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Nederland is vele medailles rijker geworden tijdens de winterspelen
en maakt zich inmiddels alweer op voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De Vreelandbode interviewde enkele lijsttrekkers over het voor
Vreeland zo belangrijke onderwerp: het behoud van de brugwachter.
Zo kunt u zich alvast oriënteren op wie u wilt stemmen  op 19 maart.
Tijdens het verkiezingsdebat van de Dorpsraad op 6 maart a.s. kunt
u de politici zelf ook aan de tand voelen. Komt allen! 
Oer-Vreelandse deze maand is mevrouw Muller-van der Geer, de
Import-Vreelandse is Rinda Woerlee. In de rubriek ‘Bedrijvigheid’
staat Cateringbedrijf het Oventje centraal en de geschiedenis van het
80-jarige koor Sursum Corda wordt mooi beschreven in de rubriek
Vroeger en Nu. Verder wordt de spanning opgevoerd in deel 2 van de
feuilleton en wordt u weer geïnformeerd over allerlei culturele en an-
dere uitjes die u binnenkort kunt maken. En voor de kinderen is er
weer een hele leuke nieuwe Kinderpost, gemaakt door een nieuwe
groep Razende Reporters. Veel leesplezier voor het hele gezin dus!

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

Van de redactie

Weet u dat de nieuwste Vreelandbode altijd af te halen is bij de
Dagwinkel? En vanaf de dag van verschijnen is de Vreelandbode
ook digitaal te lezen op www.vreelandbode.nl.
Voor de bezorging hebben we de afspraak dat de Vreelandbode tus-
sen donderdagmiddag en zondagavond bezorgd wordt. Dus als u de
bode bv op zaterdag nog niet hebt, dan kan dat kloppen. Het spijt
ons als u de Vreelandbode niet bezorgd krijgt en doen er alles aan
om dit te voorkomen.

De nieuwste Vreelandbode

De Raad van State heeft de gemeente Stichtse
Vecht op de vingers getikt: de vergunning voor
verdubbeling van de verfproductie had nooit
aan Greif mogen worden verleend zonder in-
spraakprocedure en milieueffectrapportage.
Het verweer van de gemeente dat dit wel
mocht, omdat Greif stelt dat de verdubbeling
van de productie geen gevolgen heeft voor het
milieu, wijst de Raad af. “Er ontstaat wel dege-
lijk afval, ook al kan dat worden gerecycled”,
aldus de Raad van State, die vindt dat de ge-
meente haar huiswerk over moet doen. Bij het
ter perse gaan van deze editie van de
Vreelandbode had de gemeente nog niet gerea-
geerd, ook Greif had geen tijd gevonden om
een reactie te geven. Wellicht komen deze reac-
ties in de volgende editie van de Vreelandbode! 

Reactie Krijn Jan Driessen
Krijn Jan Driessen, die de procedure bij de RvS

had aangespannen, was wel beschikbaar voor
een korte reactie: “Het is tien-nul voor mij. De
vergunning is hierbij vernietigd. We kunnen
ons afvragen wat we met Vreeland willen. Een
dorp met een zware chemische industrie? Of
een ‘schoon’ dorp met kleinschalige bedrijvig-
heid, waar Vreelanders fijn kunnen wonen en
recreëren.” Driessen start binnenkort met de
verkoop van de zestig geplande woningen aan
de Kleizuwe.

Vrachtverkeer
Overigens heeft de gemeente Stichtse Vecht,
na overleg met de Dorpsraad en Greif besloten,
om het vrachtverkeer aan banden te leggen. 
Besloten is het vrachtverkeer in Vreeland op
alle dagen van de week te weren tussen 21.00 -
07.00 uur op de Lindengracht vanaf de
Raadhuislaan tot aan Bergseweg 10. Voor het
volledige besluit zie wwww.overheid.nl. 

Vergunning uitbreiding Greif is vernietigd

Woensdag 19 maart komt alras dichterbij. Dan
worden door het hele land gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. De inwoners van de ge-
meente Stichtse Vecht kunnen kiezen uit
twaalf politieke partijen, zes lokale en zes lan-
delijke. Voor Vreeland is de brugwachter een
belangrijk verkiezingsonderwerp. Op donder-
dag 6 maart organiseert de Dorpsraad een ver-
kiezingsavond waarbij tijdens een debat met
de lokale politici dit onderwerp ook zeker aan
de orde zal komen.
De Vreelandbode zette het standpunt van en-
kele partijen voor u op een rij:
De plaatselijke Partij van de Arbeid zegt, bij
monde van lijsttrekker Maarten van Dijk, de
sociale betekenis van de brugwachter ‘erg be-
langrijk’ te vinden. “Wij begrijpen echter ook
dat de betaalbaarheid van die functie een pro-
bleem zou kunnen zijn. Als het echt niet zou
lukken om de functie in de huidige vorm in
stand te houden, wil de PvdA graag in con-
structief overleg met de Vreelanders hoe we
toch een oplossing kunnen bedenken. Daarbij
valt eventueel bijvoorbeeld te denken aan een
samenwerking met Pauw Bedrijven”, aldus de
sociaal-democraten.

Stapje verder
D66 wil nog een stapje verder gaan. “Waar an-
dere partijen enkel klagen dat de brugwachter
niet mag verdwijnen, heeft D66 een aanzet ge-
geven voor een échte oplossing. Wij hebben
vorige maand een voorstel in de raad inge-
diend, waar de fractie van de VVD zich bij aan-
sloot, waarin wij de taken van de brugwachter
uitbreiden. Door die takenuitbreiding kan de
brugwachter ook als buitengewoon opspo-
ringsambtenaar werken. Denk verder aan het
ophalen van liggelden, verkeer-regelen, enz.
Met die uitbreiding blijft de functie betaalbaar
en krijgt de brugwachter juist de functie die hij
zo verdient: namelijk meer dan enkel de brug
bedienen”, zo meldt lijsttrekker Franko
Zivkovic-Laurenta.

Sociale functie
Streekbelangen, van lijsttrekker Renie Vis-de
Ceuninck van Capelle verwoordt het als volgt:
“Streekbelangen heeft begrip voor alle argu-
menten tegen eventuele automatisering van de
brug. Zo is er de veiligheid op de weg en op het
water, behoud van de sociale functie en het
economische aspect voor Hotel Restaurant De
Nederlanden. Als een centrale brugbediening
ten gevolge van overmacht (het is een college-
besluit) onvermijdelijk blijkt zullen wij ons
hier dan ook tegen verzetten met als doel a) dat
het hele plan niet doorgaat of b) dat de centra-
le brugbediening vanuit Vreeland (brugwach-
ter) wordt geregeld. Naar onze mening moet
samen met het dorp, De Nederlanden en de
gemeente toch een acceptabele oplossing ge-
vonden kunnen worden?”
Tot slot het Vreelandse gemeenteraadslid
Mieke Hoek. Zij is de aanvoerder van Het
Vechtse Verbond. “Het moge duidelijk zijn: De
brugwachter moet blijven. En niet alleen in
Vreeland maar ook in Loenen en Breukelen.
Onderzoeken op bedienen op afstand hoeven
wat mij betreft ook niet gedaan te worden.
Zinloze geldverspilling en daarbij is dat alle-
maal allang onderzocht door Waternet. Het
punt is ook nog eens een keer dat de bruggen
totaal niet geschikt zijn voor besturing op af-
stand. Het Vechtse Verbond heeft het blijven
van de brugwachter bij de speerpunten staan.”
Het verkiezingsdebat van de Vreelandse
Dorpsraad wordt op donderdag 6 maart gehou-
den in het Dorpshuis en is voor iedereen toe-
gankelijk vanaf 19.30 uur. “De Dorpsraad vindt
het belangrijk dat alle burgers van Vreeland
kennis kunnen maken met de kandidaten voor
de nieuwe gemeenteraad”, zo zegt voorzitter
John de Nooij. “Voor de pauze zullen aan de
hand van een aantal stellingen de standpunten
van de diverse kandidaten/partijen voor het
voetlicht gebracht worden. Na de pauze kun-
nen andere vragen van de aanwezigen beant-
woord worden.” M.A.v.S.

Debat in het Dorpshuis op 6 maart
De politiek en de brugwachter: wie wil wat?
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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, www.stichtsevecht.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Politie
(geen spoed) tel.: 0900 - 8844
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
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg 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, mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda
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Colofon

24-28 feb Voorjaarsvakantie CSV
4 maart info avond over honden, 19.30 u, 

Dorpshuis brainstorm over 
Vreeland 750 jr, 20.00 u, CSV

6 maart Verkiezingsdebat lijsttrekkers 
Stichtse Vecht, 19.30 Dorpshuis

7 maart Opening omgeving 
CSV/Crossbaan
VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid
Concert opleidings-orkest, 
19.30, CSV

13 maart Lezing HKGL 20.30 u,  Dorpshuis
22 maart Concert MV De Vecht
30 maart Boeklezing Arie van Wijhe, 

15.30-17.00, Lokaal Zuid
3 april ALV Dorpsraad

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

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

Lezing HKGL
Donderdag 13 maart spreekt Wim Weijs, au-
teur van het schitterende boek ‘Natuur en
landschap van de Vechtstreek’, over dit onder-
werp na de algemene ledenvergadering van de
Historische Kring Loenen. De lezing begint
om 20.30 uur en is ook voor niet-leden toegan-
kelijk. Een absolute aanrader deze boeiende
spreker te horen vertellen over het landschap
en de natuur van het Vecht en Plassengebied.
Kosten: € 3,50, leden gratis.

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland

23 febr.   10.00 uur Ds. A. J. Treur  

2 maart  10.00 uur Ds. P. Hoekstra

9 maart  10.00 uur Mevr. Drs. W. Jonkers

16 maart 10.00 uur Ds. P. Hoekstra

23 maart 10.00 uur Dhr. C. Boers

30 maart 10.00 uur Ds. P. Hoekstra 
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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

DE LOUNGE
Vanaf heden zijn wij open voor een kleine lunch,

denk aan een rijke vis- of vleessalade,
kopje soep of een bordje charcuterie.

De keuken is open tussen 1200 – 1600u.
Liever een lekkere borrel of een goede koffie? 

Tussen 0800 en 2300u bent u meer dan welkom,
ook met fijne hapjes en zoetigheden.

DUTCH JAZZ
De 3e editie al weer! Een heerlijke middag volledig verzorgd 

met eten, drinken én muziek van Hans Kwakkernaat en 
Joost Zoeteman. Zondag 30 maart 2014, 1200 - 1530u,

75.00 all in (4 gangen & wijnen).

Met een culinaire groet,
Wilco & Caroline Berends 

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

GEEN TIJD….GEEN ZIN…..
OF GEWOON MAKKELIJK…….MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereidt vanuit de keuken van
Eterij de drie gekroonde laarsjes te Loenen a/d Vecht. 

’s Morgens besteld….’s Middags bezorgd…….
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven…..zo op tafel. 

