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Een bomvolle Vreelandbode weer deze maand, met een terugblik op 
de activiteiten zoals het zeer geslaagde verkiezingsdebat en de spec-
taculaire opening van de crossbaan op het voormalige CSVterrein. 
Maar we kijken ook vooruit. Bijvoorbeeld naar de Algemene 
Ledenvergadering van de Dorpsraad op 3 april, waar maar liefst vijf 
dorpsgenoten zich kandidaat stellen als nieuw bestuurslid. Komen 
dus, en stemmen! Er zijn weer  veel activiteiten om te ondernemen 
de komende maand, zoals een bezoek aan diverse tentoonstellingen 
in de buurt, gevarieerde concerten, de plantenmarkt, lezingen en 
zelfs fierljeppen! OerVreelandse deze maand is Charlotte Gathier 
en de importVreelander is nieuw redactielid van de Vreelandbode 
Kiki Molewijk-Grooss. Over Auto Spijker leest u alles in de rubriek 
‘Bedrijvigheid’. Hopelijk zien wij elkaar allemaal op vrijdagmiddag 
28 maart bij de Vreelandse Opschoondag! 
Een fijne lentemaand, de redactie

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

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
3 april zal het bestaande Dorpsraadbestuur 
grotendeels aftreden en worden de aspirant 
bestuursleden voorgesteld. Reinko Abels legt 
uit: “De aftredende leden zijn John de Nooij, 
Joost Molewijk, Jan Hos en ikzelf. Onze houd-
baarheidsdatum is allang verstreken. Ik was 
bijvoorbeeld al bij de oprichting in 2003 be-
trokken en heb nu tien jaar zitting in de raad. 
Tijd dus voor vernieuwing en ver-
frissing.” Inmiddels hebben vijf 
aspirant-bestuursleden zich aan-
gemeld, namelijk Aginus Kalis, 
Michiel van Dis, Niels Molewijk, 
Hester Horseling en Irmgard 
Michielsen. Wie zich alsnog ge-
roepen voelt zich aan te melden 
kan dat uiteraard doen en een mailtje sturen 
naar info@dorpsraad.nl. Tijdens de algemene 
ledenvergadering kunnen er, afhankelijk van 
het aantal aangemelde kandidaat- bestuursle-
den, dan mogelijk verkiezingen plaats vinden. 

Het belang van de Dorpsraad is volgens 
Reinko duidelijk. “Bij de huidige gemeente-
raadsverkiezingen zijn er nauwelijks kandi-

daten uit de kleine kernen zoals Loenen en 
Vreeland. De kandidaten komen uit Maarssen, 
Maarssenbroek en Breukelen. De berichten 
van de gemeente in de VAR gaan ook vooral 
over deze grotere kernen. Het is dus belang-
rijk dat we onze stem bij de gemeente Stichtse 
Vecht laten horen! De Dorpsraad is daarvoor 
een krachtig instrument!”. Reinko blikt nog 
even terug op de opening van de crossbaan 

en de nieuwe parkeergelegenheid 
bij CSV Ridderhof. “Deze twee pro-
jecten zijn vlot gerealiseerd. De sa-
menwerking met de gemeente gaat 
steeds beter.” 

Opschoondag
Tot slot is er nog een oproep aan 

ouders om vrijdagmiddag 28 maart mee te 
doen aan de Opschoondag. Reinko: “We heb-
ben bewust voor de vrijdagmiddag gekozen, 
omdat veel ouders op zaterdag druk zijn met 
sportende kinderen en boodschappen doen. 
Het lijkt ons een goed idee om op vrijdagmid-
dag (28 maart) lekker af te kicken van de druk-
ke werkweek en de handen uit de mouwen te 
steken!”

Voorstel nieuw bestuur tijdens ALV

Bericht 
van de 

Dorpsraad

De site van de Vreelandbode is vernieuwd! Van een ‘archief’-
site gaan we naar een actieve site, waarin we u willen informeren 
over het nieuws in en over Vreeland. We zullen ook wat langere 
berichten hierop plaatsen. Nu vindt u b.v. het complete verslag 
van het verkiezingsdebat van 6 maart jl. op de site. Ook de laatste 
editie (plus het archief van de afgelopen 6 jaar) vindt u op deze 
site. En natuurlijk ook een overzicht van onze adverteerders. Dus 
kijk eens op www.vreelandbode.nl. 

Vernieuwde Vreelandbode site

Op 6 maart jl. organiseerde de Dorpsraad een 
politiek debat in de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart 2014. De avond 
was enorm druk bezocht. De presentatie werd 
op ludieke wijze uitgevoerd door Erik Kuperus 
en Jan Corstjens. Tijdens de voorstelronde 
hadden de 12 politieke partijen de gelegenheid 
zich in één minuut voor te stellen en duidelijk 
te maken wat voor die partij de belangrijkste 
speerpunten zijn. Opvallend is dat bijna alle 
politieke partijen het behoud van de brug-
wachter noemen als belangrijk onderdeel van 
onze dorpskern. 

Na de voorstelronde werden de vertegen-
woordigers van de partijen door Erik gecon-
fronteerd met uitdagende stellingen zoals: “Er 
moet een overkapping komen bij de bushalte”, 
“Er moeten snel 26 sociale woningen komen”, 

“Het Spookhuisje moet opgeknapt en overge-
dragen worden aan de gemeenschap”, “Greif 
moet weg” en “Ideeën moeten binnen 8 weken 
afgehandeld worden door gemeente”. 

