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Een bijzonder nummer dit keer. Maar liefst de zestigste editie van de
Vreelandbode! In april 2008 verscheen de eerste Vreelandbode,
weet u het nog? Uw dorpskrant is nog steeds springlevend, dat ziet
u ook weer deze maand. Bijzondere mensen komen aan het woord
zoals oer Vreelander Gerrit Boelhouwer en import Vreelandse
Jeannine Lafebre. Paul Zuidervaart en Marije van Schie staan in de
Bedrijvigheid deze maand vanwege het tweejarig bestaan van
Lokaal Zuid. In de Schijnwerper staat deze maand Corrie De Veer
en u komt te weten wat onze Gebiedsregisseur doet voor Vreeland.
Daarnaast weer nieuwtjes, terugblikken en vooruitblikken, work-
shops en lezingen, de Kinderpost en de columns van Pieter Hoek-
stra en Harold Linnartz. Houd uw brievenbus begin april in de ga-
ten want dan ontvangt u een bijzonder jubileumexemplaar van de
Vreelandbode. Wij verklappen nog niets, maar het wordt een heel
speciale en kleurrijke extra editie waarmee wij ons eerste lustrum
feestelijk vieren. 
Op naar de volgende vijf jaar!

De Vreeland Schoon Dag was weer een succes.
De leerlingen van CSV Ridderhof hebben uit-
stekend werk verricht, waarvoor dank! Nu
moet ons dorp ook nog even ‘schoon’ worden
van hondenpoep. We komen nog te vaak uit-
werpselen tegen in de openbare ruimte. En we
zien amper mensen die een schepje of zakje bij
zich hebben als ze hun hond uitlaten. Als we
het belangrijk vinden dat Vreeland schoon is,
dan hoort daar ook het opruimen van honden-
poep bij! Wat betreft afval is er nog meer
nieuws. De bovengrondse containers in ons
dorp, worden vervangen door ondergrondse
containers. Op de kruising Vijverlaan en de
Vliet is dit al gerealiseerd. 
Dan hebben we 4 april as. om 20.00
uur de jaarlijkse ledenvergadering
van de Dorpsraad in het
Dorpshuis. Iedereen is welkom,
ook wie nog geen lid is van de
Dorpsraad. We behandelen het
jaarverslag en daarnaast zijn er
twee presentaties. Een afgevaardigde van de
gemeente Stichtse Vecht legt het beleid uit ten
aanzien van de groenvoorzieningen in de ker-
nen en in ons geval in Vreeland. De tweede
presentatie is van Guus Ydema, medeoprichter
van de Stichting Duurzame Vecht (www.duur-
zamevecht.nl). Dit particuliere initiatief wil de
toepassing van groene energie in de gemeente
bevorderen. Zo wordt er voorlichting gegeven
over het gebruik van zonnepanelen. In
Vreeland zouden we die bijvoorbeeld op het
dak van de school, de gymzaal en het dorps-
huis kunnen plaatsen. Maar ook een aantal be-
woners zouden met elkaar kunnen besluiten
om zonnepanelen te gaan installeren in een
soort groepsverband. De Stichting is de eerste
opstap om de weg te wijzen.
Tijdens de vergadering kunt u horen wat er in
1265 zo bijzonder was aan Vreeland en welke
feestelijke gebeurtenissen er voor 2015 in het

kader van de viering van het 750 jarig bestaan
worden voorbereid.

Ook de Stichting Vreelandse Gemeenschap –
de beheerder van het Dorpshuis – heeft een
vergadering en wel op 18 april a.s. Inhoud van
de vergadering is het overleg tussen de ge-
meente en de beheerder. Zoals bekend wil de
gemeente het aantal dorpshuizen in de kernen
verminderen. En dat heeft weer alles met be-
zuinigingen te maken. Wij willen het tegen-
overgestelde. Het Dorpshuis heeft een belang-
rijke functie in onze kleine gemeenschap!
Van de provincie hebben we minder leuk be-
richt gekregen. Het verbeteren van de ver-

keersdoorstroming en de verkeers-
veiligheid vanaf de A2 tot de N201
in Vreeland heeft niet langer hun
aandacht. Door gebrek aan financi-
ële middelen worden de proble-
men op de lange baan geschoven. 

Nogmaals het Spookhuisje
Het spookhuisje hoorde vroeger bij het
Plantagehuis (Moorse huis). Jaren lang is het
gebruikt om de gemeentelijke grasmaaier van
Ties de Jong in te stallen. Het Spookhuisje
heeft een monumenten status. Wij roepen de
Vreelanders op om nog eens na te denken over
de functie van het Spookhuisje – dat grote cul-
turele historische waarde heeft – aan de
Raadhuislaan. De gemeente ‘wil ervan af ’ en
wij willen het niet laten verloederen. Als de
Dorpsraad het overneemt, willen we graag een
‘bruidschat’ van de gemeente om het gebouw-
tje op te knappen. Dit kan door vrijwilligers uit
het dorp maar misschien ook als werkerva-
ringsproject van een school uit de buurt.
Daarna kunnen we met elkaar bekijken wat
een leuke functie is. Alle ideeën zijn welkom!
Voor vragen neem even contact op met Kees
Beelaerts (e-mail: keesbvb@xs4all.nl).

Vreeland Groen en Schoon

Bericht 
van de

Dorpsraad

Prikstokken, vuilniszakken, kliko’s, werk-
handschoenen en een hoop enthousiasme!
Vrijdagmiddag 8 maart werd er door kinderen
van de brede school CSV Ridderhof hard ge-
werkt in het dorp. Samen met een groep en-
thousiaste ouders werd de dorpskern ontdaan
van zwerfvuil. “Weet je hoeveel vuilniszakken
wij hebben opgehaald! Hoe lang zou dit blikje
hier al liggen? Echt vies al die peuken op
straat!”. De kinderen verbaasden zich over zo-
veel vuil op straat.
De opschoonmiddag werd op het schoolplein
geopend door wethouder Pieter de Groene die
in een vraaggesprek met de kinderen duidelijk
maakte dat sommige soorten zwerfafval wel
tientallen jaren kunnen blijven liggen. Na deze
inleiding gingen de verschillende klassen uit-
een om ieder een kant van het dorp schoon te
maken. “We hadden echt tijd te kort en op weg
terug naar school zagen we nog best veel vuil
liggen. Ik ga vanmiddag nog wel even verder”,
vertellen verschillende kinderen. De kinderen
vonden behalve zwerfafval nog veel meer. “Er

ligt best veel hondenpoep overal”, werd met
dichtgeknepen neus gezegd. Mathijs Mol (9)
vond in het gras een paar bijzondere botten.

Lees verder op pagina 3

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

Opschoonmiddag

Van de redactie

Paaseieren 
zoeken
Tweede Paasdag  maandag 1 april 
om 11.00 uur op het VIV-terrein.
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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
Careyn 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

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting

Vreelandbode (KvK 30238883)
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 10 april 2013 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende

Vreelandbode komt uit op 18 april 2013.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

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

16 mrt. Ophalen oud papier Sursum Corda

21 mrt. Lezing “Streep door het landschap” 

Dorpshuis Vreeland

24 mrt. Jazz@theFetha, Dorpshuis

31 mrt. Paasdienst School en Kerk

4 apr. Ledenvergadering Dorpsraad 

6 apr. Try out Edwin Rutte, CSV, 19.30u

20 apr. Ophalen oud papier Sursum Corda

30 apr. Koninginnedag “Kings & Queens”

4 mei Dodenherdenking

Voor de vakantieplanning

20 t/m 23 aug. Huttenbouwen

7 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. 24 mrt. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

zo. 31 mrt. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 7 apr. 10.00 uur dhr. C. Boers

zo. 14  apr. 10.00 uur ds. H. Mintjes

zo. 21 apr. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

Lente

Bij Wim Dalhuisen zijn begin maart al zes lam-
metjes geboren. Laat de lente maar beginnen!

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.
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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

Tijdens de jaarvergadering van de VRU
brandweer Loenen op vrijdag 8 maart jl. zijn
diverse vrijwilligers door de plaatsvervangend
postcommandant gehuldigd. Er werd geza-
menlijk teruggeblikt en vooruitgekeken. In
2012 is er 78 keer uitgerukt. 
Na jarenlange dienst werd afscheid genomen
van Jacco de Jong, Tim van der Neut, Cees
Verwoerd en André Mekes die het korps het
afgelopen jaar hebben verlaten. Michiel van
Gils krijgt zijn rijksdiploma binnenkort uitge-
reikt.
Onderscheidingen werden uitgedeeld voor ja-
renlange trouwe brandweerdienst:
• 12,5 jaar: Jelke Bakker en Theo Kranenburg.
• 20 jaar: Mark van Droffelaar.
• 25 jaar: Jacco de Jong en Marcel van Vliet.
• 35 jaar: Otto van Schie.

Brandweer Loenen zoekt jou
Trekt de brandweer jou ook, de saamhorig-
heid en je samen inzetten voor de veiligheid
van Loenen aan de Vecht? Ben je beschikbaar
op het moment dat je pieper gaat, op verschil-
lende momenten van de dag en/of nacht? Ben
je overdag bijvoorbeeld voor je werk in
Loenen aan de Vecht en ben je geïnteresseerd
in de brandweer? Dan is de brandweer
Loenen misschien wel op zoek naar jou. De
brandweer zoekt nieuwe brandweermannen
en -vrouwen. Uiteraard staat hier een vergoe-
ding tegenover. Kom naar een oefening op
dinsdagavond 19.30 uur en laat je informeren
en maak kennis met de wereld van de brand-
weer. Maak een afspraak via de postcomman-
dant: t.hoogendoorn@vru.nl.

