Na haar
overlijden in 1975 werd het huis door de erven
verkocht aan de familie Voorhoeve. Zij woon-
den er 25 jaar met hun 4 opgroeiende kinderen.  

Afgebrand en opgebouwd 
In 1991 sloeg het noodlot toe en brandde ‘De
Keet’ bijna volledig af, na net ingrijpend te zijn
verbouwd. Het huis werd in oude stijl weer op-
gebouwd en ook wat vergroot, o.a. door de
aanbouw van een erker zoals op de nieuwe foto
te zien is. In 2000 werd het huis verkocht. De
nieuwe eigenaren renoveerden het huis gron-
dig. De laatste verandering die het huis onder-
ging was eind 2012 toen het van kleur veran-
derde. Het oorspronkelijke groen is vervangen
door een grijs-bruine tint. Maar dat is niet
makkelijk te zien op deze zwart-wit foto!  RB

...en nu!

Vreeland vroeger....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

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

De Keet
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De Oer-Vreelander
Sophie Schmitz is 13 jaar, maar met het lange
haar en de grote ogen lijkt ze een stuk ouder.
“Dat doen wij allemaal ineens” lacht ze, doe-
lend op haar vriendinnen. Ze woont op de
Voorstraat met haar moeder Margriet, haar
zusje Pippa en broertje Dax. Het is het huis
waar ze vanaf haar geboorte heeft gewoond en
toch kun je niet stellen dat ze hier haar hele le-
ven heeft gewoond. Op haar zevende verhui-
zen haar ouders naar Parijs. Ze vindt het een
avontuur, maar ook lastig in het begin. Op de
internationale school waar zij heen gaat wordt
alleen Engels gesproken en dat spreekt ze dan
nog totaal niet. Maar ze leert snel, het Engels
heeft ze in een paar maanden volledig onder de
knie en later blijkt dat er ongemerkt toch ook
veel Franse woorden zijn blijven hangen. Ze
woonden in Versailles, dat maakte het wel las-
tig om met andere kinderen te spelen, die
woonden meestal in Parijs zelf. Hermien, die al
in Vreeland en ook in Parijs hun oppas in huis
is, speelt veel met hen, maar die gaat terug naar
Indonesië. Ze heeft wel fijne herinneringen
aan Parijs. De marktjes op zondag en de crêpe-
ries vond ze heel gezellig. 

Na een paar jaar keert de familie terug naar
Nederland. Sophie komt op haar 11e op het
CSV terug in groep 7, maar helaas niet bij haar
“oude” vriendinnetjes Anne Maartje en Lotte.
Daar zat ze bij in de klas voordat ze weg ging
en ze verwachtte dat die draad gewoon weer
kon worden opgepakt, maar zij waren inmid-
dels dik bevriend met twee andere meiden en
daar kwam ze niet zomaar weer tussen. Best
moeilijk, ze integreerde niet als vanzelf en toen

een juf ook nog zei dat dit logisch was, werd ze
echt verdrietig. Het was al een hectische tijd.
Haar ouders bleven bij terugkeer niet bij el-
kaar. Haar vader ging in Nederhorst wonen,
dus alles werd tegelijk anders. Haar vader
kreeg een nieuwe vriendin met wie ze alleen
Engels kon praten, dat was wel apart en ze
kreeg een klein broertje, Skip. Die is nu twee.
Ze heeft aan de nieuwe situatie moeten wen-
nen en het blijven wel twee hele verschillende
leefomgevingen, maar het is nu wel ok. Ze
voelt zich thuis in beide huizen en kan met ie-
dereen goed overweg. In groep 8 ging ook de
omgang met haar vriendinnen, inclusief de
‘nieuwe’ meiden, veel beter en achteraf vraagt
ze zich zelfs af waar ze toen zo moeilijk over de-
den. Het maakt niet meer uit, het gaat nu goed.
Ze zien elkaar bij feestjes in Vreeland, met
Anne Maartje spreekt ze vaker af en met
Lisanne fietst ze soms naar Hilversum. Ze gaat
er naar de Internationale School. Een hele leu-
ke school vindt ze zelf, heel creatief en een stuk
experimenteler. In plaats van alleen lezen over
dingen, moeten ze veel zelf uitproberen en er
zijn veel groepsactiviteiten, dat is gezellig. In
groep 8 op het CSV, waar Pippa nu in zit, heeft
ze daarom ook een presentatie over de school
gehouden en waarschijnlijk gaat Pippa haar
wel achterna. 