Voor meer informatie op mayakookt.nl
Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Dorpsgenoten, u had er waarschijnlijk geen
erg in, maar uw Oranjecomité heeft de afgelo-
pen tijd niet stil gezeten en heeft inmiddels de
smaak van de oranjebitter al in de mond. Anne
Tusveld heeft de voorzittershamer dit jaar
overgedragen aan Olaf Morel. Heel Vreeland is
Anne dankbaar voor haar inzet als voorzitter
en weet zich met Olaf als nieuwe voorzitter van
een knalfeest verzekerd. In deze editie van de
Vreelandbode wordt een eerste tipje van de
sluier opgelicht: Koningsdag 2014 zal in het te-
ken staan van ‘Het wilde Westen’. Want laten
we eerlijk zijn, in ons mooie, vredige Vreeland
kan het er op gezette tijden wild aan toegaan,
en dat zal zeker opgeld doen op en rond
Koningsdag dit jaar. Met dit thema moet ove-
rigens iedere Vreelander uit de voeten kunnen:
cowboys, indianen met of zonder tooi, paar-
den en huifkarren, lasso's, saloons, laarzen en
klapperpistolen, laat uw fantasie de vrije loop!

Grote vraag is nog welke Vreelander als sheriff
wil (of moet) fungeren... Het Oranjecomité is
overigens nog op zoek naar een schuur of
ruimte ten behoeve van de opslag van de kin-
derspelen, tegen een zacht prijsje uiteraard.
Kunt u hen (en daarmee de rest van Vreeland)
helpen? Met suggesties, vragen of opmerkin-
gen kunt u zich wenden tot Carole Huntjens
(carole.huntjens@hotmail.com of 267816) of
een van de andere leden van het Oranjecomité:
Raymond van der Spoel, Anne Tusveld,
Reinoud Kooijman, Martin de Jong, Marjan
van den Heuvel, Olaf Morel, Margriet
Darwinkel, Michael Westgeest en Misha lutje
Beerenbroek. Meer tipjes van de
‘Koningssluier’ worden in de komende edities
van de Vreelandbode opgelicht, beetje bij beet-
je. Wij spreken de verwachting uit dat
Koningsdag 2014 een wild knalfeest wordt
voor jong en oud: Yeeehaaa!

Koningsdag 2014: Het Wilde Westen

Opening  verkeerssituatie en crossbaan
Op vrijdag 7 maart rond 11.00 uur komen
twee wethouders de nieuwe verkeerssituatie
rondom de school officieel openen. De kinde-
ren hebben per groep op papier een verkeers-
bord ontworpen. Zowel uit de onderbouw als
uit de bovenbouw wordt van het mooiste ont-
werp een echt verkeersbord gemaakt. De wet-
houder zal tijdens de opening de winnende
verkeersborden onthullen. Daarna zullen we
naar de crossbaan gaan en zal ook deze offici-
eel geopend worden. Hovenier Johan Spijker
heeft de baan een tweede laag zand gegeven.
Ouders zijn bij deze openingen van harte wel-
kom!

Passend Onderwijs
Wat is passend onderwijs en wat verandert er

per augustus 2014? Informatie over Passend
Onderwijs kunt u lezen in een brief vanuit het
ministerie. Ga naar www.csvridderhof.nl - ik
ben een ouder - laatste nieuws - brief over
Passend Onderwijs.

Inschrijven kinderen
Voor de planning van de komende jaren is het
zeer wenselijk dat wij beschikken over de gege-
vens van kinderen die bij ons op school ko-
men. Bent u van plan uw kind bij ons in te
schrijven, dan vragen wij u dit zo spoedig mo-
gelijk te doen. Een inschrijfformulier kunt u
halen bij meester Gert. Meester Gert is op
dinsdag t/m vrijdag aanwezig.

Website
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn wij bezig
met de schoolwebsite. We horen van verschil-
lende ouders dat het scrollen op een tablet of
smartphone niet goed lukt. Mocht u naast het
scrollprobleem nog andere verbeterpunten
hebben voor onze website, dan horen wij die
graag! Mailt u dan naar info@csv-vreeland.nl.

Nieuws van CSV Ridderhof

Op 7 maart 2014 geven de leerlingen van
Muziekvereniging De Vecht een spetterend
concert! In het opleidingsorkest spelen muzi-
kanten die net zijn begonnen met les en leer-
lingen die al wat langer een instrument bespe-
len. Onder leiding van Simon Westveen wordt
elke maandag hard gerepeteerd voor onder an-
dere dit concert. Verschillende muziekstukken
staan op de lessenaar, van Adele tot Pharell
Williams, van Goldfinger tot de titelsong uit
Band of Brothers. Het wordt een concert in sa-
menwerking met het KinderMetropoleOrkest,
een orkest met jonge muzikanten, die een
blaas-, of strijkinstrument bespelen, met slag-
werkers en een basgitarist. Een groot orkest
waar de muzikanten met veel plezier in spelen,
en dat is te horen!
Bij een concert hoort publiek, en het liefst een
volle zaal. Kom ook luisteren, iedereen is van
harte uitgenodigd! Vrijdagavond 7 maart 2014
om 19.30 uur in CSV Ridderhof op de Niftar-
lakelaan in Vreeland.

All About Shakespeare
Op zaterdag 22 maart 2014 geeft het harmonie-
orkest van De Vecht een concert dat geïnspi-
reerd is op de Engelse schrijver William
Shakespeare. Zijn tragedies en komedies, maar
ook de prachtige sonnetten en gedichten vor-
men een grote inspiratiebron voor tal van com-
ponisten. In ‘All About Shakespeare’ zal De
Vecht onder leiding van dirigent Gerhart
Drijvers een aantal van die prachtige composi-
ties ten gehore brengen. Soliste deze avond is so-
praan Martha Bosch. De Vecht zal haar begelei-
den in een paar prachtige liederen. Kaarten voor
het concert zijn te koop via reserveren@muziek-
verenigingdevecht.nl (€12,50 voor volwassenen,
€7,50 voor kinderen). Net als voorgaande jaren
biedt De Vecht in samenwerking met De
Nederlanden een culinair arrangement aan.
Voor €90 per persoon krijgt u een geheel ver-
zorgde culinaire en muzikale avond. Meer infor-
matie over het arrangement is te vinden op
www.muziekverenigingdevecht.nl

Muziekvereniging De Vecht
Opleidingsorkest in concert!
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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

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 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Nieuw bij Enerki
“Yoga lessen”

Hatha yoga en Yinyoga
Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik

Info: www.YogaM.nl
Bereik ons op 0294-255425 info@enerki.nl 

Wij ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

Wie bij de modeshow was van de Middeleeuw-
se kleding tijdens de Nieuwjaarsreceptie van
de Dorpsraad, was het er unaniem over eens:
dit was iets heel bijzonders. Wat een variatie en
creativiteit, wat een mooie stoffen (oude gor-
dijnen en spreien incluis!), wat mooi gemaakt.
Het is echt de bedoelding dat ALLE
Vreelanders volgend jaar op verschillende eve-
nementen in Middeleeuwse kleding zijn ge-
kleed. Daarom volgt vanaf nu ter inspiratie
elke maand een van de mogelijke thema’s, toe-
gelicht met een foto uit de modeshow. Maar…
laat dit niet uw fantasie verminderen voor uw
eigen creaties! Met heel weinig middelen is al
een groots effect te bereiken (jute zak met ga-
ten, brokante gordijn als cape etc). Het naaica-
fé staat open voor wie graag in een groep werkt
en wat hulp nodig heeft, maar het is ook mo-
gelijk (tegen betaling) uw eigen creatie te laten
naaien door een van de organisatoren van het
naaicafé. 

Middenstand
Deze maand staat de Middeleeuwse midden-
stand centraal. In de middeleeuwen ontstaan
de eerste steden. En waar mensen zijn, komen
handelaars en vestigen zich ambachtslieden,
zoals slagers, bakkers, smeden, leerlooiers, wa-
genmakers, kleermakers of schoenmakers.
Deze zijn vaak verenigd in een gilde, een soort
beroepsvereniging per ambacht. Hier werd

men ook onderwezen in het vak, maar vaak
leerde een zoon ook wel het beroep van zijn va-
der. Vrouwen spinden wol, weefden stoffen,
vlochten manden of verkochten waren op de
markt. Kortom: er werd hard gewerkt. De kle-
ding van de middenstanders was dan ook al-
tijd functioneel, niet te rijk versierd, gemaakt
van stevige stoffen. Vrouwen droegen meestal
een onderjurk, een cotte, met daaroverheen
een surcotte.  Deze had wel wijde armsgaten,
want de handen moesten letterlijk goed uit de
mouwen gestoken kunnen worden. 
In de loop van de Middeleeuwen werden de
jurken en mouwen vaak overdreven lang. Zo
werd een verticale belijning bereikt, die we ook
terugzien in b.v. de gotische kathedralen van
die tijd. En als iemand hele lange mouwen had
(dus heel onpraktisch) wist je: die hoeft kenne-
lijk niet te werken, die is rijk genoeg. 

Het is woensdagavond 5 februari. Terwijl het
buiten miezert en waait, hangt er in CSV
Ridderhof een gezellige, warme sfeer. De leden
van de kledingwerkgroep van Stichting
Vreeland 750 hebben alle zelfgemaakte mid-
deleeuwse kostuums in de hal opgehangen. Op
grote tafels liggen verschillende stoffen en
mappen met patronen. De dames van de werk-
groep beantwoorden vragen van bezoekers.
‘Welke maat is dit? Kan deze cape ook in blauw
velours?’ Hier en daar wordt een jurk gepast,
maar helaas: de rits gaat net niet helemaal
dicht. En hoewel er in een jaar veel kan gebeu-
ren, geeft deze jonkvrouw aan niet van plan te
zijn om af te vallen. Er zijn al een paar inschrij-
vingen voor het naaicafé, dat op woensdag 12
maart van start gaat. In zes workshops van
twee uur (16 tot 18 uur of 19 tot 21 uur) kunt u
onder deskundige begeleiding van leden van
de kledingwerkgroep een kostuum naaien op
uw eigen naaimachine (kosten € 30, inschrij-
ven op www.vreeland750.nl).

Een van de weinige mannen die de inloop-
avond bezoekt, heeft op weg naar school zijn
oude gordijnen in de Humana-bak gegooid.
Als hij de stoffen van de mantels en capes eens
goed bekijkt, besluit hij terug te gaan om zijn
gordijnen er weer uit te vissen. Helaas, het is al
te donker, maar de volgende dag gaat hij zeker
terug om het nog eens te proberen. Er zijn
trouwens meer mensen die hun oude gordij-
nen van zolder hebben gehaald, sommige met
de spinnenwebben er nog in.