Huldigingen bij brandweer

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 kadoHet is gelukt! Het Oranjecomité is er in ge-

slaagd om een programma samen te stellen,
waarin niet alleen recht wordt gedaan aan het
o-zo-vertrouwde, Vreelandse Koninginne-
daggevoel, maar ook aan de wens van zeer
velen om naar de Koninklijke plechtstatighe-
den te kijken, die live zullen worden uitge-
zonden die dag. Het definitieve programma
zal in de weken 14 en 15 huis-aan-huis wor-
den verspreid door de leden van het
Oranjecomité en vele vrijwilligers. Op veler
verzoek zal ook dit jaar een vrijmarkt worden
gehouden, tegenover het Dorpshuis, maar
nu vanaf 10 uur 's ochtends, direct na het ge-
zamenlijke dorpsontbijt. Ook zullen er weer
kinderspelen worden geplaatst en het
Oranjecomité roept ouders/vrijwilligers op
om een handje te helpen tijdens de spelen, al
is het maar een uurtje. Vrijwilligers kunnen
zich opgeven bij Marjan van den Heuvel, of
bij een van de andere leden van het
Oranjecomité. Aan de oudere kinderen van
het dorp is ook gedacht. Voor hen wordt een

levensgrote uitdaging geplaatst en aan hen
gaat hierbij het verzoek om alvast een team
samen te stellen van sportieve vriend(inn)en,
die over een goed uithoudingsvermogen be-
schikken. Nadere informatie volgt (ook) op
de website. Ja, de website! Wie heeft hem nog
niet bekeken? In een woord: SCHITTE-
REND! Kijk regelmatig eens op www.konin-
ginnedagvreeland.nl en blijf zo op de hoogte
van alle ontwikkelingen. Voor wat betreft de
plechtigheden in Amsterdam geldt het vol-
gende tijdschema: 10.00 - 10.30 Abdicatie;
10.30 Balkonscène; 14.00 - 15.30 Beëdiging.
Middels grote schermen kan het hele dorp
gezamenlijk naar deze gebeurtenissen kij-
ken, onder het genot van een gebakje/hapje
en een koffie/drankje, en 's middags zal aan-
sluitend met het hele dorp worden geproost
op Koning Willem Alexander en een blijven-
de herinnering worden geplant. 30 april 2013
belooft een historische dag te worden, in alle
opzichten. Leve Koning Willem Alexander,
hoezee, hoezee!

Historisch 30 april: Kings and Queens

Zaterdag 4 mei 2013 wordt om 19.00 uur in de
Sint Nicolaaskerk een herdenkingsbijeen-
komst gehouden ter nagedachtenis voor al die-
genen die omgekomen zijn voor onze vrijheid.
Het Thema is: Gedenken en herdenken.

Aansluitend aan deze bijeen-
komst is er een stille tocht naar
het monument op de Boerenlaan
waar wij 2 minuten stilte zullen
houden. 4 mei Comité Vreeland

Dodenherdenking 4 mei 2013

Zondag 24 maart is het weer tijd voor “Jazz at
the Fetha” in het Dorpshuis. U kunt luisteren,
en als u wilt dansen op de easy-listening mu-
ziek van het Combo “A Brooklyn Affair”,

m.m.v. Jaap Naber – piano,  Wim van Logchem
- bas, Henk van Zwieten – drums, Frans
Gigengack – sax en vocale bijdragen van Wim
Karnmelk. Zaal open 14.00 uur, toegang € 5,=.

Jazz@theFetha

Vervolg van pagina 1
“Ik ga nog uitzoeken van welk dier ze zijn.
Eerst dacht ik van een vleermuis, maar die is
veel kleiner. Ik wilde de botten opprikken
met mijn prikstok omdat ik dacht dat het af-
val was. Toen merkte ik dat ze hard waren. Ik
heb ze goed bekeken en ga op internet zoe-
ken of ik kan vinden van welk dier ze zijn”. De
door de gemeente aangeleverde vuilnisbak-
ken zijn goed gevuld en iedereen is er weer
bewust van geworden dat afval in de afvalbak
thuis hoort. En natuurlijk meteen het papier,
plastic, glas en groenafval netjes scheiden!



4 maart 2013 De Vreelandbode

Paul en Marije komen allebei
uit de evenementenbranche.
Marije studeerde Media en
Management maar Paul was
altijd al meer een man van de
praktijk. Hij werkte lange zo-
mers met zijn vrienden bij
pannenkoekenrestaurant
Vriens in Loenen, liep in het
kader van een horecaoplei-
ding stage in de keuken van
Tante Koosje en kookte later
zelf in de Proeverij.
Vervolgens belandde hij in de
hoek van de evenementen
waar hij alle facetten van het
vak doorliep van cameraman tot organisator
wat uiteindelijk resulteerde in een eigen evene-
mentenbureau met 15 man personeel, 15 jaar
lang. 
Paul heeft 20 jaar lang in Vreeland gewoond en
zijn familie komt er echt vandaan. In Lokaal
Zuid hangt een foto uit ong. 1920. Daarop staat
de tolwachter van de Knollenbrug, die ooit lag
ter hoogte van het fietstunneltje. Die tolwach-
ter was de grootvader van Paul. Zijn opa en zijn
vader hebben beide op de Vossenlaan ge-
woond. In wat nu één huis is, woonden toen
twee families, de familie Griffioen en de fami-
lie Zuidervaart. Die laatste met 8 kinderen en
één daarvan was de vader van Paul. Overigens
mochten Pauls vader en zijn ooms en tantes
niet naar binnen bij Taveerne de Vecht zoals
Lokaal Zuid toen nog heette. Het bleef bij glu-
ren door de rode pluchen gordijnen. Behalve
op zaterdagmiddag want dan haalden ze twee
borrels voor hun vader die ze in een kruikje
mee naar huis namen. Destijds werd het café
gerund door meneer De Man, de voorganger
van Cor Ledder. Cor was de laatste eigenaar en
uitbater van Taveerne de Vecht. Hij had al een
aantal keren lachend tegen Paul gezegd: Paul,
als ik hier ooit wegga, moet jij het maar doen.
Maar Paul was druk en dacht daar toen hele-
maal niet over na. Tot hij Marije ontmoette, de
grote omwenteling in zijn leven. Ze besloten
samen het roer om te gooien en dat werd, na-

dat Cor Paul weer aansprak, het moest kenne-
lijk zo zijn, het project Lokaal Zuid. De naam
was gauw gevonden want Lokaal staat, naast
een eet- en drinklokaal, ook voor een gemoe-
delijke plek waar mensen graag samen komen.
En Zuid verwijst naar de bijnaam van Paul.
Daarna werd het wat moeilijker: door noeste
arbeid werd het bruine café omgetoverd tot
een trendy restaurant met een geheel eigen
stijl. Twee jaar geleden ging Lokaal Zuid open.
Blij verrast waren ze door de hulp van vrien-
den en ook dorpsgenoten die spontaan een
handje kwamen helpen. En overdonderd wa-
ren ze door de enorme belangstelling. Paul en
Marije zijn naast Lokaal Zuid op freelanceba-
sis blijven werken in de evenementenbranche.
Behalve dat ze dat nog steeds leuk vinden, is
het ook uit noodzaak. Nog steeds wordt de
winst gebruikt voor nieuwe investeringen in
Lokaal Zuid. Zo is er nu een nieuwe ruimte bo-
ven met tap en dakterras die afgehuurd kan
worden als vergader-borrel-feest-diner ruim-
te. Na twee jaar van hard werken klopt, volgens
Paul en Marije, het oorspronkelijke idee dat ze
voor ogen hadden helemaal. Ze zouden het
heel fijn vinden als de mensen die alleen in de
wat rommelige begintijd zijn geweest, binnen-
kort nog een keer langskomen in Lokaal Zuid. 
In de culinaire rubriek ‘Over de Tong’ van de
Gooi- en Eemlander scoorden ze gemiddeld
een 8,5 voor hun restaurant. Dat zegt toch wel
genoeg! R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Paul Zuidervaart en Marije van Schie van Lokaal Zuid

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

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen
Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling
PAAS AKTIE! MANICURE & O.P.I GEL-LAK € 20

DUO-BEHANDELING 20% KORTING VOOR BEIDE Alle combinaties mogelijk
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

De gemeente heeft maandag 4 maart jl. acht
kastanjebomen verwijderd rond de Fetha. Dit
is gebeurd omdat geconstateerd is dat deze bo-
men de kastanjebloedingsziekte hebben, een

bacterieziekte waaraan de bomen langzaam
doodgaan. Er worden over enkele weken acht
nieuwe bomen (Esdoorn) teruggeplant.

Kastanjebomen op Fetha gekapt

zoekt ervaren

personeel 
in de bediening

Rijksstraatweg 189 • 3632 AC Loenen aan de Vecht

T. 0294 - 231556 • E. info@restaurantvlinders.nl

www.restaurantvlinders.nl
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In het kader van de Boekenweek is Hans
Goedkoop woensdag 27 maart te gast in de
Bibliotheek Loenen. De insteek van de avond
is het thema van de Boekenweek: Gouden
Tijden, Zwarte Bladzijden. Over het bewogen
en roemrijke verleden van de Lage Landen. 
U kunt een plaats reserveren aan de balie in de
Bibliotheek Loenen, telefonisch (0294) 23 42
85 of per mail loenen@bibliotheekavv.nl. 

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur 
Entree (incl. consumptie): Vrienden gratis, le-
den € 5,-, Niet-leden € 7,50.

Hans Goedkoop in bibliotheek Loenen

Lezers schrijven

Bijzondere cowboy
Beste dorpsgenoten,

Zoals ik bij de nieuwjaarsreceptie heb aange-
kondigd, komt er een bijzondere cowboy naar
Vreeland. Op 6 april om 15.00 uur zal hij op

het oude CSV terrein zijn inspirerende ideeën
met u delen. Ik ga zeker kijken, u ook? Tot dan!