Sophie fietst de 14 kilometer zonder tegenzin,
al wil ze met slecht weer wel eens proberen ie-
mand te paaien om haar naar Vreeland te
brengen. Haar vader is verhuisd van
Nederhorst naar Hilversum, soms fietst ze ook
naar hem toe als het echt te gek wordt, en dan
brengt hij haar naar Vreeland. Maar meestal
fietst ze toch wel. Naast haar gaan Mats en
Rutger uit Vreeland ook naar dezelfde klas van
de Internationale School en er gaan nog wel
meer kinderen uit Vreeland. Er zitten verder
kinderen vanuit de hele omgeving en ze merkt
wel dat ze steeds meer buiten Vreeland af-
spreekt. Ze merkt dat Pippa en Dax nog veel
meer dan zij in Vreeland leven en binnen
Vreeland erop uit gaan, naar het voetbalveldje
bijvoorbeeld. Dat deed zij eerst ook, maar nu
bijna nooit meer. Het is wel een van haar favo-
riete plekjes in Vreeland, samen met de Vecht
voor De Nederlanden waar je in de zomer kunt
zwemmen en ze heeft goede herinneringen
aan het Kerkplein, daar speelde ze vaak toen ze
klein was. 
Als ze nu in Vreeland is, gaat ze ’s avonds chat-
ten of skypen met vriendinnen, maakt huis-
werk en past soms op. Op donderdagavond
gaat ze naar hockey in Loenen. Ze gaat begin-
nen met een hiphop cursus in Hilversum. Als
ze klaar is met school wil ze graag eerst reizen
met een vriendin en daarna graag iets met bin-
nenhuisarchitectuur of mode gaan doen. Ze
heeft altijd iets met kleuren en vormen gehad.
Ze wil binnenkort al kijken of ze een bijbaan-
tje als model kan krijgen. Ze is al vaker gefoto-
grafeerd (door Chantal van Kollenburg) en
vindt dat erg leuk. Dan moet ze wel nog iets
ouder zijn vindt ze zelf en dan komt er toch
ook enige ijdelheid om de hoek kijken: ze wil
ook graag eerst van haar beugel af. Maar, dat is
volgende maand al! Bij het maken van de foto
houdt ze eerst haar lippen stijf op elkaar en ik
wacht tot de mooie glimlach doorbreekt.
Misschien wel haar laatste foto met een beugel-
bekkie. Wie weet wat er daarna op haar wacht
mag het zeggen, maar deze dame komt er wel.
Reizend, modellerend of op een andere crea-
tieve wijze.

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

en Marie -Anne van Stijgeren

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

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

Pin aanwezig!

SPAKENBURGSE VISHANDEL
De Spakenburgse Visspecialist staat elke week

op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur
bij het Dorpshuis.

Nieuw: pin aanwezig!

Wilco toegetreden tot LES PATRONS CUISINIERS
Op 4 februari j.l. is Wilco geïnaugureerd als Patron Cuisinier,

een prachtige selectie top restaurants waar alle chef koks 
ook eigenaren zijn.

Voor meer informatie: www.lespatronscuisiniers.nl
Om dit te vieren serveren wij tot eind maart een PATRON

menu:
4 gangen lunch menu du chef a 79,00 all in per persoon
5 gangen diner menu du chef a 99,00 all in per persoon

Graag presenteren wij in deze Vreelandbode ons nieuwe logo,
als symbool voor een nieuw tijdperk van De Nederlanden:

jong, fris, toegankelijk op een culinair top niveau!

De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3
3633 EM Vreeland

0294 232326
info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TE HUUR: 
Westerklip in Loenen:

gerenoveerde ruime en lichte gezinswoning. 

Info: kijk op Marktplaats of bel 06-23864827 
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De Import-Vreelanders
Eigenlijk hebben wij het aan de ANWB te dan-
ken dat Josselien van Huet (42) aan het begin
van deze eeuw koos voor Vreeland. In de
Kampioen las ze een artikel over de mooiste
dorpen van Nederland. Nadat het huis van
haar en haar man Dennis in Loosdrecht te
klein werd, volgde na het lezen van het artikel
een bod op een woning aan de Vossenlaan. En
daar streek het koppel neer. Anno 2013 wonen
ze nog steeds met veel plezier in ons
Vechtdorp.