Terwijl op het digibord ter inspiratie de foto’s
van de modeshow te zien zijn, wordt er druk
overlegd: “Ik wil een luchtige stof; je moet het
ook in de zomer tijdens de feestweek kunnen
dragen en bij de Nieuwjaarsduik doe ik er wel
een maillot onder.” “Ik wil graag als vrouw van
lichte zeden en dan moet mijn man maar als
monnik.” “Ik kijk wel even bij het speelgoed
van mijn kleinkinderen voor goede ridder-
attributen.” Het ziet er naar uit dat veel dorps-
genoten, jong en oud, man en vrouw, tijdens de
festiviteiten van het feestjaar 2015 in middel-
eeuws kostuum rondlopen. Bent u niet handig
met de naaimachine? Tegen heel schappelijke
prijzen kunt u ook een kostuum laten maken.
Meer informatie:www.vreeland750.nl

Enthousiaste inloopavond
Voor middeleeuwse kleding 

Middeleeuwse 
kleding: 
de middenstand
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Lekker liggend op de bank
een hoorspel luisteren.

Zoals De Ontdekking van de Hemel
van Harry Mulisch met o.a. Peter Blok
en muziek van Henny Vrienten 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
Tel: 237304

Natuurmonumenten is gestart met werkzaam-
heden op Fort Kijkuit in Kortenhoef. Het fort
dat langs de provinciale weg N201 nabij
Hilversum ligt krijgt een recreatieve functie en
zal deels het kantoor vormen van de beheer-
eenheid Vechtplassen. Een stukje Nederlandse
cultuurhistorie wordt in oude glorie hersteld
en opengesteld voor publiek. Als alles volgens
planning verloopt, zijn de werkzaamheden
eind 2014 afgerond.
Fort Kijkuit is gebouwd tussen 1844 en 1847.
Het is onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en had het doel de grote steden van
Utrecht en Holland te beschermen. Het fort is
zichtbaar van de provinciale weg N201 en van-
af het water. Rond 1885 bood het fort plaats
voor een bezetting van ongeveer vijftig man-
schappen. Het fort biedt een unieke combina-
tie van natuur en historie en krijgt nu de op-
knapbeurt die het al zo lang verdient. 
Het fort is eigendom van Natuurmonumenten
en de restauratie wordt medegefinancierd
door de Provincie Noord-Holland vanuit het
budget voor het behoud en de ontwikkeling
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. Op het fortterrein
staan verscholen achter zandwallen, drie oude
militaire gebouwen waarvan het metselwerk
aan de buitenzijde en het raamwerk gerestau-
reerd wordt. Daarnaast krijgen deze gebouwen
ieder hun eigen functie.

Verbluffend uitzicht en plaats voor bootjes
Het eerste gebouw, het voormalige kruithuis
waar vroeger wapens in werden opgeslagen,
wordt omgetoverd tot een onbemande infor-

matieruimte o.a. over de laagveengebieden.
Bovenop komt een uitzichtpunt. Bezoekers
kunnen daar genieten van een verbluffend uit-
zicht over de weidse polder, de omliggende
plassen, het fortterrein en de naastgelegen mo-
len Gabriël. Ook komt er bij het fort een aan-
legplaats voor bootjes. 

Vleermuizen als buren
Het tweede, en grootste, gebouw krijgt een
kantoorfunctie voor de medewerkers van
Natuurmonumenten. Ook komt er een verga-
derruimte die te huren is. Het derde gebouw,
de kazemat, wordt aan de buitenzijde hersteld.
Vroeger stonden hier de vuurwapens opge-
steld. Nu is het een winterverblijfplaats voor
vleermuizen. Alle werkzaamheden vinden
met de grootste zorg plaats. Er wordt rekening
gehouden met de natuur op het fort en aan het
historische uiterlijk van het fort verandert zo
min mogelijk.

Renovatie Fort Kijkuit

Voor de mensen die vroeg uit bed komen, is
het de komende weken interessant om af en
toe richting hemel te kijken. Op 27 februari,
rond een uur of zes ’s ochtends, is laag boven de
horizon een zeer smalle maansikkel te zien,
met rechtsboven de heldere planeet Venus en
met een beetje geluk (en goede verrekijker)
linksonder de planeet Mercurius. Venus staat
bekend als ochtend- of avondster; je kunt
Venus typisch zo’n half uur tot maximaal vier
uur voor zonsopgang of na zonsondergang
zien. Dit hangt samen met de stand die Venus
inneemt t.o.v. de zon, gezien vanaf de Aarde.
Venus staat dichter bij de Zon dan de Aarde, op
ongeveer 108 miljoen kilometer (de Aarde
staat op 150 miljoen kilometer) en draait daar-
om sneller om de zon – een jaar op Venus
duurt 225 Aardse dagen – waardoor de planeet

de Aarde iedere 584 dagen een keertje inhaalt.
Wanneer Venus inloopt op de Aarde, gaat
Venus na de Zon onder, en wanneer Venus uit-
loopt op de Aarde, komt Venus voor de Zon
op.
Wie zes uur ’s ochtends nogal vroeg vindt, kan
ook ’s avonds naar de hemel boven Vreeland
kijken. Het helderste object is Jupiter die vrij-
wel de hele nacht te zien is. Jupiter staat 5,2 keer
zo ver weg van de Zon als de Aarde en draait
eens in de 11,86 jaar een rondje om de zon. In
zijn beweging om de Zon wordt Jupiter door
de Aarde ingehaald, en dat gebeurt ongeveer
iedere 13 maanden. Staan Aarde en Jupiter aan
dezelfde kant van de zon, dan is Jupiter een
groot deel van de nacht te zien (zoals nu), maar
6,5 maand later staat de Zon tussen de Aarde
en Jupiter en is de planeet niet te zien.        H.L.

Hemel boven Vreeland

Kars (6) en Aadje (5) bakken in de keuken van
Hotel-Restaurant De Nederlanden in Vree-land
hun zelfverzonnen ‘Kaadjeskoekjes’. Tijdens de
wedstrijd ‘Wie bakt het lekkerste kerstkoekje
van Vreeland’ werd uit tientallen inzendingen
door sterrenkoks Wilco Berends en Paul Fagel
dit koekje gekozen. Wilco Berends chefkok van
De Nederlanden zag bij de wedstrijd verrassen-
de creaties voorbij komen: “Uiteindelijk hebben
we gekozen voor dit koekje. Het heeft een hele
bijzondere smaak.” Op donderdagavond 30 ja-
nuari werd de lekkernij tijdens het
‘Vreelanddiner’ voor alle dorpsbewoners bij de
koffie geserveerd. Aadje neemt stiekem een

hapje: “We hebben er al een heleboel gebakken
en ze zijn echt heel lekker!” S.B.

Het lekkerste koekje van Vreeland!
Houd 

Vreeland 
mooi!

Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl

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

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

Al onze haarkleuring 
producten zijn op 

natuurlijke basis en 
zelfs geschikt voor de 
gevoelige hoofdhuid!

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Constantijn komt uit Loenen aan de
Vecht. Daar is hij opgegroeid (aan ’t
Rond). Na de Mavo volgde hij in
Nieuwegein het leerlingstelsel,
d.w.z. één dag per week naar school
en 4 of 5 dagen werken. Zo haalde hij
zijn koksdiploma, chef-kok mocht
hij zich noemen. “Toen heette dat
chef-kok, nu zal dat wel een andere
benaming hebben.” Daarna heeft hij
15 jaar lang voor een uitzendbureau
in horecabedrijven gewerkt door
heel Nederland, alles wat vanuit
Loenen te bereizen was, pakte hij
aan. Het werd iets rustiger toen hij
ging werken als chef tournant: “Je
werkt dan bij een vaste werkgever
die meerdere horecabedrijven heeft.
Je valt in of springt bij waar dat nodig is. Dat is
wat reizen betreft rustiger maar de werkom-
standigheden waren niet altijd even gemakke-
lijk.” Zijn laatste baan in dienstverband was als
chef-kok bij het astmacentrum in Hilversum.
Zeven jaar geleden was Constantijn  zover dat
hij voor zichzelf kon beginnen. Iets dat hij al-
tijd al had gewild. Hij had zijn eigen klanten-
bestand opgebouwd door naast zijn gewone
werkzaamheden steeds vaker te koken voor
feesten en partijen. Hij deed samen met zijn
vriend Arjan veel vrijwilligerswerk voor de
voetbalvereniging in Loenen. Ze kenden ook
veel mensen bij de tennis en de hockey en zo
werden ze via via gevraagd. 
Vijf jaar geleden hebben ze Cateringbedrijf het
Oventje overgenomen, een bestaand bedrijf
dat een tafeltje dekje service bood, d.w.z. war-
me maaltijden bereiden en bij mensen thuis af-
leveren. Arjan is inmiddels andere dingen
gaan doen en onder de bezielende leiding van
Constantijn werken er nu 10 mensen in vaste
dienst. “Ik heb het altijd leuk gevonden om de
organisatie van en het koken voor grote partij-
en en evenementen op me te nemen. En dan
spreek je over partijen van zo’n 1000 tot 2000
man. Dat zat me altijd al in mijn bloed.”
Het Oventje is gevestigd op een industrieter-
rein in Mijdrecht. Beneden is een grote profes-
sionele keuken, een spoelkeuken en het uitgif-
tedepot waar de gesealde maaltijden in enor-
me magnetrons verwarmd worden voor ze de

bestelauto ingaan teneinde warm te kunnen
worden afgeleverd. En boven is het kantoor
waar zijn vrouw Karin werkt samen met
Martine. Zij nemen de coördinatie van de me-
nulijsten en de uiteindelijke levering van de
maaltijden voor hun rekening. Ons gesprek
wordt regelmatig onderbroken door iemand
met een vraag. Ik heb dan ook niet het meest
rustige tijdstip uitgekozen voor een interview,
want ’s middags tussen half vier en half vijf
moeten de bestellingen eruit. Constantijn
heeft dan zoals hij elke dag doet al 900 maaltij-
den gekookt. In zijn eentje want koken doet hij
alleen. Er zijn wel twee dames die hem helpen
met de portionering, het verpakken en het op-
warmen van de maaltijden. En er zijn zes
chauffeurs die de maaltijden rondbrengen,
geen vrijwilligers maar mensen in vaste dienst.
Mensen die Constantijn met zorg gekozen
heeft. Zijn klanten zijn veelal oud, soms ach-
terdochtig, bang of eenzaam. Ze moeten ver-
trouwen kunnen hebben in de mensen die hun
maaltijd brengen, soms zijn die mensen het
enige aanspreekpunt voor hen op een dag.
Constantijn en zijn vrouw werken hard,
Constantijn kookt in ieder geval zeven dagen
per week en iedere werkdag begint voor hem
om 07.00 uur. Toch eten ze ’s avonds het liefste
thuis met hun twee zonen van 13 en 16. “Dat is
rustiger en beter voor de jongens en ons mo-
ment met het gezin.”