Johan Beukeboom 
countryliefhebber

Word je liever door een auto of door een fiets
aangereden ? Het antwoord lijkt voor de hand
te liggen, maar toch is die vraag niet 1,2,3 te be-
antwoorden. De snelheid waarmee je wordt
geraakt speelt namelijk een belangrijke rol. De
hoeveelheid bewegingsenergie (E) die een
voorwerp kan overdragen wordt gegeven door
een half maal de massa (m) maal de snelheid
(v) in het kwadraat van dat voorwerp: E = 1/2
mv^2. Een auto die 900 kilo weegt en 10
km/uur rijdt, raakt je ‘even hard’ als een fiets
met fietser (100 kilo) die 30 km/uur rijdt.
Wat heeft dat met de hemel boven Vreeland te
maken ? Niet veel, tenzij er precies boven ons
hoofd een stuk ruimtepuin de atmosfeer bin-
nendringt. Een stofdeeltje van 10 gram dat met
50000 km/uur op ons afschiet heeft bijna 300
keer de bewegingsenergie van de fietser in bo-
venstaand voorbeeld. Het stofdeeltje zal door
wrijving verbranden en zijn bewegingsenergie
daarom niet rechtstreeks aan Vreeland kunnen
overdragen. Anders wordt dat, wanneer niet
een stofdeeltje maar een Planetoide het pad
van de Aarde kruist. Er zijn zo’n 30 miljoen
Planetoides, stukken ruimtegruis, met een dia-
meter ergens tussen een paar meter meter en
enkele kilometers. De typische massa van zo’n
‘kleine planeet’ bedraagt ergens rond de
200000 kilo. Ze draaien op allerlei banen om
de zon. Kruist de Aarde de baan van een

Planetoide dan bestaat de kans dat zo’n object
in met zeer grote snelheid in slaat. De hoeveel-
heid energie die wordt overgedragen is dan
ruim 10 miljard keer groter dan van onze fiet-
ser, namelijk 20 triljard Joule, vergelijkbaar
met de hoeveelheid energie die vrijkomt bij
een kernexplosie. De grotere brokken zijn alle-
maal bekend en het is bekend of en hoe dicht
deze bij de Aarde komen. Op dit moment is
trouwens vanaf de Aarde een komeet te zien.
Kometen zijn groter dan planetoiden en in de
week  van 11 maart is ‘C/2011 L4 Pan-Starrs’ te
zien. Deze komeet is ongeveer 25 kilometer
breed en heeft zijn oorsprong in een grote ring
met ruimtepuin dat zich buiten ons zonnestel-
sel bevindt. Met grote snelheid beweegt deze
komeet richting zon, waarbij een deel van het
oppervlak verdampt en een staart ontstaat die
honderdduizenden kilometers lang is. Deze
staart is met het blote oog te zien, maar ‘Pan-
Starrs’ is niet gemakkelijk te vinden. Kijk kort
na zonsondergang richting westen, vlak boven
de horizon. De komeet is maar een half uurtje
te zien en gaat dan onder. We hoeven ons trou-
wens geen zorgen te maken, dat deze komeet
de Aarde raakt. De afstand bedraagt maar liefst
164 miljoen kilometer. We kunnen beter op-
passen op de fietsers die binnenkort weer over
de Van Leer brug zullen flitsen.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Foto: Merlijn Doomernik 

Op 2e Paasdag, 1 april as. zal LTC Loenen het
zomerseizoen inluiden. Leden en niet-leden
zijn van harte welkom. De jeugd komt eerst in
actie. We starten om 10.00 uur. Er worden cli-
nics gegeven, maar er worden ook korte wed-
strijden gespeeld. De paashaas zal zeker LTC
Loenen aandoen om eieren te verstoppen. De
senioren mogen in de middag aan de slag.
Ontvangst van de senioren zal zijn vanaf 13.00.
Ook voor hen zijn er clinics en worden er kor-
te wedstrijden gespeeld. Leden van het bestuur
zullen aanwezig zijn om informatie te ver-
strekken.

Start Zomerseizoen LTC Loenen
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Ze is een bekend gezicht in het dorp.
Loopt ze niet met de post, dan is het wel
met een paard of is ze te vinden in het wei-
land aan de Singel bij haar schapen. Corry
de Veer (46) heeft zoveel activiteiten als
vrijwilligster dat het bijna teveel is om op
te noemen. Maar we wagen toch een po-
ging. Tijdens ons gesprek zitten Anouk
(17), Bart (15) en Judith (13) ook in de ka-
mer, net als haar man Gerard. Corry’s ac-
tiviteiten zijn nauw verbonden met de hobby’s
van de kinderen, dat blijkt al snel. “Dat doe ik
bewust”, zegt ze, “dan ben ik betrokken bij wat
ze in hun vrije tijd doen. Bovendien, iemand
moet het oppakken, anders gebeurt er niets.”
Corry groeide op in Loenersloot, waar haar ou-
ders – Corrie en Gerrit Soede - een boerderij
met koeien, schapen en paarden hadden bij het
kasteel. Van jongs af aan leerde ze de paarden
‘zadel mak’ te maken én nam ze, net als wat haar
ouders in het verleden deden, deel aan con-
coursen. De boerderij overnemen was geen op-
tie. Corry: “Ik werd medisch analiste en heb
tien jaar in een ziekenhuis gewerkt. Toen Bart
werd geboren ben ik gestopt met werken. Ook
al omdat ik net als mijn man indertijd onregel-
matige diensten had. Mijn ouders hadden toen
al een stuk weiland aan de Singel gekocht waar
zij een nieuwe schuur bouwden. Als hobby gin-
gen zij hier door met Texelaar schapen fokken
en hielden zij twee paarden Unory en Picolette.
Later is onze pony Joy erbij gekomen. Toen de
kleintjes naar de peuterspeelzaal gingen, nam
ik deel aan de activiteitencommissie. Daarna
rolde ik in het bestuur van DOS, waar mijn kin-
deren op gymnastiek zaten. Voor DOS onder-
houd ik nog steeds de website.” Toen de kinde-
ren op de lagere school zaten, vond Corry tijd
om zich aan te melden bij Post.nl. “Ik loop vier
dagen per week een rondje door het dorp. Het
voordeel van dit werk is dat ik mijn eigen tijd
kan indelen, zodat ik altijd thuis ben als de kin-
deren uit school komen.”

Gezellig en inspirerend
Vrijwilligerswerk moet volgens Corry vooral
inspirerend en gezellig zijn. Is dat het geval, dan
is ze van de partij. Zo ook bij de EHBO-club in
Loenen, waar ze al weer bijna 25 jaar lid van is.
En bij de wielrenvereniging UWTC in
Uithoorn, waar Bart als jonge wielrenner lid
van is. Corry: “Ik houd de wedstrijdverslagen
bij en zorg dat ze op de website komen én bij de

plaatselijke pers. De website onderhouden doe
ik ook voor Muziekvereniging De Vecht, waar
dochter Judith tuba speelt. En omdat Anouk
mijn lidmaatschap van de Slotruiters in
Abcoude heeft overgenomen en daar wedstrij-
den rijdt, heb ik zitting genomen in het con-
cours comité.”
Maar er is meer! Paarden en schapen lopen als
een rode draad door het leven van Corry. Tot
twee jaar terug reed ze zelf nog op Unory.
Corry:  “Onze karakters botsten. Op een geven
moment steigerde het paard op de Gabrielweg.
Het liep gelukkig goed af, maar ik besloot toch
om het paardrijden op een laag pitje te zetten.
Unory wordt nu bereden door Anouk, die be-
ter met haar overweg kan.” Veulens worden
niet meer gefokt, want daarvoor is geen ruim-
te. De focus ligt nu op het fokken van stamboek
schapen, die weer bestemd zijn voor de ver-
koop. De kleuters van de basisschool komen
elk jaar in de stal naar de lammetjes kijken.
Corry: “Ik heb jaren geleden een cursus scha-
penverloskunde gedaan. Nu word ik zelfs in het
voorjaar bij problemen door een paar boeren in
de omgeving opgeroepen.” Dan lachend: “Ja,
natuurlijk zit ik in het bestuur van de NTS
(Nederlands Texels Schapenstam-boek), afd.
Zuid-Holland en Utrecht. De schapenorgani-
satie heeft vorig jaar een cursus wormeneieren
tellen georganiseerd. Dit omdat veel wormen
resistent worden voor de medicatie. Zo was ik
toch weer een beetje terug bij mijn oude be-
roep. Ik moest namelijk een microscoop aan-
schaffen. De kennis die ik heb opgedaan pas ik
toe op mijn eigen schapen, die ik nu minder
ontworm dan vroeger.”
Anouk en Judith zitten inmiddels ook aan tafel.
Om het wormen verhaal wordt hartelijk gela-
chen. “Mam”, zegt Anouk, “je bent nog wat ver-
geten. Je organiseert ook nog de collecte voor
de Brandwondenstichting.” “Ja”, zegt Judith tot
slot, “en je vangt mollen. Zet dat er ook maar
in!” C.L.

In de Schijnwerper...
Corry de Veer:
wie kent haar niet!

DE NIEUWE 
VOORJAARS 

KLEUREN VOOR 
"HAAR EN MODE" 

ZIJN BINNEN

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

In verband met de planning van instroom bij
de brede school CSV Ridderhof hoort de direc-
tie graag of u in de toekomst uw kind(eren) op
de brede school CSV Ridderhof wilt plaatsen.
Opgeven van uw zoon of dochter op de CSV
Ridderhof graag zo vroeg mogelijk. U kunt uw

kind vrijblijvend opgeven via gertdeboer@csv-
vreeland.nl. U kunt natuurlijk ook langskomen
op school voor een kijkje in de klassen. De di-
recteur van de school, Gert de Boer, staat u van
dinsdag t/m vrijdag graag te woord! Meer info
over de school: www.csvridderhof.nl.