Nu aan de Nigtevechtseweg. Want het huis aan
de Vossenlaan werd, na de geboorte van Felien
(8) en Floris (6) ook weer te krap bemeten. Dat
Josselien het überhaupt zo lang volhoudt op
één plek is bijzonder. De eerste tien jaar van
haar leven woonde de brunette in het buiten-
land. “Ik ben geboren in Luxemburg en woon-
de daar, en in Duitsland, tot mijn tiende. Mijn
vader werkte er en mijn moeder had er een bal-
letschool. Ik leerde Frans en Duits, mijn
schooldag begon om acht uur ’s ochtends en
ook op zaterdag ging ik naar school. Toch wel
heel anders dan in Nederland. Je werd heel erg
gedrild er was weinig ruimte voor vrijheid. Het
was gewoon veel stampen op school en weinig
ruimte voor bijvoorbeeld muziek of toneel.”
Ondanks dat gebrek aan vrijheid ziet Josselien
ook veel voordelen van haar periode ‘in den
vreemde’: “Ik heb er wel discipline geleerd. Bij
mijn afstuderen heb ik daar bijvoorbeeld echt
profijt van gehad.”

Lelystad
Na de scheiding van haar ouders verhuisde
Josselien met haar moeder en zus naar
Lelystad. Omdat ze op school nooit Neder-
lands had leren schrijven, vergde deze periode
enige aanpassing. “Ik kwam nota bene ook nog
op een Montessorischool. Compleet anders
natuurlijk. Ik dacht ‘wat is dit hier?’ Ik was heel
onwennig. Ik had bijvoorbeeld ook geen idee
wat kinderen deden op woensdagmiddag, dan
gingen wij gewoon naar school in Luxem-
burg!” Uiteindelijk streek de familie neer in
Harderwijk, waar een gezellige tijd op de mid-
delbare school volgde. Inmiddels weer hele-
maal aangepast aan Nederland. Leuke leraren,
veel creativiteit op school en veel vrienden
zorgden voor een fijne schooltijd. Thuis was
het niet altijd makkelijk, want omdat haar
moeder de kost verdiende, en met haar ballets-
chool vaak tot laat werkte, kwam de zorg voor
haar jongere zusje en de dertien dieren voor
een groot deel op Josselien neer. “Als ik thuis
kwam moest ik eten koken, dieren verzorgen,
kortom, flink aan de slag. Op mijn zeventien-
de was ik zo zelfstandig dat ik uit huis ging om
een studie sociologie te volgen in Nijmegen.”

Sociologie wordt na één jaar communicatie-
wetenschappen, maar beide studies leveren
niet op wat de jonge studente ervan verwacht.
Een jaar Londen als au pair biedt haar wel veel:
plezier, vriendschappen voor het leven en nog
meer zelfstandigheid. 

Dennis
Na terugkeer in Nederland pakt Josselien haar
studie weer op, bedrijfscommunicatie dit keer,
en ontmoet op de universiteit de liefde van
haar leven: Dennis van Genderen. Het stel
woont vrij snel samen in Amsterdam. Een tijd
van internationale stages, afstuderen en banen
volgt. Bij de Europese Commissie bijvoor-
beeld. “Na verloop van tijd begon het weer te
jeuken en toen zag ik een vacature in de krant
staan voor een Amerikaans bedrijf. Ik moest
mee naar Amerika: Columbus, Ohio. Ik zat in
het vliegtuig zonder getekend contract. Ja, dat
was het avontuur wat lokte.”
Inmiddels woonden Dennis en Josselien al in
Loosdrecht, maar Josselien werkt veel in het
buitenland. Ze ziet meer vliegvelden in die tijd
dan menigeen in zijn hele leven zal bezoeken.
Haar carrière verloopt voorspoedig en bij ver-
schillende bedrijven gaat ze aan de slag: in de
IT, als verandermanager en als callcenterspeci-
alist. Ze begeleidt, nationaal en internationaal,
vele reorganisaties bij bedrijven als Randstad
en Oxxio. Het stel verhuist in 2001 naar
Vreeland en gaat een half jaar reizen door Azië. 
Maar op een gegeven moment is Josselien, ook
al omdat ze kort na elkaar twee kinderen krijgt,
het vele reizen zat en besluit ze meer in
Nederland te blijven. 