R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Constantijn van der Poel van Cateringbedrijf het Oventje

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Aanhanger                             Grijs 2011                         € 500,- 

Ford Ka                                   Blauw 2006                       € 2.650,-

Ford Ka                                   Geel 2011                        € 6.840,-

Honda Accord Coupe           Groen 2000                       € 6.200,-

Honda Civic  Hybrid              Blauw 2007                       € 7.650,-

Mazda MX 5                          Zwart 2000                         € 6.500,-

Mercedes Vito                      Zwart 2012 € 25.250,- ex btw

Opel Astra  1.8 Automaat   Grijs 2007                         € 7.450,-

Seat Altea 1.6                         Zwart 2006                         € 7.450,-

Skoda Fabia Station              Grijs 2003                          € 2.350,-

Geeft het u als werkende ouder stress om op
tijd op uw werk te komen? Zou u graag eerder
willen starten op uw werk of heeft u eigenlijk
meer tijd nodig om uw kind een goed ontbijt
te bieden? Dan kan voorschoolse opvang iets
voor u zijn. De Klimboom start met voor-
schoolse opvang (VSO) als daar voldoende
animo naar is. 

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang is van 07.30 uur tot aan
de starttijd van de scholen in de ruimte van De
Klimboom. De kinderen worden door peda-
gogisch medewerkers opgevangen in een hele
rustige sfeer. Er zijn spelletjes, boeken, puzzels
en banken om nog even heerlijk te relaxen. Het
kan kinderen ook net wat extra tijd geven om
hun ontbijt te nuttigen. De kinderen van groep
1 en 2 worden rond 08.40 uur naar de klas ge-

bracht. De kinderen vanaf groep 3 mogen zelf-
standig naar hun klassen gaan.

De kosten
Voorschoolse opvang kost € 7,95 per uur. Als
de school om 08.45 uur start dan betaald u 1,25
uur maal € 7,95. U kunt de afgenomen uren
opgeven bij de belastingdienst doordat de af-
name van voorschoolse opvang wordt meege-
rekend in een gemiddeld uurtarief van de tota-
le opvang die u afneemt bij De Klimboom.
Kinderopvangtoeslag kan voor u van toepas-
sing zijn als u hier voor in aanmerking komt. 

Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact
opnemen met Daphne Pappot-Meekel, afde-
ling klantcontact 0346-258044 of 
Daphne.meekel@deklimboom.nl. 
www.deklimboom.nl

Ochtendstress in Vreeland?



februari 2014 7

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

DE FEB/MAART MEGA DEALS BIJ ZUID :)
Het zijn weer de Vreelandse lunchweken bij Zuid

Reserveer uw plekje voor de lunchen ontvang 50% korting op
onze gerechten. Dus uw vriendin(nen), (schoon)moeder, kleine jon-

gen of eigen partner lunchen gratis met je mee :)
(reserveren is noodzakelijk voor deze actie)

of wat dacht u van...

Alle zondagen trakteren wij u na uw diner op een leuk dessert 
van de dag (reserveren is noodzakelijk voor deze actie)

En natuurlijk hebben wij nog steeds op ma-di-wo 2 gangen
van onze speciale menukaart voor maar 2 tientjes

Rijkswaterstaat is half januari gestart met
voorbereidend werk rond de Loenerslootse-
brug. Provincie Utrecht grijpt de werkzaamhe-
den aan om tegelijkertijd het aansluitende
fietspad langs de N201 te vernieuwen zodat er
maar één keer hinder voor de omgeving is.
Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad is
de provinciale weg N201 van dinsdagavond 24
juni tot en met maandagochtend 7 juli afgeslo-
ten voor wegverkeer. Fietsers en voetgangers
kunnen, afgezien van het weekend waarin de
brug wordt gewisseld, in deze periode wel over

de brug. Rijkswaterstaat vervangt in het week-
end van 27-30 juni de brug. Ook is er tijdens
deze operatie geen treinverkeer mogelijk op
het traject Amsterdam - Utrecht.
Zaterdagavond 28 juni vaart de aannemer de
brug op zijn plaats; het scheepvaartverkeer is
dan enkele uren gestremd. Door de wisselope-
ratie in één weekend te doen, wordt de hinder
beperkt. Bij slecht weer verplaatst
Rijkswaterstaat de werkzaamheden naar een
ander weekend. Meer info: www.rijkswater-
staat.nl.

Werkzaamheden aan brug ARK-kanaal

De Olympische spelen verslaan. Sinds 2000
mag ik het voor het RTL doen. Voor mij zijn de
Spelen ontegenzeggelijk het mooiste sporteve-
nement ter wereld. Vergeet het WK Voetbal, de
Tour de France, Wimbledon of de NBA Finals.
Bij de Olympische Spelen gebeurt het! Alleen
hier kan ik als pure sportliefhebber echt m'n
hart ophalen. Rennen van de ene wedstrijdlo-
catie naar de andere, je kunt me geen groter
plezier doen. Een half uurtje vrij? Snel nog
even kijken of er ergens nog iets te beleven valt!
Peter, mijn cameraman, heeft inmiddels een
bijnaam voor me verzonnen: sportspons. Een
geuzennaam die ik inmiddels koester.

Ook in Sotsji is het weer volop genieten.
Toegegeven, we hadden niet de ellende die veel
andere journalisten wel ten deel viel, van niet
beschikbare hotelkamers, bruin water uit de
kraan of zwerfhonden in je bed. Bij ons is het
prima geregeld en uiteraard zorgt de
Nederlandse medailleregen tijdens de eerste
dagen voor een vrolijk gemoed. Niet alleen bij
de sporters zelf, ook bij alle journalisten.
Enthousiasme laat zich makkelijk volgen. En
eigenlijk konden de Spelen voor ze goed en wel
begonnen waren voor mij al niet meer stuk,
want ik had een heuse primeur te pakken.
Ruim voor de officiële bekendmaking, wist ik
al te melden dat Jorien ter Mors bij de ope-
ningsceremonie de Nederlandse vlag het sta-
dion in mocht dragen. Voor even voelde ik wat
sporters meemaken als ze goud hebben ge-
wonnen. Iedereen verslagen! Het was geen we-
reldschokkend nieuws, maar wel een nieuwtje
waar iedereen zich heerlijk druk over maakt.
Inclusief chef de mission Maurits Hendriks,
die zichtbaar baalde van het uitlekken van ‘zijn’
nieuws, maar een sportief verliezer bleek. Hij
complimenteerde me. Er snel aan toevoegend:
“Ik neem aan dat als de Spelen voorbij zijn, je
mij dan nog even uitlegt hoe je erachter bent
gekomen?” Maar dat is natuurlijk uitgesloten.
Voor een journalist zijn bronnen immers hei-
lig. Maar jullie wil ik het natuurlijk wel een keer
uit de doeken doen. Op het schoolplein of in
Lokaal Zuid. Marcel Maijer

Marcel Maijer vanuit Sotsji
It's a dirty job, but somebody’s gotta do it!

Op 6 maart a.s. is het traditionele Verkie-
zingsdebat in het Dorpshuis. Bestuursleden
zijn bezig om een aantal stellingen te formu-
leren. Heeft u nog onderwerpen? Meld dit
dan zo spoedig mogelijk aan de Dorpsraad.
Dan is op 3 april a.s. de Algemene Leden
Vergadering. Zoals in november tijdens de
thema avond al meegedeeld, is er
een aantal aftredende bestuursle-
den. Er zijn momenteel gesprek-
ken gaande met mogelijke nieu-
we bestuursleden, inclusief een
nieuwe voorzitter van onze
Dorpsraad. Wie interesse heeft in
een bestuursfunctie of zitting wil hebben in
één van de commissies, kan contact opne-
men met één van de huidige bestuursleden.

Terugblik
We hebben een zeer succesvolle nieuwjaars-
duik achter de rug en gaan ervan uit dat vol-
gend jaar nog meer zwemmers meedoen.

Ook de kledingpresentatie in het Dorpshuis
tijdens de nieuwjaarsreceptie bleek een goe-
de zet. Iedereen kon genoeg inspiratie op-
doen om er in 2015 fantastisch uit te zien in
middeleeuwse kleding.

Opschoondag
Op vrijdag 28 maart a.s. is het weer
de Vreelandse Opschoondag. Om
13.00 uur verzamelen we op het
terrein van CSV Ridderhof en
gaan we zwerfafval opruimen. De
groepen 6, 7 en 8 van de school
doen mee. Er zijn afvalknijpers en

vuilniszakken aanwezig. Komt allen, zodat
Vreeland mooi schoon het voorjaar in kan
gaan! Als onderdeel van de nieuwe brug bij
Loenersloot, wordt het fietspad tussen de
Vechtbrug en de N402 (richting Loenen)
verbreed. Over de vervanging van de ARK
brug in Loenersloot leest u hieronder.

Algemene ledenvergadering op 3 april

Bericht 
van de

Dorpsraad
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Welkom!
Iedereen heeft wel iets waar haar of zijn hart

sneller van gaat kloppen. Maar wat moet je

daar dan voor doen? Ja, heel snel de trap op

rennen. Of wachten op de crossbaan en onder-

tussen kijken naar de Olympische spelen. Of

natuurlijk naar het liefste meisje of jongetje in

je groep kijken. Waar gaat jouw hart sneller

van kloppen? Bij de Kinderpost onderzoeken

de Razende Reporters - ja ja ze zijn weer gesig-

naleerd - het precies! Ze interviewen de ko-

mende tijd bijzondere mensen met een snel

kloppend hart. Maar wie zijn die Razende

Reporters eigenlijk? Wie is wie? Kun jij het ra-

den? Dit keer ook: nieuws over de crossbaan.

Misschien heb jij ook nieuws. Schrijf ons dan:

m.vogelpoel @xs4all.nl en

aa.weijschede@wxs.nl 

Kindernieuws
• Hou jij van zingen? En kun jij misschien zelf

een liedje maken? Dan kan je dat nog tot 28

februari insturen voor de liedjeswedstrijd

van Kinderen voor Kinderen. Doe mee, kijk

op: www.waanzinniggedroomd.nl

• Wat vind jij de leukste wintersport?

� bobsleeën!

� ik houd van schaatsen, hard natuurlijk! 

� dan liever kunstschaatsen

� ……………………...., is mijn favoriet.

� helemaal niks, ik doe er niet aan! Ik schrijf

liever een liedje.

Er komt een crossbaan!
In Vreeland wordt op het oude CSV-terrein

een crossbaan gemaakt. Hij wordt gemaakt

van kleizand. Dat is een soort klei, maar iets

zachter. Het werk begint ongeveer volgende

week. Ze gaan eerst graven en de heuvels ma-

ken. De heuvels worden ongeveer 1 meter en

35 centimeter. De graafmachine maakt de

heuvels en ze rijden er met rubberbanden

overheen, zodat het stevig wordt. De graafma-

chine is van Johan Spijker. Meneer Johan

Spijker heeft een hoveniersbedrijf dat heet

Johan Spijker. En hij doet dus niets met spij-

kers. Als er huizen worden gebouwd op het

oude schoolterrein, dan moet de crossbaan

weg. Het lijkt me heel erg leuk om daar te cros-

sen. Door Nelson van Houwelingen

‘Er wordt aan gewerkt. 

Nog even geduld allemaal!’