Aanmelden nieuwe kleuters 

Op uitnodiging van Loenen Cultuur zal op za-
terdag 30 maart 2013 in de Grote Kerk in
Loenen voor de 26ste keer de Johannes Passion
van Johann Sebastian Bach ten gehore worden
gebracht, ook dit jaar uitgevoerd door het

Nieuw Bach Ensemble, onder leiding van Krijn
Koetsveld. Het concert begint om 19:30 uur.
Toegang € 27,50 met vroegboekkorting tot 15
maart, daarna € 30. Voor meer informatie zie
www.loenencultuur.nl.

Johannes Passion in Loenen
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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.

Op zondag 31 maart is er in de Grote Kerk van
Vreeland een bijzondere PaasKerkdienst.
Kinderen van de brede school CSV Ridderhof
leveren een bijdrage aan deze dienst. De
Paasdienst zal in het teken staan van 'de roos

van Jericho' en kinderen van de school zullen
het paasverhaal in beeld en geluid laten zien
en horen. De dienst start om 10.00 uur en we
willen benadrukken dat iedereen van jong tot
oud welkom is.

Paasdienst van school en kerk

Knollen voor citroenen
We kijken inmiddels al niet meer vreemd op als
we lezen dat er in de lasagna, hamburgers,
Zweedse Ikea balletjes, kroketten en frikandel-
lenen paardenbiefstuk zit. Zelfs restaurateur
Piet de Leeuw komt weg met zijn bekentenis dat
zijn biefstuk op de kaart er één van een paard is. 
“Er is niks mis met paardenvlees”, zegt
Vreelander Wim Dalhuisen, die samen met
zoon Robert, de slagerij in Breukelen heeft.
“Het is wel wat zoeter dan rundvlees. Wij verko-
pen het niet. Er is ook geen vraag naar.  Van
oudsher is paardenvlees voor arme mensen.
Het is namelijk heel goedkoop. Meer dan één
euro per kilo levert het niet op. Begrijpelijk dus
dat de vleesverwerkende industrie het mengt
met rundvlees. Begrijpelijk, maar wel fraudu-
leus omdat het niet eerlijk op de verpakking
wordt vermeld.” Dalhuisen denkt dat er door de
crisis steeds meer hobbypaarden bij de slachte-
rijen terecht komen. “Mensen kunnen de stal-
ling en het voer niet meer betalen en doen hun
paard weg. Ach, we weten vaak niet meer wat
we eten of waar het vandaan komt. Er zou veel
strenger toezicht gehouden moeten worden op

vleesverwerkers. Hoe wij zelf werken is heel
transparant en overzichtelijk. Onze koeien ha-
len we bij veehouderij  Kruiswijk in Loenen en
we bepalen zelf wat de dieren aan gezonde voe-
ding krijgen. Iedere maandag wordt één koe in
Maarssen geslacht. De verdere verwerking
doen we allemaal zelf. Herkomst en afzender
zijn dus bekend. En wie een keer paardenvlees
wil proberen adviseer ik naar een echte paar-
denslager te gaan.” C.L.

Beste inwoners van Vreeland, de eerste twee
maanden van 2013 hebben we al weer achter
de rug. Helaas zijn we de februari maand be-
gonnen met drie inbraken in Vreeland. Een
inbraak is zo gebeurd, de inbreker is sneller
binnen dan u denkt. Let u daarom bij het ver-
laten van de woning goed op dat alle deuren
en ramen slotvast zijn afgesloten en maak
vooral ook gebruik van de nachtsloten op de
deur. Het is noodzakelijk om het  het dieven-
gilde zo moeilijk mogelijk te maken. 
Mocht u in het dorp een verdachte situatie
zien -u ziet bijvoorbeeld iemand die zich ver-
dacht gedraagt bij een auto/woning en u ver-
moedt dat die persoon weleens kon gaan in-
breken- aarzel en schroom niet, bel direct het
alarmnummer 1-1-2 . De politie komt met
spoed ter plaatse om die persoon en/of het
gebruikte (motor)voertuig te controleren.

De politie hoopt dat u onze ogen en oren wilt
zijn.  Vreeland is een klein dorpje en het valt
niet altijd mee om een veilige en toegestane
plek te vinden om uw auto te parkeren. Toch
vragen wij uw medewerking bij het parkeren
op de Raadhuislaan en de Lindengracht.
Waarborg te allen tijde de vrije doorgang van
hulpdiensten en dat ook het vrachtverkeer
veilig en zonder schade kan passeren.

De politie ontving diverse klachten over het
sluipverkeer tijdens de ochtendspits door het
dorp. Dit speelt vooral ter hoogte van
Vreeland. Dan zoeken de  automobilisten een
alternatieve route door Vreeland. Wellicht
ten overvloede, maar we attenderen automo-
bilisten erop dat het verboden is om tussen
07.30 en 09.00 uur door de Breedstraat en
over de Van Leerbrug te rijden.

Berichtje van de wijkagent

De aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal      
Op 21 maart houdt de heer Hans van Bemmel
uit Maarssen voor de Historische Kring Loenen
een lezing over dit onderwerp. In 1892 werd
met de aanleg van het Merwedekanaal (nu
Amsterdam-Rijnkanaal) bijna letterlijk een
streep getrokken door het landschap van onze
streek. Buren konden elkaar voortaan slechts
met zeer grote moeite bereiken, het ging (veel)
meer tijd kosten de nog niet zo lang daarvoor
gebouwde stations te bereiken en dat was nog
niet alles. Een groot aantal boerderijen moest
verplaatst worden en, niet het geringste gevolg,
de bevolking nam tijdelijk fors toe door een gro-
te toevloed arbeidskrachten ten behoeve van de
aanleg. De aanwezigheid van deze in kampen

gehuisveste  “polderjongens” ging niet onopge-
merkt voorbij. Het traject dat besproken wordt
loopt van Nigtevecht tot Zuilen. Het verhaal
wordt geïllustreerd met vele afbeeldingen,
waaronder een aantal unieke foto’s die zelden of
nooit zijn vertoond. De lezing is ook toeganke-
lijk voor niet-leden, zij betalen € 2,=. Aanvang
20.30 uur. Plaats: Dorpshuis Vreeland.

HKGL Lezing  
Een streep door het landschap

AFHALEN BIJ ZUID
Afhalen van o.a. de huiskamerhap, 

onze beroemde hamburger, saté, 

kroketten en/of gewoon een lekker 

portie frietjes voor thuis.  

En terwijl u wacht, kunt u aan de bar 

relaxed genieten van een heerlijk drankje.  

www.lokaalzuid.nl   *  0294-230230

Chi Neng Qigong 

Meditatie in Beweging

Dinsdag avond  20.00 -21.30 uur in Vreeland

Kom vrijblijvend een les 'proeven'

Info: Gabrielle 06-23521305/ www.waveoflife.nl/qigong
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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!
De Razende Reporters hadden een beroemde

gast op bezoek. Ze sliepen er bijna niet van.

Wie was het? Ze hadden wel een vermoeden!

En jij? Hint: Hou jij van Klokhuis? Lees deze

keer over dit bezoek, zodat jij onze gast en

dorpsgenoot nu ook kent! De 6 andere

Razende Reporters die je nog te goed had zijn

nu ook ‘bekend’! Wil je een goede tip over pes-

ten? Lees dan gauw verder. Oh ja, de foto’s zijn

gemaakt door Bente van Baar. Heb jij ook een

verhaal of nieuws? Schrijf ons: info@vreeland-

bode.nl

Interview Lucas
Hoe oud ben je? 8. 

Ik word blij van alles (behalve van erge din-

gen). Mijn lievelingssport is voetbal maar ik

houd ook van tennis. Mijn familie bestaat uit

een opa en een oma, 3 neven, 2 nichten, een

broer met bruin haar, eeen zus en papa en

mama. 

Zou je beroemd willen worden? Nee, vind ik

niet nodig. (Lucas Schenk was ziek en inter-

viewde zichzelf).

Bezoek Lisa
door Mathijs Mol.

Woensdag 7 februari .

Een mystery guest kwam op bezoek. We dach-

ten dat ze in cognito zou komen. Het was Lisa

van Klokhuis. Omdat we al wisten wie ze was

hoefde ze zich niet te verkleden. 

Hoe Lisa presentator is geworden van

Klokhuis ga ik nu uitleggen. Lisa vond het leuk

om gekke dingen te doen. Ze ging daarom

meedoen aan de audities en ze won.

Werken voor Klokhuis is heel erg vermoeiend.

Je moet om 6 uur opstaan en je moet je vaak

omkleden. Je kleren mogen nooit dezelfde

kleur hebben als de achtergrond.

Lisa woont in Vreeland. Ze heeft een grote

hond en ze krijgt een kindje.

Ze verhuisde als kind naar België. Daar werd

ze door de Belgen gepest. Omdat Belgen,

Nederlanders gek vinden. En dat is andersom

ook.

Lisa heeft lang haar en ze is zelf niet zo lang. Ze

is heel vriendelijk. 

Ze was een leuke mystery guest.

Wie is Egidus?
Egidius van Mengelberg houdt van een

kat,(poes),hond murmeltier .Hij slaapt het lek-

kerst in een zacht middelmatig bed 

en hij vindt spinnen eng. Hij woont in de

Vossenlaan sinds twee jaar met Reinhart.  

Door Renee Ypeij

Wie is Nadieh?
Nadieh is geboren op 10 juni 2004. Later wil

Nadieh misschien dierenoppas, kapper, foto-

graaf of zangeres worden. Zou je beroemd wil-

len worden? “Ja, omdat ik toneelspelen heel

leuk vind”.