Warme deken
Inmiddels werkt ze als COO bij 1850 Contact
Center. De hele familie heeft het goed naar z’n
zin in Vreeland. Josselien en haar gezinsleden
genieten van de omgeving, vooral op het water
van de Loosdrechtse plassen, en zijn aangeslo-
ten bij verschillende verenigingen en clubs.
Voor hockeyclub LHMC zit ‘Jos’ in de spon-
sorcommissie en draagt zo haar steentje bij. “Ik
heb nog nooit zo lang op een plek gewoond als
nu in Vreeland. Het dorp voelt als een warme
deken met veel gelijkgestemden.
Ondernemende, leuke mensen bij elkaar. De
enige reden die ik zou kunnen bedenken om
weg te gaan, is als de kinderen naar de middel-
bare school gaan. Dan willen ze zelf naar een
Blokker of Hema kunnen lopen. En een Hema,
haha, die mis ik ook.”

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

- Ziekenvervoer (o.a voor chemo, bestraling, dialyse)
- Schiphol Vreeland t/m 4 pers. € 45,=

Telefoon: 0294 – 291325 

Op zaterdag 9 maart om 20.00 uur kunt u in
Theater 4 en 1 in Breukelen genieten van de
voorstelling: Tosca gaat vreemd in “Het Tosca
eet slakken zonder zout project”. Een sopraan,
een mezzosopraan en een pianist weten met
een hoge mate van artisticiteit, klasse en hu-
mor hun publiek mee te voeren in de wereld
van de opera. Met de prachtigste aria’s en duet-
ten uit het opera repertoire en met een invals-
hoek die toch wel erg
“eigen” is aan “Tosca”
weet dit trio te ontroe-
ren maar ook hilarische
momenten te creëren
waarbij het publiek di-
rect betrokken wordt.
Prijs € 12,50. Meer in-
formatie op www.thea-
ter4en1.nl.

Opera met humor!
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

DE HUISKAMERHAP: 

Lokaal Zuid serveert vanaf heden op ma-di-wo een lekkere,

huisgemaakte en gezonde hap voor slechts € 8,50 in ons restaurant. 

Like ons op FB en wij houden u op de hoogte van onze wekelijks 

wisselende hap.

AFHALEN BIJ ZUID: 

vanaf heden kunt u bij Lokaal Zuid ook terecht voor o.a. het afhalen

van onze huiskamerhap, de Lokaal Zuid hamburger, kroketten 

en/of natuurlijk ook gewoon voor een portie lekkere frietjes! 

Op onze website staan alle mogelijkheden en prijzen.

ECHTE LIEFDE:

op 14 februari is het Valentijn! 

Lokaal Zuid serveert voor u een zeer amoureus “echte liefde” diner voor

een lieve prijs van slechts € 19,50 p.p. en daarmee is deze avond ook 

geschikt voor de jonge stellen onder ons. De gehele avond draaien wij de

mooiste liefdesliedjes. U kunt natuurlijk ook uw eigen favoriete liefdes-

plaat op vinyl meenemen zodat wij deze voor u kunnen afspelen.

SWISS SKI:  

tijdens de voorjaarsvakantie biedt Lokaal Zuid voor de vele thuisblijvers

ook een echt wintersportgevoel. Deze week serveren wij (naast de vaste

menukaart) huisgemaakte kaasfondue, zelfgepaneerde schnitzels en 

natuurlijk als dessert crêpes en chocoladefondue! Fijne vakantie ;)

Leerlingen van theaterschool Kleine Kunst in Vreeland zijn blij met het nieuwe keyboard dat dank-
zij subsidie van de Rabobank aangeschaft kon worden. Theaterdocente Siwanthi Leijen-van der Pol
is net terug van haar zwangerschapsverlof: "Ik kan meteen het nieuwe keyboard uitproberen. We
geven les op verschillende locaties dus zo'n mobiele piano is echt superhandig". De kinderen roepen
enthousiast: "Je kunt er ook muziekjes mee opnemen en hij speelt ook uit zichzelf!"

Theaterschool ‘Kleine Kunst’