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Per 1 november nieuwe openingstijden

Wo van 10.00 tot. 13.00 uur 
Do van  10.00 tot 18.00 uur
Vr van.  10.00 tot. 18.00 uur

Za van  10.00 tot   16.00 uur  

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Wie zijn de razende reporters?

RARA wie is dit?
ze is een meisje en ze houdt van paard rijden .

ze is bang voor spinnen .

ze is geboren op 28 oktober 2004

en heeft een hekel aan vroeg opstaan

ze woont met één broer en haar pa en ma.

vlak bij de kapper.

ze is een nieuwe RR en gaat veel schrijven

Ra Ra wie is dit ?????

Mistery...
Hallo lezers,

Hier is een interview met een mistery gast. Hij

is geboren op 22 Januari 2003. Hij heeft een to-

tale hekel aan prikjes. Verder woont hij dicht

bij het dorpshuis samen met zijn grote broer,

kleine zusje en ouders.  Zijn minpuntje is in het

veldvoetballen, maar keepen gaat super!  Zijn

hart gaat sneller kloppen van zijn familie om-

dat hij daar van houdt. Zijn beste vriend is zijn

beste vriend omdat hij hem zo aardig vind. Dit

is de info waarmee je het moet doen... wie o wie

zou dit zijn?????????

Door Pink van Dijk

Hallo allemaal
Jullie moeten raden wie deze geheime reporter

is. Lees maar snel!

Hij is geboren op 23 april 2003.

Hij woont aan het water, dichtbij de brug.

Met een grote broer en grote zus, is hij het klei-

ne broertje.

Hij slaapt het fijnst op zijn rug.

En van de liefde gaat zijn hart sneller kloppen.

Hij houdt van schrijven, daarom is hij razende

reporter geworden.

Rrrraaaaarrrrraaaa wie is deze jongen?

Door deze jongen zelf!

Hallo
Weet  jij wie dit is. Ik ga hem nu aan je voorste-

len.

Zijn lievelings dier is cheeta . Zijn hart gaat

sneller

Kloppen als hij rent omdat die dan moet ren-

nen.

Hij is geboren op 8 juni 2004.Hij heeft en broer.

Hij gaat 

Tekenen. Hij heeft en hekel aan gezond eten.

Het is......

Doei.
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Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883

Breukelen - Bussum - Vreeland

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

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.

Onderschrift: RARA….

Hallo Vreelanders
Jullie moeten er achter zien te komen wie deze

persoon is. Sommige dingen weet ik nog wel;

ze is een meisje, ze houdt van tennis en ze is ge-

boren op 9 juli 2003. Haar hart gaat sneller

kloppen van haar zusje, want ze houdt veel van

haar. Haar hart stond een keer stil van de

spooktocht van huttenbouw. Ze heeft een he-

kel aan oorlog. Ik weet niet wie het is, dus jul-

lie moeten het uit zoeken.

Van Tobias Duijzer 

Ik heb het verhaal nu yes!
het begint zo zo en niet anders:

Hallo ik ben ... jullie moeten erachter komen

wie ik ben.Ik weet het niet meer, een akelige

heks heeft me betoverd daar ging mijn hart wel

van sneller kloppen.Ik weet alleen dat ik een

naam heb met 3 letters. He ik weet me hobby's

weer ze schoten opeens bij me binnen dit zijn

ze:hockey, voetbal en turnen! hm nu wet ik

mijn lievelingsdier weer het is de anaconda

sssss. owja mijn hart gaat ook sneller kloppen

van slangen ze zijn namelijk zo cool. hm oja ik

ben geboren in 2004!

en ik heb 2 broers een is dood ehm 2 zussen en

natuurlijk een pa en ma.Ik ga ook razende re-

porter worden  ik word verhaaltjes schrijver. Ik

weet alleen mijn naam nog niet ik heet:...

Rara...
Deze geheime reporter is dol op hockey. Ze

heeft een jonger broertje en heeft blond haar.

Haar hart gaat sneller kloppen van het zwem-

bad. (En ze is voor het eerst razende reporter).

Ra ra wie is het?

Door Mathijs Mol 

Beste allemaal
Hier is mijn interview: 

haar lievelings sport is:  hoc-

key, 

nog een hint. haar hart gaat

heel snel kloppen als er een

hoge hockey bal op haar af

komt.

willen jullie nog een hint? 

Ja ? Oké hier komt ie: ze is ge-

boren op : 14-11-2002, weet

je het al?

nee? Dan nog een hint: ze

heeft 2 broers 3 ooms 2 tan-

tes 1 papa 1 mama.

nou weet je het al ?

ik ga niks meer zeggen, en

blijf nadenken want mis-

schien weet je het wel!!!!

Groetjes, Puk den Hertog

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

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
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“Bij ons in de instelling mogen jonge psycholo-
gen drie dagen werken en daarvoor krijgen ze er
dan één betaald.” Verbouwereerd kijken wij
over de tafel de bewogen psychiater aan. “En bij
ons treffen ze het dan nog.” Op dit moment
doen zich in de praktijk schrijnende gevallen
voor en waarschijnlijk in behoorlijke aantallen.
Instellingen bieden jonge psychologen en ande-
re professionals met een academische opleiding
aan als vrijwilliger hun werk uit te voeren met
het argument dat zij zo ervaring kunnen op-
doen om misschien in de toekomst in aanmer-
king te komen voor een GZ-opleidingsplaats.
Toezeggingen met een eenduidig perspectief
worden niet gedaan. Ook zijn er voorbeelden
van deze jonge academische professionals die -
als vrijwilliger - dan maar schoonmaakwerk-
zaamheden doen binnen instellingen. Dit doet
niet alleen onrecht aan de kwalificaties en inves-
teringen van deze jonge mensen, maar zet hen
ook bij gebrek aan waardering en respect voor
hun professionaliteit in veel gevallen op achter-
stand. Het is zelfs schadelijk voor hun carrière.

Geboren rond 1960 word ik gerekend tot de
‘Lost Generation’, die volgde op de zogenaam-
de babyboomers. In de beginjaren ’80 kregen
wij te horen dat wij als generatie niet nodig wa-
ren. De crisis duurde toen maar een jaar of
drie. Toch heeft deze voor heel veel mensen
lange tijd doorgewerkt. Laat het op dit punt
niet zo zijn dat de geschiedenis zich herhaalt!
De huidige crisis duurt immers al zoveel lan-
ger dan die van begin jaren ’80 en zal veel die-
pere sporen achterlaten. Daarom moeten we
nu vrezen voor een ‘Lost Generation 2.0’!

Het gaat ook voor deze nieuwe lichting om de
vragen naar zin en de betekenis van het eigen
bestaan. Daarbij en daarboven komt het verlies
aan gevoel van eigenwaarde van jonge men-
sen die in zichzelf hebben geïnvesteerd om
juist ook anderen te kunnen bijstaan. Dit zijn
professioneel opgeleide mensen in de helpen-
de beroepen die geen reële kansen krijgen. Des
te zorgelijker wordt het als zij later gehinderd
worden door hun eigen ervaringen om juist
ande-ren bij te staan in hun levensvragen. Dit
kan voor henzelf en in de toekomst voor hun
cliënten nog heel lang een invloed hebben.

Toch gaat het natuurlijk niet enkel om die
hoogopgeleide jonge professionals. In 1984
kwam ik als jong student in Utrecht de mij toen
nog onbekende Weense professor Viktor
Frankl tegen. Hij schreef de internationale
bestseller onder de Nederlandse titel De Zin
van het Bestaan. Een paar jaar geleden zei Ali
B in een programma over boeken dat hij er niet
zo heel veel had gelezen, maar dit boek had
diepe indruk op hem gemaakt. Ali B komt niet
tot een verontrustende beschouwing als ik in
deze column, maar deelt de zorg en komt tot
concrete acties in het programma Ali B en de
40 wensen, waar hij probleemjongeren helpt
iets positiefs over zichzelf te ontdekken door
hoogbejaarde mensen te helpen een laatste,
schijnbaar onbereikbare levenswens uit te la-
ten komen. Zo pak je in één klap ook nog eens
veel vooroordelen aan. Nooit gedacht dat ik
nog eens benieuwd zou zijn naar wat Ali B
Beteken(d)t.

Lost generation 2.0 en Ali B

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

Met pijn in het hart kondigen Bart en Bianca
Pronk het aan: “We zijn van plan om te vertrek-
ken uit Vreeland… Niet omdat we zo graag weg
willen, maar omdat ons gezin groter wordt. We
gaan op zoek naar een ruimer huis en terug
naar onze ‘roots’ in de kop van Noord-Holland.
Dichter bij familie en werk.” Hun gezellige huis-
je aan de rand van het dorp, in één van de meest
knusse straatjes van ons dorp, Ruiterstraat 1
staat sinds deze maand te koop. Beneden be-
vinden zich de woonkamer op het zuiden met
zicht op de diepe tuin en een halfopen keuken
met plaats voor een eettafel. Het huis is ge-
bouwd in 1984 en is perfect onderhouden. Er
zijn boven 2 slaapkamers met inbouwkasten en
een badkamer met een ligbad. De tuin is heer-
lijk zonnig en er staat een geïsoleerde schuur
met een aansluiting voor de wasmachine.
Achter de tuin ligt een eigen steiger voor een
boot. In de zomer is het heerlijk om met vrien-
den of het gezin de koelbox te pakken en de
Vecht op te gaan richting bijvoorbeeld de
Loosdrechtse plassen. Over de buurt zijn de
Pronkjes zeer te spreken: “Vanaf het begin dat
ik hier kwam wonen in 1997 zijn we zeer gast-
vrij ontvangen. Ik kende Vreeland toen al, want
ik woonde destijds bij de familie Van der Lee op
de Loenenseweg. In 2003 is Bianca bij me inge-
trokken en vorig jaar werd onze zoon Bram ge-

boren. Nu is de tweede op komst. We drinken
met de buurtjes regelmatig een borrel of bezoe-
ken samen een festival. Heel gezellig! Onze tijd
in Vreeland zullen we nooit vergeten! We heb-
ben hier met heel veel plezier gewoond en gaan
het dorp met zijn bijzondere bewoners zeker
missen!” Op de vraag of we nu ook het jaarlijk-
se vuurwerk moeten misssen heeft Bart nog
geen duidelijk antwoord: “Voorlopig zijn we
nog niet weg hoor!” S.B.

Te koop! 
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Op dinsdag 4
maart zijn
verenigingen,
stichtingen en
andere be-

langstellenden van harte welkom voor een twee-
de brainstormavond over het 750-jarig bestaan
van Vreeland in 2015. De avond vindt plaats in de

brede school CSV Ridderhof en start om 20.00
uur. Het is de bedoeling alle verzonnen ideeën
vanuit de vorige vergadering door te lopen en de
concrete punten te kiezen om daarmee aan de
slag te gaan. Opgeven voor deze avond is niet no-
dig. Iedereen is van harte welkom! 
Meer informatie www.vreeland750.nl of bel
Vincent: 06 42846913.