Als Razende Reporter wil ze heel graag foto-

graferen. Ze slaapt het lekkerst op haar zij. 

Nadieh ten Dam is door Pink van Dijk geïnter-

viewd.

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
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Interview met Jelmer
JELMER SLAAPT MET EEN KNUFFEL ON-

DER ZIJN NEK. HIJ ZEGT ZELF DAT HIJ

VAAK ONDEUGEND IS.

HIJ IS OOK GEK OP VLIEGTUIGEN EN HIJ

IS OP 8 JUNI 2004 GEBOREN.

HIJ WIL LATER STRAALJAGER PILOOT

WORDEN, OMDAT ZIJN OPA STRAALJA-

GER PILOOT WAS.                                          

ZIJN LIEVELINGSSPORT IS HOCKEY EN

HIJ ZIT ZELF OOK OP HOCKEY .

HIJ IS EEN BEETJE BANG VOOR EEN

HEEL ENG SPOOKHUIS.

Nelson van Houwelingen (8)

Interview met Joshua
Wat Joshua leuk aan zichzelf vindt,  is dat hij

behulpzaam is. Zijn hobby is hockey maar ook

vindt hij muurklimmen leuk. Later wil hij bij

klm gaan werken.

Wat hij wil doen bij razende reporters is mop-

pen vertellen. Zijn minpuntje is tv kijken. Hij

wordt blij van kietelen.

En eng vindt hij  dat je vermoord wordt.

Hij slaapt het liefst met zijn knuffels.

Joshua van Houwelingen is door Mathijs Mol

geïnterviewd.

Wie is Josefien?
Josefien wil later wel bediende in een restau-

rant worden. Ook lijkt het haar wel leuk om be-

roemd te worden als zanger. Wie weet dan wel

allebei tegelijk? Dol als ze is op hockey is maakt

ze toch ook graag een gaatje voor de

Kinderpost. Als Razende Reporter wil ze inter-

viewen. Kijk maar hieronder bij het bezoek

van Lisa...

Zo is Lisa Wade
Ze is open.

Ze is aardig tegen kinderen.

Als het erg is zegt ze het gewoon.

Ze is altijd eerlijk.

Lisa vindt haar werk leuk.

Ze is haarzelf.

Ze is aardig en lief. Groetjes, Jelmer

Het Klokhuis
In dit verhaaltje gaat het over het klokhuis. Het

klokhuis is heel leerzaam. Klokhuis kan je ie-

dere werkdag om 18.23 uur op zapp zien. Het

is super leuk! Ook leer je er veel van. Soms is

het klokhuiskantoor en soms gaat het over iets

anders. Ook zitten er leuke filmpjes in het

klokhuis. Klokhuis heeft ook een website.

www.hetklokhuis.nl daar kom je meer over het

klokhuis te weten. Het is een superleuke web-

site! Je kan er spelletjes doen vragen stellen

enz... Ook daar leer je heel veel van. Kijk snel

naar het klokhuis! 

Pesten
Als kind ging Lisa van het Klokhuis naar

België. En toen werd ze daar gepest. België ha-

ten Nederlandse mensen en dus werd ze ge-

pest. Ze werd ook gepest omdat ze klein was.

Vroeger op school werd ze ook al gepest omdat

ze klein was. Dat vond ze vervelend. Dus ik heb

wat tips om te helpen zodat pesten stopt: 

1: praat met ze waarom ze dat doen. 

2: laat het duidelijk zien dat je het niet leuk

vindt.

3: zeg het later als ze doorgaan tegen je juf of

meester.                                Door Lucas Schenk

Tip van Lisa
Veel kinderen willen beroemd worden. Maar is

dat altijd leuk? Mensen zien vaak alleen maar je

buitenkant op de tv. Dat is je imago.

Kan je eigenlijk wel jezelf zijn als je beroemd

bent? Zou Ralf Mackenbach het nog steeds leuk

vinden om overal - click clack - te tapdansen?

En stop jij die grote zak chips in je wagentje bij

de Dagwinkel als er opeens een fotograaf naast

je staat? Als je imago goed bij jezelf past is het

makkelijker om beroemt te zijn. Bij Frans Bauer

opast het goed. Wie je bent neem je mee. Dus

doe eerst vooral wat je goed kunt en leuk vindt!

Handtekeningen
Niet naar huis zonder een handtekening!

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!!!
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Zullen we er aan wennen als we in de toekomst
geen Koninginnedag meer hebben op 30 april?
Verreweg de meeste Nederlanders hebben geen
andere herinnering dan 30 april. Nog ongemak-
kelijker voelt het na bijna 125 jaar enkel konin-
ginnen ineens te moeten praten over konings-
dag. Het ligt nog niet soepel in de mond. Met
Amalia zal ooit Koninginnedag weer terugkeren
en dat vast niet op haar verjaardag op 7 decem-
ber. Nog iets anders dat ongemakkelijk voelt, is
dat ons sinds de abdicatie-toespraak van onze
koningin met regelmaat de term ‘onderdanen’
klinkt. Onze koningin zal dat woord vast en ze-
ker nooit in de mond nemen, hooguit als ze op
haar eigen benen doelt. Dit geluid klinkt meer
vanuit onze democratisch verkozen volksver-
tegenwoordiging en de regering. Premier
Rutte beroept zich graag op zijn grote voor-
ganger Thorbecke. Maar de laatste dwong de
toenmalige koning Willem II om zich in één
enkele nacht te bekeren van conservatief tot li-
beraal en de grondwet van Thorbecke’s hand te
ondertekenen. De Oranje-koningen waren
even vergeten dat de Franse revolutie al had
plaatsgevonden, waarbij de Fransen ‘burgers’
waren geworden en Nederland was toen nog
een republiek. En wie de geschiedenis een
beetje kent, die weet dat Nederland tot onze
koninginnen altijd weinig liefde kende voor

vorsten. Sterker, in de hele geschiedenis tot de
19e eeuw, waren koningen en keizers bijna al-
lemaal vijandelijke bezetters van het kleine
land aan de Noordzee! Duitsers, Spanjaarden,
Fransen, Oostenrijkers of Italianen.
Al aan het begin van zijn eerste kabinet sprak
premier Rutte over de onderdanen. In de dub-
bele-paspoortkwestie van de half Zweedse
staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten maak-
te de premier daar tenminste één fout. Zweden
heeft weliswaar een koning, maar geen onder-
danen. Wie een Zweeds paspoort heeft is een
medborgare – een medeburger. En volgens de
geldende regels mag zelfs de Zweedse koning
zich een medeburger noemen. Misschien was
de wens dat de staatssecretaris nu haar mede-
burgerschap zou opgeven om zo met recht on-
derdanig te worden.
Mijn suggestie anno 2013 zou zijn: gun onze
nieuwe koning zijn eigen onderdanen en laat
hem op eigen benen staan. Hij heeft vier voor-
beelden van koninginnen die bij ons volk in
brede zin zeer geliefd waren en laat onze volks-
vertegenwoordigers hem niet in verlegenheid
brengen door hem op te zadelen met onderda-
nen. Ik zocht nog even naar een alternatief
voor ‘leve de koningin!’ Het moet wel hetzelf-
de aantal lettergrepen hebben. En daarom een
voorstel: ‘leve de burger-king’.

De Burger King

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

Vanaf 16 maart is er een bijzondere, drievoudi-
ge tentoonstelling te zien over twee eeuwen in-
dustrie in de Vechtstreek. In het Vechtstreek-
museum in Maarssen, streekmuseum Vrede-
goed in Tienhoven en het Regionaal Historisch
Centrum in Breukelen is steeds een bepaalde fa-
cet van dit onderwerp verbeeld.  Er is intensief
samengewerkt met de historische kringen uit
Loenen, Breukelen en Maarssen. Duidelijk
wordt hoe belangrijk industrie en ambacht voor

onze streek zijn geweest. Zo komen de steen- en
pannenbakkkerijen aan bod, scheepswerfjes,
sigarenmakerijen en brouwerijen,  stofzuigerfa-
briek VAM en stoomzuivelfabriek Insulinde te
Breukelen, Houtzagerij Hulsman te Nieuwer-
sluis, de Glasfabriek bij Loenen, en natuurlijk
Van Leer in Vreeland. Een echte aanrader om
dit voorjaar deze drie locaties te bezoeken en u
te verbazen over de veelzijdigheid van dit boei-
ende onderwerp.

“Voortvarend in de Vechtstreek”

Niet in zijn rol als ome Willem, maar in zijn rol
als verteller komt Edwin Rutten op zaterdag 6
april naar Vreeland. Op deze avond wordt van-
af 19.30 uur een try-out gegeven van de mu-
ziekvoorstelling: Loevendie/Stravinsky. Deze
voorstelling wordt gespeeld onder leiding van
dirigent Jonathan Waleson en is geschikt voor
kinderen en volwassenen vanaf ongeveer 8
jaar. Ook onze dorpsgenoot Peter Prommel
heeft een rol bij dit optreden. Hij verzorgt het

slagwerk. Wilt u bij deze try out zijn, dan bent
u op zaterdag 6 april vanaf 19.15 uur van harte
welkom in de brede school CSV Ridderhof. De
toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor
de musici wordt op prijs gesteld. Wilt u de
voorstelling in het ‘echt’ zien dan zijn kaarten
voor de voorstelling, op zondag 7 april om
15.00 uur in Bunnik in de Barbarakerk,  te re-
serveren viaverkoop@krommerijnconcer-
ten.nl. Kaarten zijn ook aan de deur te krijgen.