Brainstorm-avond 750 jaar Vreeland

Maandag 3 maart start de Djembé cursus van
vijf avonden onder leiding van Amara Diabate,
van 20.00-21.00 uur in voetbalkantine
Sportpark de Heul. Zaterdag 15 maart in
Nigtevegt de eendaagse workshop recycle-
boekjes maken van 10.00-15.00 uur.

Een soepeler lijf en heerlijke ontspanning met
yoga in Dorpshuis Vreeland elke dinsdag van
13.30-14.30 uur.
Opgeven via www.cursusprojectloenen.nl.
Meer informatie: Ciska van Leusden, 0294-
232325.

Aftrap cursusproject Loenen

Filmhuis Loenen gaat naar Japan! Op vrij-
dagavond 28 februari wordt de film ‘Depar-
tures’ vertoond. Deze Japanse film (winnaar
Oscar beste buitenlandse film) gaat over
Daigo, een getalenteerd cellist wiens orkest
plotseling wordt ontbonden. Op zoek naar
werk belandt hij per ongeluk bij een uitvaart-
ondernemer. Daar wordt hij geconfronteerd

met de vraag waar het leven werkelijk om
draait. 
De film draait in de Vecht & Angstel kerk,
Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de Vecht.
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om
20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is
er een hapje en drankje. Een kleine bijdrage
om de kosten te dekken wordt gewaardeerd.

Filmavond in Loenen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden
voor het aanwijzen van een of meerdere los-
loopgebieden/hondenspeelplaatsen en het
plaatsen van bebording rond deze voorzie-
ningen in de kernen Kockengen, Loener-
sloot, Nigtevecht en Vreeland. Op dinsdag 4
maart van 19.30 tot 21.00 uur vindt een in-
loopavond plaats in het Dorpshuis, Fetha 16
in Vreeland. U bent van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig.  

Tijdens de inloopavond kunt u de eerste aan-
zet van de gemeente bekijken en uw ideeën

en wensen kenbaar maken voor geschikte lo-
caties voor een losloopgebied, hondenspeel-
plaats, afvalbak of zakjesdispenser. Er zijn
wel enkele zaken om rekening mee te hou-
den: Zo moet een mogelijke locatie voor een
losloopgebied en/of hondenspeelplaats op
een logische plek liggen voor hondenbezit-
ters die wandelen met hun hond. Ook de vei-
ligheid mag niet vergeten worden. Daarnaast
kunnen alleen losloopgebieden en/of hon-
denspeelplaatsen worden aangewezen op
grond die eigendom is van de gemeente
(openbaar gebied).

Gemeente organiseert inloopavond op 4 maart in Vreeland

Praat mee over hondenvoorzieningen

Zoals u vast weet, wordt er hard gewerkt aan
het boek over de geschiedenis van Vreeland
dat in het kader van de 750-jaar stadsrechten
zal verschijnen.  Daarin komen natuurlijk
vele verhalen en heel veel mooie afbeeldin-
gen. Misschien komt UW foto ook wel in het
boek! De redactie is namelijk op zoek naar
nog meer uniek en persoonlijk beeldmateri-
aal om de teksten te illustreren. Dus, heeft u
(niet al te recente) foto’s van het oude
Vreeland, van uzelf als kind voor uw huis,
van uw (groot)ouders op een koets, van de
bouw van de Fetha of de Spoorlaan, van de

sloop van een gebouw, van een feestelijke ge-
beurtenis of noem maar op, en wilt u dit de-
len met uw mede-Vreelanders, mail uw foto’s
dan naar Juliette Jonker: j.jonker@wxs.nl. De
mooiste 20 foto’s zullen worden gepubliceerd
met uw naamsvermelding. Voorwaarde is
wel dat het om een herkenbare plek gaat.
Mocht u fotoalbums hebben met vastgeplak-
te foto’s of geen foto’s kunnen inscannen, bel
dan naar Juliette: 06-12382714. Zij komt dan
met een draagbare scanner naar uw huis en
scant de foto ter plekke in. 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!!

Oude foto’s gezocht voor Vreelandboek

Wilt u iets verkopen, een evenement aankondi-
gen, iemand bedanken of uw bedrijf  af en toe
onder de aandacht brengen? Er zijn nog plek-
ken voor losse adverteerders in de
Vreelandbode.  Dat betekent dat u gewoon
voor één keer een advertentie kunt plaatsen, u
zit dan niet aan een contract vast. En voor de

kosten hoeft u het niet te laten; een kleine ad-
vertentie kost € 13,50 exc. btw. Wilt u toch een
heel jaar adverteren? Er is nog één plekje vrij
voor een vaste adverteerder. Kosten zijn € 126,-
exc. btw voor 12 maanden.  U kunt voor meer
informatie contact opnemen met Pauline van
der Hoeden via info@vreelandbode.nl.

Adverteren in de Vreelandbode?

50-jarig huwelijksjubileum

Vrijdag 15 februari jl. vierden Jan Driessen en Aaltje Driessen-
Hermsen hun 50-jarig huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd!!
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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

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke donderdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Feuilleton in vier delen. Deel 2
De komende vier maanden kunt u genieten van
een geheel nieuw onderdeel in ons blad: een fic-
tieve, spannende feuilleton door Connie Lohuis.
(Deel 1: Andrea van der Wal uit Vreeland is over-
vallen. Rechercheur Pieter de Klerk doet onder-
zoek en heeft Hilde Ham – vriendin van Andrea
– ondervraagd. Ze heef hem nog niet kunnen
helpen. Hij gaat na de koffie weer naar het poli-
tiebureau. Andrea’s data worden gecheckt. Kijk
ook op www.vreelandbode.nl voor deel 1) 

Hilde maakte een espresso en smeerde een
cracker met smeerkaas. Even een wandelinge-
tje maken, schoot door haar heen, en naar de
Dagwinkel. Ze trok haar jas aan en liep langs
het Jaagpad aan de Vecht naar de winkel. Bij
Aloys was het nieuws ook al bekend. Waar een
klein dorp groot in is? In het verspreiden van
geruchten, schoot door haar heen. Iedereen in
de winkel had het over de overval op Andrea.
Het ach en wee was niet van de lucht. Hilde
hield zich wat afzijdig. Kocht een biokip, verse
frietjes en haricots verts. Rekende snel af en be-
dacht buiten dat ze zin had om langs het huis
van Andrea te gaan. Misschien was Julius thuis.
…….………….
Hoe dichter ze in de buurt van Andrea’s huis
kwam, hoe zenuwachtiger ze zich voelde.
Inderdaad Julius was thuis. Zijn scooter stond
in de voortuin. Hilde belde aan en Julius deed
open. Hij zag er verward uit. “Hallo Hilde, heb
je het vreselijke nieuws al gehoord?” “Ja, de po-
litie was al bij me aan de deur. Hoe is het met je
moeder? Is ze al weer bij kennis?”, vroeg ze on-
gerust. Julius knikte: “Ik ben net gebeld door
het ziekenhuis. Ze komt waarschijnlijk morgen
thuis. Mijn moeder zit onder de blauwe plek-
ken. Wil je even binnenkomen?” Hilde hing
haar jas aan de kapstok en stapte de huiskamer
binnen. Alles zag er nog netjes uit. Inderdaad,
geen sporen van inbraak. Niks lag overhoop. Er
stonden wel veel gebruikte wijnglazen op tafel.
“Kan jij zien of er wat meegenomen is? Geld,
bankpasjes, juwelen, dat soort waardevolle din-
gen?”, vroeg ze. “Nee,” zei Julius, “alles is er nog,
dat is juist het gekke. Het lijkt wel of ze alleen
maar mijn moeder in elkaar wilden
meppen...en de rest…! Rond een uur of elf heb-
ben de buren gestommel gehoord. De politie
heeft haar iPad en zo meegenomen.” Hilde
knikte, dat had ze al van De Klerk gehoord.
“Misschien is het een goed idee als ik morgen
even opbel”, zei ze, terwijl ze haar jas weer aan-
trok. “Als Andrea het fijn vindt, kan ik altijd
even langskomen.” Ze liep het tuinpad af, deed
het hekje open en wandelde weer naar huis. Het
was lekker voorjaarsweer. De eerste bollen – al-
tijd zo ijverig geplant door de Vreelanders –
kwamen al uit de grond…..Toen ze over de

brug liep, werd ze aangesproken door de brug-
wachter. Of ze het al gehoord had. “Ja,” zei
Hilde, “erg he…”

Thuis checkte ze gelijk haar mobieltje. Nog
steeds niks van Evert. Zou ze hem mailen of
bellen? Hij kende Andrea tenslotte ook. Maar
misschien ook even niks doen. Afwachten of
De Klerk nog ergens mee kwam. Lekker losla-
ten en een plekje geven. Ze moest lachen. Het
eeuwige loslaten van de spiricursus die ze volg-
de na haar scheiding. One day I’ll fly away, dan
gaat het loslaten vanzelf, lachte ze in zichzelf.
Die middag ging tegen een uur of vier de tele-
foon. Het was De Klerk. Of hij de volgende och-
tend weer langs kon komen. Hij belde maar
even, zodat ze zich niet weer hoefde te veront-
schuldigen voor haar outfit. Natuurlijk kon hij
langskomen. “Heb je al meer info?”, vroeg ze.
De Klerk vertelde dat hij op de iPhone en iPad
vaak dezelfde namen was tegengekomen. Ook
de namen van wat mensen die voor de bewus-
te avond van de overval een afspraak met
Andrea had gemaakt. Daar zaten wellicht ook
bekenden bij van Hilde. Meer kon hij nog niet
loslaten. Zijn collega’s gingen er nu achteraan.
“Tot morgen, rond negen uur ben ik bij je”, zei
De Klerk, en liet Hilde met 1000 vragen achter. 

De volgende ochtend zat ze om half 9 in de kle-
ren. De haren netjes, de lippen gestift. Precies
om 9 uur belde De Klerk aan. Hij viel met de
deur in huis: “We hebben flink wat speurwerk
verricht. Er zijn twee mannen met wie Andrea
regelmatig contact had. Ene Evert Sanders uit
Kortenhoef en dan Ruud Vervaart uit
Loosdrecht. Er lopen van deze Evert en Ruud,
directe lijntjes naar jou. Dat hoef ik je niet te
vertellen én dat hebben we ook op internet ge-
zien. Ruud is je ex en Evert je lover.” Hilde prut-
telde: “Lover, lover… We hebben gemaild, zijn
naar de film geweest en dan de borrel op
Koninginnedag. Dat was met Andrea én Ruud.
Met wie had Andrea eergisteravond die af-
spraak? Zal ik even een espressootje maken?”
De Klerk knikte. “Die afspraak was met Evert
en Ruud. En nog een vrouw, ene Esther.” Hilde:
“Dat is haar zus uit Breda. Misschien gingen ze
klaverjassen.” Jeetje, wat een achterbaks gedoe,
dacht ze. Ze voelde zich buitengesloten.
Waarom had Andrea achter haar rug om con-
tact met Evert en Ruud?
De Klerk zag haar bibberlip. “Het is niet mijn
bedoeling om je te frustreren. Neem een siga-
retje, daar knapte je gisteren ook van op.”

Wordt vervolgd in de Vreelandbode van maart
Alle personen en gebeurtenissen zijn fictief 

Eventuele overeenkomsten berusten op toeval

Het is nooit wat je denkt!..............

En wanneer kunt u die beter beluisteren dan
op de avond van Palmzondag (13 april)? Want
dan voert de KCOV Amsterdam de Matthäus
Passion van Johann Sebastian Bach uit in het
Koninklijk Concertgebouw, met medewer-
king van prachtige solisten en het bekende
Roder jongenskoor. Het geheel onder de ge-
voelvolle leiding van Frank Hameleers. En na-
tuurlijk zingen de Vreelanders Connie Lohuis,
Gerdjan Rapati en dit jaar ook Frans Bedaux
mee in dit prachtige koor. 

Korting op kaarten
De KCOV Amsterdam trekt volle zalen met
betaalbare uitvoeringen van hoge kwaliteit.
Dit concert is daarop geen uitzondering.
Wacht daarom niet met het bestellen van uw
plaatsen, maar stuur een mail aan
gerdjan@strakblauw.nl Dan kunt u er als
Vreelander niet alleen voor de gereduceerde
prijs van € 32,50 naar toe, maar bent u ook ver-
zekerd van de mooiste plaatsen. Aanvang
19.30 uur, einde 22.30 uur.

Geen Pasen zonder Matthäus Passion
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Ruim tachtig jaar bestaat het van oorsprong
Vreelandse koor ‘Sursum Corda’ nu.
Inmiddels is het omgedoopt tot Christelijk
Gemengd Streekkoor. Maar dat was niet de
naam die het koor op 7 september 1933 kreeg.
Als Zangvereniging Vreeland ging het met ne-
gen leden van start. 
Oprichters waren de heren B. Spee (organist en
postbode) en A. Bode (concertzanger en diri-
gent, toen woonachtig in Hilversum). Er is veel
veranderd, maar het repertoire bleef hetzelfde:
voornamelijk christelijke liederen, veel in het
Duits, Frans, Engels en Latijn. “Het zijn mooie
liederen om te zingen. Wij zingen ze voor an-
deren zodat zij ervan kunnen genieten, maar
ook om kracht uit kunnen putten”, zegt de hui-
dige voorzitter Kees Hulsman. Die christelijke
grondslag werd jarenlang niet alleen geuit in
de zang, maar ook in het gebed waarmee de
oefenavond werd geopend. Die oefenavond is
ook een vast ritueel. Al ruim tachtig jaar wordt
op maandagavond gerepeteerd, inmiddels on-
der leiding van dirigent Arthur Koopman.
Sinds het openen van het Dorpshuis wordt
daar geoefend. Eerder was dat onder andere op
de openbare school. 
Het koor floreerde na de oorlog, zoals ook te
zien is aan het grote aantal koorleden op de
oude foto, gemaakt bij een concours in 1949.
Het kreeg de naam Sursum Corda en werd in
de jaren vijftig erg actief. Onder leiding van de
dirigenten in die tijd (waaronder de heren N.
Kors, Peter de Boorder, Jan Kruls en Gerard de
Vos) deed het koor mee aan vele zangconcour-

sen en nam het zelfs een aantal nummers op in
een geluidsstudio, bedoeld voor een radiopro-
gramma. In 1959 werd meegedaan aan een
groot nationaal zangconcours in Utrecht. Een
paar jaar later (1962) werd in Barneveld mee-
gedaan aan de Zangersdag. Met 33 zangers
werd de tweede prijs behaald. Een eerste prijs
was er in 1963 tijdens een zangwedstrijd in
Leiden. Het koor telde in die hoogtijdagen
maximaal 57 leden. Een van hen is nu nog
steeds lid, mevrouw Geer Hoetmer-Schuur-
man. Zij begon in 1952 met zingen bij Sursum
Corda en doet dat nu nog. Sursum Corda telt
nu nog dertig leden. “Het ledenaantal loopt
nog steeds terug. Mensen stoppen omdat ze
verhuizen of vanwege hun leeftijd”, vertelt
Hulsman. Nieuwe leden zijn nog steeds wel-
kom. Zij komen terecht in een betrokken en
actieve vereniging. Om alle concerten en deel-
names aan onder andere concoursen te beta-
len werd en wordt niet alleen entree geheven.
Ook werd er al in de jaren vijftig een loterij ge-
organiseerd. Verder halen de leden nog steeds
oud papier op in Vreeland. Natuurlijk betalen
de leden zelf ook contributie. Dat was zo’n 35
cent (in gulden) per week in 1952, inmiddels is
het € 3,10 euro per week. Van die opbrengsten
worden diverse concerten gegeven, zoals het
jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit jaar wordt 16
mei in de Laurens Kerk in Weesp het jubileum-
concert gegeven in samenwerking met het
Laurenskoor uit Weesp (70 jaar oud) en het
koor Rehoboth uit Watergraafsmeer, Amster-
dam (90 jaar). Linda Blok

...en nu!

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....

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

Christelijk Gemengd Streekkoor ‘Sursum Corda’

Foto 2013: Bertil Mouthaan

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

1949
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Oer-Vreelander
Rie van der Geer (78)
Zo druk als ‘een kleine zelfstandige’ is deze bij-
zonder kwieke Vreelandse oma. Ze heeft zo-
juist haar kleindochter met de auto naar
Amsterdam gebracht, gaat haar straks weer
halen om daarna, zoals iedere vrijdagmiddag,
naar de markt in Breukelen te gaan. Meestal
gezellig met schoondochter Diana en klein-
dochters Melanie en Madelon. Ook de andere
dagen van de week zijn goed gevuld. Als ze niet
in het Dorpshuis is voor een potje bridge of
bingo dan is Rie wel ergens gezellig op de kof-
fie of met hondje Sarah aan de wandel.

Reislust
Dat Rie sinds haar geboorte altijd in Vreeland
heeft gewoond wil allerminst zeggen dat zij
nooit buiten de dorpsgrenzen heeft gekeken;
Guatemala, Curaçao en Mexico, ze is er alle-
maal geweest. En nog altijd bezoekt ze af en toe
haar schoonfamilie in Zwitserland. “Het liefst
zou ik nog een keer de Maya cultuur in Zuid
Amerika willen opsnuiven, dat was toch wel
een van de mooiste ervaringen in mijn leven.”
De man van Rie, een Zwitser van oorsprong
die zeven jaar geleden is overleden, werkte bij
de KLM waardoor ze makkelijk en goedkoop
konden vliegen. Maar de reislust zat haar al
eerder in het bloed. “Vroeger ging ik regelma-
tig op de boerenkar naar station Loenersloot
om daar met de trein naar de stad te gaan.” Die
stad was Amsterdam, haar moeder was im-
mers een echte Jordanese. “Feitelijk was
Vreeland in die tijd minder geïsoleerd dan nu.
Zonder auto kom je hier niet echt ver en het
station Loenersloot bestaat dus helaas niet
meer.” Rie vindt het vreemd dat het busje van

de Fetha zo slecht aansluit op de buslijnen bij
Kerklaan. Gelukkig heeft zij haar autootje en
gaat daarmee ook regelmatig naar de
Dappermarkt of Maarssenbroek om te winke-
len. “Het leven in Vreeland is heel goed, maar
het is jammer dat het openbaar vervoer hier zo
beperkt is. Dit zou Vreeland uit haar isolement
kunnen halen en omgekeerd de inwoners ook!”

Opgroeien in Vreeland
Onlangs heeft Rie nog de oude fotoalbums sa-
men met haar kleindochter onder de loep ge-
nomen. Er kwamen weer vele herinneringen
boven. “Voor mij was het leven destijds niet
veel anders als meisje dan voor een opgroeien-
de jongen in Vreeland. Ook ik deed soms mee
aan het kattenkwaad waar vooral de jongens
goed in waren maar nooit werd er iets moed-
willigs kapot gemaakt.” Haar vader was metse-
laar en thuis hadden ze het niet heel breed.
Moeder werkte niet buitenshuis, maar deed af
en toe wel wat strijkwerk voor anderen. Ze
toont drie oude foto’s, één met haar voorou-
ders uit 1932 en één van de bewaarschool met
Rie en haar vriendinnetjes en één van de lage-
re school. Alle foto’s zijn haarscherp en blijk-
baar door hele goede fotografen gemaakt. Op
de foto uit 1932 portretteert de familie Van der
Geer voor het ouderlijk huis van haar vader op
de Vossenlaan. Grootouders Van der Geer in
het midden en daar omheen de 13 kinderen
met aanhang en enkele kleinkinderen. De va-
der en ook de moeder van Rie staan hier ook al
op en een paar jaar later wordt hun dochter op
Duinkerken geboren. Het huisje waar het ge-
zin van drie woonde is afgebroken toen de
brug over de N201 werd gebouwd. Feitelijk
liep de huidige witte huizenrij aan Duinkerken
die tot de N201 liggen destijds door. Zo liep de
kleine Rie gemakkelijk naar de oude brug (de
huidige Van Leerbrug) om naar de bewaar-
school te gaan aan de Voorstraat, nu op num-
mer 22. Rie vertelt dat boven de huidige voor-
deur van deze voormalige kleuterschool
–vroeger noemde ze dat een bewaarschool-
een varkenskop prijkt omdat deze in zijn ge-
heel later is verplaatst van de slagerij op de
Voorstraat (nu nr. 8) naar dit pand. Gelukkig
deden ze toen al aan recyclen van mooie oude
materialen! De foto van de lagere school, des-
tijds aan de Ruiterstraat, is genomen vanaf de
kant van het huidige parkeerplaatsje aan het
einde van de Lindengracht/hoek Ruiterstraat.
“Wat me het meest bij is gebleven is dat ieder-
een in het dorp elkaar hielp waar nodig. Als ie-
mand iets uitleende kwam het ook altijd weer
terug, op één of andere manier, dat was heel ge-
woon. Ik besef nu hoe prettig dat was.”

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden

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!

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
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zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Rijk sociaal leven
“Als ik eens ziek ben kan ik de voordeur maar
beter openlaten, iedereen komt dan langs, met
een pannetje soep of een hart onder de riem.
Het lijkt hier dan wel de Jordaan!” 
Iedere woensdag komen haar zoon Xander en
zijn gezin eten en kookt Rie zelf. Vaste prik en
heel erg gezellig. Schoondochter Diana komt
op de andere dagen regelmatig een maaltje
eten brengen en zo is het contact heel hecht. De
andere zoon van Rie woont op de Filippijnen
en ziet ze dus niet heel vaak meer. Rie heeft vele
vrienden en vriendinnen in het dorp, sommige
zelfs nog van vroeger zoals Geer Schuurman
wiens ouders de eerste bewoners van de
Vreelandse molen waren. Ook Ria van der
Velde, Joke de Jong en de dochter van de slage-
rij van de Voorstraat komt Rie nog wel eens te-
gen. Thuis lijkt hondje Sarah de baas, boven de
bank prijkt een bordje: ‘Hier slaap ik en mijn
baasje woont hier ook.’ Behalve op de bank
heeft Sarah nog vele andere plekjes in het huis
aan de Vredelantstraat waar Rie al vele jaren
woont. “Sarah is een echte ‘praathond’, als ik zeg
dat we gaan slapen dan staat ze al bij de tuin-
deur voor het laatste plasje, en rent daarna de
trap op voor de nacht.” Met ons tweede kopje
koffie krijgt Sarah haar tweede hondenkoekje. 