Muziekvoorstelling Edwin Rutten

‘Start in de zomervakantie je eigen onderne-
ming met begeleiding, verzekering en een
startkapitaal!’. Net als in 2012 biedt het project
ZomerOndernemer tientallen jongeren de
kans om gedurende de zomervakantie een ei-
gen bedrijf op te zetten. Zij krijgen een startka-
pitaal van € 200 en worden geadviseerd door
coaches, de Kamer van Koophandel, Rabo-
bank en de Belastingdienst. Deelnemers krij-
gen vier tot zes weken de gelegenheid kennis te

maken met het ondernemerschap. In de eerste
week is er een driedaagse training. Daarna
gaan ze zelf aan de slag. Regelmatig komen ze
bij elkaar, bijvoorbeeld voor een workshop met
spraakmakende ondernemers. Aan het eind
presenteren de jonge ondernemers hun bedrijf
op een feestelijke slotbijeenkomst. Deelname
aan ZomerOndernemer is gratis, je hebt alleen
wel een goed idee en een grote dosis enthousi-
asme nodig. www.zomerondernemer.nl.

Zomerondernemers gezocht!
Uniek ondernemersproject voor jongeren van 15 -22 jaar
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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

Zaterdag 9 februari gingen de kinderen van
DOS weer naar Wilnis voor de voorronde van
de mini 3-4 kamp wedstrijden. De meisjes, on-
der leiding van juf Tonny, hadden zware concur-
rentie en wisten een nette 8e plek te behalen (van
de 25 groepen). Helaas niet genoeg om naar de
finale te mogen. Maar liefst vier jongens teams
deden onder leiding van meester Vincent mee
aan de wedstrijden. Bij de 3 kamp deden de jon-

gens weer veel ervaring op, hadden een leuke
dag, maar plaatsten zich ook niet voor de finale.
De 2 jongens groepen bij de 4 kamp wisten zich
met een 1e en 2e plaats allebei te plaatsen voor de
finale op 6 april. Luka, Melle en Jouke en Dimo,
Ilan en Renzo gaan de kleuren van DOS verde-
digen. Ook meedoen aan gymwedstrijden of ge-
woon voor de gezelligheid gymmen, kom een
proefles meedoen! www.dosvreeland.nl.

Succes voor DOS bij voorronde Wilnis

Dat Vreeland voor nu en in de toekomst een
fijne plek is om te wonen is belangrijk. Dat
vindt u, maar ook de gemeente Stichtse Vecht.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft ervoor gekozen gebiedsgericht werken
prioriteit te geven. Met gebiedsgericht werken
richt de gemeente zich met beleid en uitvoe-
ring op de wensen en behoeftes van de inwo-
ners. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
prioriteiten die de inwoners stellen aan hun
leefomgeving, wil het college recht doen aan de
identiteit van de dorpen en wijken in de prach-
tige gemeente Stichtse Vecht. Dat betekent
maatwerk per gebied. Hiertoe heeft de ge-
meente gebiedsregisseurs in dienst die, samen
met het dorp dat het betreft, een dorpsontwik-
kelingsplan opstellen. De gebiedsregisseur
voor Vreeland is Jacobine Klijberg. Zij maakt
in 2013 en 2014 een dorpsontwikkelingsplan
voor Vreeland, dit in samenwerking met onder
anderen de dorpsraad, maatschappelijke part-
ners en hopelijk met uw hulp. 

Een dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een
analyse, een visie op het dorp die ongeveer 15
tot 20 jaar vooruit kijkt, en een uitvoeringsplan
dat ongeveer 5 jaar vooruit kijkt. Voor
Vreeland wordt nu een start gemaakt met de
analyse. Aan de hand van de analyse wordt be-
keken of de reeds bestaande visie van Vreeland
uit 2010 nog voldoet of aan bijstelling toe is.
De globale planning is de analyse te maken in
de eerste helft van 2013 en de visie bij te stellen
in de tweede helft. In 2014 worden de afspra-
ken gemaakt hoe en door wie de doelen ge-
haald kunnen worden. Die afspraken worden
vastgelegd in het uitvoeringsplan.

De analyse van Vreeland wordt dus op dit mo-
ment gemaakt. Daarvoor wordt gebruik ge-
maakt van statistisch materiaal en (o.a. ge-
meentelijke) beleidsdocumenten. Daarin ont-
breekt echter een blik op de ziel van Vreeland,

en die is nu juist zo belangrijk. Die ziel wordt
natuurlijk bepaald door het wereldwonder: de
bewoners van Vreeland. 

Daarom de volgende oproep: Op de site van de
dorpsraad Vreeland (www.dorpsraadvreel-
and.nl) is een enquête te vinden. Zou u deze
willen invullen en, graag voor eind maart, uw
antwoorden willen mailen aan jacobine.klij-
berg@stichtsevecht.nl. Ook mooie, leuke,
grappige foto’s van belangrijke of juist zorg-
wekkende plekken zijn welkom. Graag met
uitleg over waar en waarom.

Ook later in het jaar zal uw bijdrage aan het
dorpsontwikkelingsplan nog welkom zijn. Zo
zal er kort voor de zomervakantie, gevraagd
worden mee te denken over waar voor de toe-
komst de prioriteiten zouden moeten liggen.
Weer later hoe de gemeente en bewoners, on-
dernemers etc. kunnen samenwerken bij het
realiseren van de visie. Namens Jacobine “al-
vast hartelijk dank”. Op een mooie toekomst
dan maar.

Gebiedsregisseur Jacobine Klijberg
Samen denken over de toekomst van Vreeland
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“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!
22 en 23 april gesloten i.v.m. verbouwing! 

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

Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen be-
steedt een deel van haar winst aan het
Rabobank Coöperatiefonds, een fonds dat
eenmalig een bijdrage levert aan projecten die
de lokale samenleving ondersteunen. 

Stichtingen of verenigingen die financiële on-
dersteuning nodig hebben, kunnen zich voor
1 juli 2013 aanmelden via www.rabo
bank.nl/hvp. Hier staat ook meer informatie.

Rabobank Coöperatiefonds 

Schooltennis bij CSV Ridderhof
Leerlingen van CSV Ridderhof (groep 3 en 4)
krijgen op dinsdag 26 maart as. een tennistrai-
ning aangeboden tijdens de gymles. 
Het schooltennis is bedoeld om het tennis in
de regio te promoten en om meer jeugdleden
te werven. Erik Zorn, hoofdtrainer bij TV
Nederhorst, zal de tennistraining verzorgen.
De zomertraining bij TV Nederhorst gaat op
maandag 25 maart as. van start. Er is nog plaats

in enkele groepen. Als je je nu al aanmeldt, dan
hoef je geen inschrijfgeld te betalen. De zomer-
training bestaat uit 18 trainingsweken en in de
schoolvakanties is er geen training. Ook bij
slecht weer gaan de trainingen gewoon door,
omdat er een blaashal is.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Erik Zorn, per telefoon 06-15388091 of
email: erik.zorn@rgsports.nl.

Vrouwen van Nu Loenen e.o. is een kleine af-
deling van de grootste vrouwenvereniging van
Nederland. Een deel van de leden komt uit
Vreeland. Contact, Cultuur en Creativiteit -
dat zijn de ingrediënten van het programma
2012 - 2013 dat de leden en belangstellenden
wordt geboden. 
Donderdag 21 maart: Claudia Brugman heeft
ervaring met hangjeugd en soms optredende
agressiviteit. Een gevoel van onveiligheid heeft
daar vaak mee te maken. Haar presentatie in
maart vat zij samen onder “Straattaal”. Ook
haar teddyberenproject komt ter sprake.
Donderdag 18 april:  staat “Poëzie” centraal.
Waarom vindt men een bepaald gedicht mooi?

Misschien heeft iemand zelf gedichten ge-
schreven. Piet van den Akker leidt deze avond,
maar noemt zichzelf “gast”. Dus niet alleen po-
ëzie staat centraal, maar ook de leden!
Buiten deze avondbijeenkomsten zijn er meer
activiteiten: museum- en tentoonstellingsbe-
zoek; regelmatig met een groepje uit eten gaan;
een verrassingstocht maken met het openbaar
vervoer; samen handwerken; koffie ochtenden
bijwonen. Meer informatie bij T. van
Wageningen-Koopman, tel. 0294 231807. 
De bijeenkomsten worden gehouden op de 3e
donderdagavond van de maand in gebouw
“De Lichtkring”, Kerkstraat 4 in Loenen.
Aanvang 20.00 uur; de zaal is open om 19.30 u.

Contact, Cultuur en Creativiteit

Op donderdagmiddag van 17.30 tot 18.30 is er
ruimte bij de cursus freerunning -turnen voor
jongeren met pit. Een salto op de tumbling-
baan of over een brug heen maak je immers
niet zomaar.  Daarom is dit ook geschikt vanaf
de bovenbouw.  De huidige deelnemers varië-
ren van leeftijd van 9 tot en met 16 jaar.
Nieuwsgierig? Kom een keer vrijblijvend een

proefles volgen bij Vincent in de gymzaal op de
Fetha. Laat via www.facebook.com/Dos
Vreeland even weten dat je komt!

Pittige jongeren gezocht!

De Toercommissie van onze IJsclub Voorwaarts
is op zoek naar een secretaris. In de winter wordt
er vergaderd. De secretaris onderhoudt diverse
contacten en doet uiteraard enthousiast mee

met ( de voorbereiding van) de schaats-toer-
tocht. Veel plezier, weinig werk!
Meld je aan bij Corine Winnik.
corinewinnik@hotmail.com  of 0294-231449.

Wie wordt secretaris?
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Tussen Slotzigt en De Keet ligt een eilandje in
de Vecht dat veel passanten tot de verbeelding
spreekt. Van wie is dat eilandje eigenlijk?
Hoezo ligt er juist hier zomaar een eilandje in
de Vecht? Het eilandje heeft in ieder geval re-
gelmatig fotografen geïnspireerd, want het is
op heel veel prentbriefkaarten uit het begin
van de 20ste eeuw te zien, zoals ook op deze
oude foto. Bijzonder is dat hier nog de huizen
op te zien zijn die later gesloopt werden bij de
aanleg van de N201 in 1939. Er is hier dus ook
nog geen provinciale brug te zien; het dorp
Vreeland was nog ongedeeld. 