Wie herkent zichzelf, iemand anders of zijn
voorouders van deze foto’s? Laat het ons weten
via info@vreelandbode.nl 

Import-Vreelander
Rinda Woerlee (45) 
Rinda Woerlee uit de Ruiterstraat in Vreeland
heeft een indrukwekkend levensverhaal.
Eigenlijk is het een script voor een ontroeren-
de film over een 4-jarig meisje uit Zuid-Korea
dat op het vliegtuig werd gezet naar
Nederland. Rinda was geadopteerd door een
familie in Hillegom. “Ik kon op die leeftijd al
koken. Het eerste wat ik deed in het
Nederlandse pleeggezin – met vier eigen kin-
deren – was een pan zoeken om water te koken
en mijn kleren te wassen.” Rinda woont sinds
anderhalf jaar in Vreeland. 
Rinda kent haar echte ouders niet. Wat ze wel
weet is dat haar moeder Zuid-Koreaanse is en
haar vader – indertijd soldaat – een
Amerikaan met Russisch bloed. “Ik heb wel
moeite gedaan om een van mijn ouders op te
sporen, maar daarvoor het ik de hulp van het
Pentagon nodig. En die hulp krijg ik niet. In
Zuid-Korea is het moeilijk zoeken, omdat het
een hele besloten gemeenschap is. Ik weet al
lang dat je in je leven je eigen slingers moet op-
hangen. De rode draad in mijn leven is koken
en met elkaar lekker eten.”

Op kamers op haar 15e 
In het pleeggezin had Rinda het niet echt naar
haar zin. Op haar 15e besloot ze op kamers te
gaan wonen. Ze maakte de middelbare school
af en vond het vervolgens tijd om te gaan back-
packen. “Toen ik op mezelf ging wonen had ik
naast mijn studie ongeveer drie baantjes. Ik
maakte ’s avonds bijvoorbeeld schoon bij de
PTT en deed ik modellenwerk. Zo verdiende
ik mijn geld. Achteraf blijkt dat ik drie jaar on-
verzekerd heb rondgelopen. Op school was ik
enorm populair. Iedereen die een tussenuur
had of wilde spijbelen, wist mij te vinden.”

Hartsvriendin Odette
Toen Rinda ging backpacken is ze blijven ste-
ken in Brussel. Daar is ze ook Odette Visser te-

gengekomen. “Odette, die ook in Vreeland
woont, is nog steeds mijn hartsvriendin. We
zijn in Brussel gaan werken en op mijn negen-
tiende was ik manager van een restaurant. Na
een tijdje zijn Odette en ik naar Amsterdam
gegaan. Ik ben daar HBO pedagogiek gaan
studeren en had ook weer allerlei baantjes, in
de horeca én als mannequin. In Amsterdam
leerde ik via via Chris Witteveen kennen, die
nu ook in Vreeland woont. Na mijn studie heb
ik toch niet voor een baan in mijn vakgebied
gekozen. Tijdens mijn stage had ik al gemerkt
dat het heel lang duurt het vertrouwen van
kwetsbare kinderen te winnen. Ik liep namelijk
stage in een opvangcentrum voor kinderen in
Amsterdam. Als er dan rechtszaken kwamen,
was ik niet meer in beeld en nam een jurist het
over. Dat is nog steeds zo en dat klopt niet.
Daar zijn deze kinderen niet mee geholpen.”
Rinda kwam in de mode terecht bij Esprit op
de afdeling sales. “Ik heb altijd kansen gekre-
gen en die ook benut. Op een gegeven moment
sloeg ook bij Esprit de crisis toe en dat beteken-
de dat er geen werk meer voor mij was. Maar
gelukkig ben ik niet mijn werk!”

Met de hand op de bijbel
In 1995 trouwde Rinda en vier jaar later werd
haar dochter Kim (15) geboren. Rinda: “Toen
ik trouwde had ik geen geboortebewijs, dat heb
ik nog steeds niet. Ik moest toen met mijn
hand op de bijbel zweren dat ik bestond. Dat
leverde nogal wat hilariteit op. In 2003 beslo-
ten mijn man en ik ieder onze eigen weg te
gaan. Dat was best een pittige tijd. In je eentje
een drukke baan en een dochter. We woonden
in Voorhout. Anderhalf jaar geleden begon het
te kriebelen. Ik besloot zelfstandig agent in de
mode te worden én om te verhuizen. Maar ook
om vaker voor mensen te gaan koken. Ik be-
kijk nu op welk platform ik mijn kookpassie
kan uitbaten. Koken en mensen verzorgen is
een wezenlijk onderdeel van mijn aard. Het is
mijn tweede natuur.” 
Vreeland kende Rinda al via Odette en Chris.
Dus de keus was snel gemaakt. “Voor mij voel-
de het als eindelijk thuiskomen. De keuze voor
Vreeland heb ik met mijn hart gemaakt.
Dochter Kim heeft het er moeilijker mee ge-
had. Ze werd niet echt door haar leeftijdgeno-
ten opgenomen. Kim heeft heel stoer de keus
gemaakt om bij haar vader te gaan wonen. Ik
heb moeten leren ‘loslaten’ op een tijdstip dat
zich eerder aandiende dan ik had verwacht.
Maar het gaat prima zo. Ik ben enorm trots op
haar keuze. Ik heb mijn draai gevonden. De
tijd dat ik met Odette de Roxy in Amsterdam
onveilig maakte ligt inmiddels achter ons.
Maar de Roxy-spirit en een goed feest op zijn
tijd, daarvoor zijn we nog altijd zonder enige
moeite toe over te halen.”
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zenuwachtig en stilletjes komen de jongens
binnengelopen. In een hele grote turnzaal
waar de tribunes vol zitten strijden zij straks
tijdens de voorronde van de 3-4 kamp wed-
strijden. Jongens strijden in een team van vier,
de meiden in een team van zes, op drie of vier
toestellen in hun eigen leeftijdsklasse. 
Met hun haren strak in de gel mogen Renzo,
Emiel, Pelle en Robert de spits afbijten. Soms
worden de zenuwen even te veel en vergeten de
boys plots wat ze hadden geoefend. Snel her-
pakken ze zich en houden ze zich staande op
het eerste onderdeel. Na de gelijke brug volgt
het rek. De jongens krijgen er zin in en dat
wordt gezien. Dat het vroeg is blijkt wel als
Pelle na twee onderdelen ontwaakt: “Wanneer
begint de wedstrijd eigenlijk? Ik bedoel voor
het echt!” Snel door naar het laatste onderdeel,
lange mat, wat bijna vanzelf gaat. 
Dan is het de beurt aan het tweede team. Oscar,
Luka en Bob laten tijdens de 4-kamp het beste
van wat ze in huis hebben zien aan de jury. De
jongens halen ongekend hoge punten en sco-
ren het ene na het andere compliment van de
juryleden. Spannend wordt het bij het laatste
toestel, de gelijke brug. De eerste turnt per on-

geluk een verkeerde oefening waarna de rest
braaf volgt. Daar gaan de punten! Enigszins te-
leurgesteld sluiten ze hiermee de wedstrijden
af. Heeft het nog zin om op de prijsuitreiking
te wachten? De jongens van de 3-kamp wor-
den 4e en de 4-kampers behalen een 2e plaats.
De meiden zijn extra gespannen. Vandaag tur-
nen zij hun eerste wedstrijden met de nieuwe
juf. Zullen ze voor het eerst na lange tijd weer
eens een plek in de finale weten te behalen?
Eline, Eva, Anne Zeldenrijk en Anne van Rees
stormen de wedstrijd baan op. Enthousiast
maar beheerst zwieren ze over de toestellen.
Dan is het de beurt aan Amy, Yvette, Joeke, Mia
en Sanderijn. De meiden weten de jury te im-
poneren met de uitvoering van hun oefenin-
gen. Wat een discipline! De spanning stijgt
wanneer ze opmarcheren voor de prijsuitrei-
king. Gelukkig wordt de spanning snel be-
loond. De eerste groep meiden wordt 6e en de
tweede groep weet zelfs de 1e plaats te behalen! 
Alle teams van zowel de jongens als de meisjes
zijn door naar de finale. Op zaterdag 29 maart
worden de prijzen verdeeld tijdens de regio-
kampioenschappen in Soest. Heel veel succes!
www.dosvreeland.nl.

3-4 kamp wedstrijden Wilnis, 25 januari

Donderdag 13 maart spreekt Isa Hoes in de
Bibliotheek Loenen over haar boek ‘Toen ik
je zag’.  Dit boek is een eerbetoon aan
Antonie Kamerling, maar Isa Hoes schuwt
de mindere kanten van het samenleven met
de acteur niet. “Het is natuurlijk geen luchtig
verhaaltje,” zegt ze zelf, “je herbeleeft 20 jaar.”
De buitenwereld ziet een stralend stel voor de
camera’s, maar privé gaat Antonie gebukt on-
der een zware neerslachtigheid. Terwijl deze
depressies zich steeds vaker voordoen, pro-
beert Isa haar gezin bij elkaar te houden, tot
Antonie besluit zijn leven te beëindigen.

Haar literair agent, Paul Sebes, zal haar deze
avond interviewen. Daarnaast zal Isa een
stuk uit het boek voorlezen, vragen uit het
publiek beantwoorden en natuurlijk is er de
gelegenheid om uw boek te laten signeren.
‘Toen ik je zag’ staat al weken op nummer één
van de bestsellerslijst. Entree: vrienden gra-
tis, bibliotheekleden € 5; niet-leden € 7,50.
Reserveren via loenen@bibliotheekavv.nl,
tel. (0294) 23 42 85 of aan de balie in de
Bibliotheek Loenen. Sponsoring door
Stichting Vrienden van Bibliotheek Loenen.
Boekverkoop door boekhandel Koopman.

Isa Hoes te gast in Bibliotheek Loenen

Wie weet waar dit was?
Binnenkort opent in het Streekmuseum
Vredegoed in Tienhoven een tentoonstelling
van graficus Cees van IJsseldijk.  Van IJsseldijk
heeft in de jaren ’30 een tijdje in en rond
Vreeland gewerkt. Er zijn twee werken waarop
Vreeland als locatie staat geschreven, maar

waar is niet bekend. Wie weet kunnen oudere
Vreelanders helpen. Als iemand denkt een
nuttige tip te hebben, kunt u contact opnemen
met Juliette Jonker, 0294-232695 of 
j.jonker@wxs.nl.