Kadastrale kaart
Maar terug naar het eilandje. Het ligt voor de
hand om te denken dat dit een kunstmatig
aangelegd eiland is, omdat het zo mooi voor de
theekoepel/koetsierswoning van Slotzicht ligt.
Deze buitenplaats was in 1824 geërfd door
Henriette Voomberg. Zij breidde al snel haar
grondbezit uit tot 70 ha grond, water en diver-
se huizen aan beide zijden van de Vecht. Zo
werd zij de op een na grootste grondbezitster
van Vreeland in die tijd. De tuin van Slotzigt
vormde zij om tot een landschapspark met
slingervijvers, een vinkenbaan, oranjerie, me-
nagerie, hertenkamp, ijskelder, parkbos etc.
Het zou aannemelijk lijken dat zij, geheel pas-
send in de stijl van dit romantische park, het ei-

landje toen heeft aangelegd als sfeerverhogend
element in haar uitzicht. In haar tijd, in 1832,
verschenen de eerste kadastrale kaarten, waar-
op het eilandje ook vermeld wordt. Het heeft
nummer B 407 en staat omschreven als
‘boombosch als bouwland’, groot 0,04 ha.

Eiland op oude kaarten
Kijken we echter op oude kaarten, blijkt dat op
sommige al veel eerder op dezelfde plek een ei-
landje wordt aangegeven. Het ligt in een kleine
bocht in de rivier. En precies daar ligt de oplos-
sing: De bocht is ooit afgegraven, zodat een deel
van de oostelijke oever als een eilandje over-
bleef. Dit fenomeen zien we ook op andere
plekken waar bochten in de Vecht zijn afgegra-
ven. Zo kwam het oude dorp Vreeland door het
afgraven van de Vechtbocht in de 15de eeuw op
een eiland te liggen en ook bij de Nes en de
Hinderdam zijn eilanden ontstaan doordat een
scherpe bocht werd afgegraven. Deze laatste
twee zijn pas in de 17de eeuw ontstaan, toen
bochten in de Vecht werden afgegraven bij de
aanleg van het jaagpad waardoor een kortere
reisweg werd gerealiseerd. Of het eiland ont-
staan is tegelijk met het afgraven van de bocht
om Vreeland of pas in de 17de eeuw bij de aan-
leg van het jaagpad, is niet met zekerheid te stel-
len. In ieder geval is het vele eeuwen oud. 
Het eiland heet: Het eilandje van Blydenstein.
Hoe het aan die naam komt, leest u volgende
maand. J.J.

...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

Het eilandje in de Vecht
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De Oer-Vreelander
Van zijn broer kregen we het verzoek nu toch
echt eens contact op te nemen met Gerrit
Boelhouwer die in hun ouderlijk huis op het
Sluisje woont en “in de hijskranen zit en veel
van de wereld ziet”. Nu stond hij al een tijdje op
mijn wenslijstje, maar na zo’n oproep hebben
we hem toch even naar voren gehaald. 

Jeugd in Vreeland
Ik spreek hem in zijn ouderlijk huis. Hij vertelt
dat het huis al 300 jaar oud is en van oorsprong
de stallen vormde voor de ridders van het
Kasteel Vredelant. Hij is geboren in het huis er-
naast, op nummer 6, en heeft daar tot zijn der-
de jaar met zijn ouders bij zijn grootouders ge-
woond. Toen zijn jongere broer Erik werd ge-
boren werd het huis te klein en verhuisden ze
met hun ouders naar Loenen. Toen Gerrit 7
jaar was kwam het huis naast zijn grootouders
vrij en verhuisden ze terug naar het Sluisje.
Gerrit ging naar de CSV, hielp melkboer Mooij
met het rondbrengen van melk, boer Johan
met het lassen van hekwerk en mesten, de fiet-
senmaker met bandenplakken, bij de benzine-
pomp enzovoort. Voor een stuiver, gewoon
om te helpen of om een proefritje op een gere-
pareerde brommer te mogen maken. Hij was
altijd in de weer. Hij herinnert zich de feesten
in de Soos in het oude gemeentehuis, waar hij
met Erik Meijer de muziek verzorgde en zijn
neven achter de bar stonden. Met oud en
nieuw sleepten ze alle loszittende delen van het
dorp naar de muziektent. Niets werd gesloopt,
maar een oproep in de toenmalige
Vreelandpost waar de luiken waren gebleven
(onder de muziektent) leverde het wel op. Hij
spreekt Sam van Waalbeek nog af en toe en
kent nog veel namen van toen, maar veel zijn
inmiddels uit Vreeland vertrokken.

Kranen
Na de CSV gaat hij naar de LTS en van daaruit
krijgt hij zijn eerste baan in Nederhorst. Hij re-
pareert er kranen. 3 werkgevers en vele jaren
later, in 1998, begint hij voor zichzelf. Dat loopt
goed, nog steeds. Hij heeft een vaste groep
klanten waardoor zijn continuïteit geborgd is.
Klanten blijven doordat de kwaliteit goed is. Of
hij nu een enkelvoudige jaarlijkse keuring doet
of een grote order moet uitvoeren maakt hem

niet uit, het moet perfect zijn. Hij is daarbij
nooit de duurste geweest. Door de crisis in de
bouw zijn wel een aantal kranen naar het bui-
tenland verkocht, die reist hij achterna en
daardoor is hij zelf ook veel voor werk in het
buitenland te vinden. Sint Maarten, Riga,
Congo, Egypte, een paar keer per jaar vliegt hij
de kraan achterna voor herstel. 

Nieuw leven
In de tussentijd ontmoet hij zijn toenmalige
echtgenote en verhuist hij naar Nieuwe Ter Aa.
Ze krijgen 2 kinderen, Iris en Michel, die in-
middels 20 en 22 zijn. In 2002 overlijdt Gerrit’s
vader en in 2003 gaan Gerrit en zijn gezin in
het huis op het Sluisje wonen. Helaas volgt
daarna de scheiding. Na een aanvankelijk
moeilijke periode ontmoet Gerrit zijn huidige
vrouw Ade Linda. Ze is Indonesische van oor-
sprong en als ze in 2006 in Vreeland komt wo-
nen valt dat niet mee. Buren en familie zijn niet
gelijk overtuigd en moeten wennen aan de
nieuwe situatie en aan de nieuwe Gerrit, want
met zijn relatie volgt een dieper geloof en een
soberder leven. Gerrit vindt het moeilijk dat
zijn keuze voor zijn eigen geluk verkeerd is ge-
vallen bij enkele mensen die veel voor hem be-
tekenen, maar hij is standvastig in zijn keuze
voor een leven met Ade Linda. Het is de twee-
de helft van zijn leven en die wil hij in liefde en
rust afmaken. Wie dat kan accepteren is wel-
kom, zijn deur staat altijd open. Ade Linda
heeft 2 dochters, Indah en Dewi. Indah heeft
twee kinderen en Dewi is authistisch en woont
begeleid.

Voor een betere wereld
Van oorsprong is Gerrit gelovig opgevoed
door zijn grootouders en hij is gelovig geble-
ven, maar niet praktiserend. Door Ade Linda
is het geloof weer een belangrijke rol gaan spe-
len. Ade Linda is beheerder bij de stichting
WorldHarvest Europe, een christelijke non-
profit organisatie die mensen helpt die in ar-
moede leven of door rampen zijn getroffen. De
aandacht gaat met name, maar niet uitsluitend,
uit naar Indonesië. Bijvoorbeeld na de tsuna-
mi, daar was WorldHarvest een van de grote
partijen in de wederopbouw. De kerkgenoot-
schap waar WorldHarvest bij hoort is de
International Gospel Fellowshipkerk en staat

in Amsterdam. Gerrit en Ade Linda rei-
zen, op eigen kosten, ook veel voor de
stichting en zijn daardoor veel samen
op pad om de wereld een stukje beter te
maken. Maar hun thuis is in Vreeland.
Ook al is het anders en leven mensen
steeds meer in hun eigen wereld. Een
stukje verdraagzaamheid lijkt te ver-
dwijnen. Ach ja, verandering houd je
niet tegen, dat is een brede maatschap-
pelijke ontwikkeling. Maar dit huis is
zijn thuis, altijd al. Daar is hij trots op.

De Import-Vreelander
Jeannine Lafèbre – licensing director bij
Nickelodeon/Viacom Consumer

Products - woont samen met Roel van Dijk. Ze
hebben twee kinderen Pink (9) en Lola (5). In
2007 kwamen ze in Vreeland wonen. De vori-
ge eigenaar van het huis aan de Otto van
Schonauwenstraat had hen Vreeland met lou-
ter superlatieven aangeprezen. Jeannine:
“Vreeland zou helemaal fantastisch zijn om te
wonen. En dan het Dorpsfeest en Koningin-
nedag: zo leuk voor de kinderen! We waren
dus snel overgehaald en aan de zogenaamde

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.

Nieuw: pin aanwezig!

ZAKELIJKE AFSPRAAK? 
Kom naar de Nederlanden!

Spreek ook zakelijk af in de Nederlanden.
Wij bieden gratis parkeren en gebruik van WIFI

en zijn centraal gelegen, ook voor uw zakelijke afspraken!

een glas huiswijn
een hoofdgerecht

koffie of thee met Wilco's soufflé

Prijs per persoon 35,00

Natuurlijk is dit ook te reserveren als u geen zin heeft om te 
koken, voor zowel lunch als diner, dinsdag tot en met vrijdag.

Reserveer via 0294 232326

De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294 232326, info@nederlanden.nl

www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

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

Telefoon: 0294 – 291325 
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verkooppraatjes bleek bij nader inzien niets
overdreven. Het is hier gewoon heel fijn om te
wonen.”
Roel schenkt een heerlijk wit wijntje in en gaat
even naar de buren en wij gaan terug in de tijd. 
Jeannine groeide – samen met haar jongere
zusje - veilig en beschermd op in Soest. Na het
VWO koos ze voor een HEAO studie commu-
nicatie in Utrecht.  “Ik moest eerst nog een
jaartje thuis blijven wonen. Utrecht lag name-
lijk vlakbij Soest, vonden mijn ouders. Op
mijn negentiende ging ik toch op kamers en
begon het studentenleven. Ik heb genoten én
flink gestudeerd. Leren gaat me gelukkig mak-
kelijk af. In mijn leven loopt echt een rode lijn.
Die van televisie, evenementen en merkrecht.
De studie en later het werk in de communica-
tie- en entertainmentbranche past bij mijn
aard.”

Antwerpen
Na haar studie ging Jeannine in Amsterdam
werken bij een evenementenorganisatie be-
drijf waar ze al stage liep. “Ik ging in
Watergraafsmeer wonen, helemaal geweldig.
De volgende baan was platenmaatschappij
Arcade van Herman Heijnsbroek. Ik maakte
de overgang van platen naar cd’s mee, zette de
creatieve afdeling op en maakte spotjes. Daar
heb ik bijna 8 jaar gewerkt. Ik groeide met de
organisatie mee.” In die tijd kwam Jeannine
haar toenmalige lief tegen tijdens een popcon-
cert. In 1994 ging ze met hem samenwonen in
Antwerpen. Dagelijks van Antwerpen naar
Arcade in  Nieuwegein rijden vond ze geen
probleem. “In 1997 ben ik bij Arcade wegge-
gaan en na een kortstonding avontuur bij
Wizards of The Coast begon ik met mijn man
– ja we waren ondertussen getrouwd – een in-
ternationaal eigen creatief bedrijf annex uitge-
verij in de (sub)culturele sector. Het waren leu-
ke jaren, met veel creatieve mensen, reizen en
veel muziek. Voor een wat naïef Gooisch meis-
je ging er een wereld open, vooroordelen raak-
te ik kwijt en ik groeide in alle opzichten. Twee
jaar later liep onze relatie stuk. Ergens was het
ook een opluchting. Mijn man was veel ouder
en ik liep eigenlijk achter zijn ideeën aan. Ik
ging terug naar Nederland zonder baan en
zonder huis. Een nieuwe start in alle opzich-
ten.” 

Wapperende Omo-lakens
Huizen in Amsterdam waren duur. Jeannine
kwam in een soort vakantiehuis in De Waver
terecht. “Het was heel basic bij een boer met
wapperende Omo-lakens in het weiland.  Ik
vond al snel een hectische baan bij een promo-
tie managementbureau in Houten. Via dat
werk kwam ik Roel tegen. We organiseerden
voor Duracel een powerevent op de
Megafestatie  in Utrecht. Roel werkte bij
Action Events en leverde een belangrijke bij-
drage aan het event. Binnen een jaar was mijn
leven weer op de rails. We gingen samen in De
Waver wonen en daar zijn ook Pink en Lola ge-
boren, tussen de koeien en de schapen.” 
De carrière van Jeannine kreeg ook weer een
boost. Ze ging bij Telescreen werken als sales
manager licensing. “Bij licensing geeft de ei-
genaar van bijvoorbeeld een TV serie tijdelijk

toestemming aan een derde partij om
hiermee iets nieuws te creeëren. Denk
aan merchandising als kleding, speel-
goed, boeken, er zijn eindeloze moge-
lijkheden. Na Telescreen volgde RTL,
ook daar was ik verantwoordelijk voor
de licentie-activiteiten. Ik had duidelijk
mijn specialisme gevonden: bij licen-
sing komen commercie en creatie sa-
men en vanwege het specialistische ka-
rakter vertrouw ik erop dat er altijd
vraag naar blijft. Nu werk ik al weer
ruim 6 jaar bij Nickelodeon & Viacom
Consumer Products, waar ik als licen-
sing director verantwoordelijk ben

voor Benelux, Scandinavië, Polen, Baltische
Staten en Oekraïne. Het is een fulltime baan en
ik reis veel. Natuurlijk zit je als werkende moe-
der altijd een beetje in een spagaat maar het
voordeel is dat ik mijn eigen tijd kan indelen en
veel vrijheid heb. En mijn toekomst droom?
Dat Pink en Lola een gelukkig leven hebben en
dat we met elkaar lekker van het leven genie-
ten, misschien ooit in een warmer klimaat.”

De familie Zeldenrijk is de winnaar van de
kerstbomenactie van de gemeente Stichtse
Vecht. Daan, Bart en Anne verzamelden de
meeste kerstbomen.

Kerstbomen loterij

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

Fijn dat wij weer begaanbare stoepen krijgen
in Vreeland. Respect heb ik voor de straten-
makers, die veel hondepoep moeten ruimen.
Het heeft al enkele malen in de Vreelandbode

gestaan, maar helaas ruimen velen het niet
op. En geef deze jongens een een warm kop-
je koffie als dank. 

F.V.

Lezers schrijven

‘Laten we de stoep schoon houden’

Voor drukwerk dat communiceert www.dunnebier.nl
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Net als afgelopen jaren gaat de Vreelandse
Wielervereniging in samenwerking met hoofd-
sponsor Castelo begin juni richting de Franse
Alpen: met 7 volwassenen en Fer van 11 jaar
gaan we de Alpe d’Huez weer bedwingen. Er
wordt al hard getraind om straks zoveel moge-
lijk keren de Alpe d’Huez op te gaan en hiermee
een hele berg geld in te zamelen. Het goede doel
is wederom de KWF en naast onze persoonlij-
ke acties willen we graag de aandacht vestigen
op onze ludieke acties met Koninginnedag.
Het startschot is bij het gezamenlijk oranje ont-
bijt op het Kerkplein. Voor een kleine bijdrage
heeft u een heerlijk glas versgeperste jus . Na het
ontbijt verhuizen we en staan we de rest van de
dag bij de kinderspelen en het waterspektakel. 
Hoe snel ben je zelf op de racefiets?! Daag je
buurman uit! Met 2 racefietsen en een tijsdklok
gaan we op zoek naar de snelste Vreelander.

Natuurlijk is er in de grote finale ook een mooie
prijs te winnen.
Met beide acties hopen we zoveel mogelijk geld
in te zamelen zodat we namens onze wielerver-
eniging een flink bedrag kunnen doneren tij-
dens de Alpe d’HuZes.

Tot ziens op Koninginnedag!!

Op 6 maart zat juf Fennie precies 25 jaar in het onderwijs! En al twintig jaar geeft ze met veel plezier
les in Vreeland. "Ik fiets elke dag vanuit Kockengen naar mijn kleuterklas in Vreeland. Ik werd in de
weekopening in het zonnetje gezet en door mijn collega's en het bestuur verrast met een prachtige bos
bloemen. Met het hele team hebben we geluncht met broodjes van het Dorphuis en we hebben gebor-
reld in Lokaal Zuid. Een hele gezellige dag! Ik hoop nog vele jaren voor de klas te staan!".

Juf Fennie 25 jaar voor de klas!

Oranje-actie van de WV Vreeland

Zaterdag 23 maart spelen in theater 4en1 om
20:00 uur de heren van “Niet Schieten!” de
voorstelling “Vrouwen willen maar 1 ding”.
Kaarten zijn 15 euro. Meer informatie is te vin-
den op www.theater4en1.nl

Zondag 24 maart, speelt het Rubens Kwartet
om 15.30 uur in Het Jagthuis in Nederhorst
klassiekers als Mozart en Brahms, gecombi-
neerd met het onbekendere werk van compo-
nist Joey Roukens. Entree 17 euro. Reserveren
via www.jagthuis.nl, per e-mail via
stal@jagthuis.nl of tel. 0294-252609. 

Op 29 of 30 maart leert u tijdens een 3 uur du-
rende workshop een mooi Paasstuk te maken.
Plaats: Cultureel Centrum te Nederhorst.
Kosten 38,50 euro inclusief materialen, kof-
fie/thee/lekkers en een attentie.  Voor vragen of
aanmeldingen mail naar schriekjes@ziggo.nl
of bel 0294252483.

Kunst aan de Dijk brengt op 9 april eenmalig
een bijzondere toneelvoorstelling in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in

Kortenhoef: A Man For All Times. Deze uit
New York afkomstige one-man-show handelt
over de periode na de afschaffing van de sla-
vernij in Amerika, nu 150 jaar geleden. De
voorstelling wordt gehouden in het Engels.
Aanvang 20.15 uur, kerk open 19.30 uur.
Entree: € 20,00, donateurs € 15,00, CJP € 10.00.
Meer informatie en reserveringen:
www.kunstaandedijk.nl.

Weidevogels hebben het moeilijk in
Nederland. Wilt u zich ook inzetten voor wei-
devogels? Kom dan naar de door Agrarische
Natuur Vereniging Vechtvallei georganiseerde
cursus. De cursus bestaat uit een informatiebij-
eenkomst op dinsdagavond 19 maart om 20.00
uur in het Dorpshuis in Nigtevecht en daarna
twee ochtenden (april en mei) in de wei. U leert
broedterritoria in te tekenen op een kaart en in
kaart te brengen waar de gruttogezinnen lopen.
U kunt zich ook aansluiten bij een groepje om
bij een boer nesten te markeren. Opgeven bij
Henk-Jan Soede via telefoon 06-15131200 of
email info@vechtvallei.nl.
www.vechtvallei.com.

Workshops, cursus, muziek en theater