Tijdens de pauze konden de bewoners zelf 
hun vraag neerleggen bij de presentatoren die 
na de pauze gesteld werden aan de vertegen-
woordigers van de partijen. Zo kwamen brug-
geld heffen, Greif, werk en inkomen, contact 
tussen gemeente en de burgers en uiteraard 
bezuinigingen aan bod. Presentatoren Erik en 
Jan deden hun uiterste best om de deelnemers 
concrete uitspraken te ontlokken maar dat valt 
niet altijd mee. Het blijft politiek.

Een uitgebreid verslag van Esther Kolk, met de 
meningen van de partijen, kunt u lezen op de 
vernieuwde site van de Vreelandbode. 

Gemeentelijk Verkiezingsdebat
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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 
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
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
e-mail: 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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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

27 maart  Vreelandse Vrouwenborrel in  
 Lokaal Zuid vanaf 21.30 uur.
28 maart  Opschoondag met Dorpsraad
 Borrel met Cor in Dorpshuis  
 vanaf 20.00 uur.
3 april ALV Dorpsraad, Dorpshuis,  
 20.00 u
13 april Paasconcert Vreeland Vocaal,  
 Grote Kerk, 15.00 uur.
19 april Ophaaldag oud papier.
25 april  Koningsbal in het Dorpshuis.
26 april  Koningsdag! 
28 apr.-5 mei Meivakantie CSV.
10 mei Plantenmarkt bij de kerk.
19 - 22 aug  Huttenbouwen
30 aug Dorpsfeest

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

Heeft u nog interesse om dit jaar groente van 
eigen tuin te eten, dan kan dat.
De volkstuinvereniging heeft nog 2 stukjes 
grond te huur: 1 op de Spoorlaan en 1 aan de 
Singel. Neemt u zo spoedig mogelijk kontakt 
op met Wil Meijers, Singel 48, Vreeland. tel 
234348 email:gjmeijers@planet.nl

Vechtzooitje

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland

5 jan.  10.00 uur Ds. P. Hoekstra

30 mrt. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

6 april  10.00 uur   Drs. H. Mintjes   

13 april 10.00 uur  Mevr. Drs. W. Jonkers

17 april 10.00 uur  Ds. P. Hoekstra   

 Witte Donderdag’

18 april    10.00 uur  Ds. P. Hoekstra   

  Goede Vrijdag

20 april    10.00 uur  Ds. P. Hoekstra   Pasen

27 april    10.00 uur  Ds. A. J. Treur

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 

Uitvaartcentrum “De Oude Berk”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
www.panachee-wijn.nl        Joop Bremer       0294-232354
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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

DUTCH JAZZ
Zondag 30 maart heerlijke Jazz muziek van Hans Kwakkernaat in de 
Lounge. Smullen van een 4 gangen lunch met wijn (all inn) 75.00 per 

persoon. Reserveer van te voren via info@nederlanden.nl
Aanvang 1200u.

LUNCH IN DE LOUNGE
Sinds januari kunt je terecht in de Lounge voor kleine hapjes en 

drankjes. Een lunchkaartje tussen 1200-1600u met o.a. een vissalade, 
soepje of stukje gebakken lever. Maar ook vanaf 0800u al open voor 

een goede koffie of later op de dag voor een lekkere borrel met 
bijvoorbeeld oesters, charcuterie of kaas! Denk ook eens aan 

je zakelijke afspraak! Niet in de file op de N201 maar wel 
voor jouw gast gratis WIFI en parkeren!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden      

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

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

Dagverse maaltijden bereid 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

Wie wil er mee doen met de viering van ons 
dorp dat 750 jaar stadsrechten heeft? We 
organiseren een avond voor bedrijven die 
daar een rol in willen spelen. Dat kan zijn 
ideeën voor de uitvoering, bedrijven die mis-
schien een deel van het programma willen 
doen, bedrijven die de catering willen doen, 

of zelfs bedrijven die zelf in dit kader iets wil-
len organiseren. We gaan tenslotte een heel 
jaar vieren! Dus bedrijven en zzp-ers, kom 
10 april om 20.00 uur naar de schuur op 
Bergseweg 18 dan kunnen we erover praten.
Namens St. Vreeland 750, 
Kees Beelaerts en Mario Verweijen. 

Woensdag 12 maart. Buiten schijnt de zon, 
binnen in CSV Ridderhof is er vanaf 16.00 uur 
bedrijvigheid met stoffen, papier en schaar. 
Onder deskundige begeleiding van Hanneke, 
Greet, Corrie en Tilly werken vier Vreelanders 
aan het maken van hun middeleeuwse jurk of 
mantel. Daar heb je veel ruimte en grote lap-
pen stof voor nodig. De grote tafels in de hal 
van de school bieden uitkomst. “Je had alleen 
het patroon open moeten knippen en niet ook 
de stof”. Ai, gelukkig is er stof over om dat ene 
pand opnieuw uit te knippen. Zeker aan het 
begin, bij het uitleggen van de patronen op de 
stof en het juist uitknippen ervan is ervaren 
begeleiding nodig. Die is er! Ellen tekent di-
verse patronen voor het groepje dames dat ’s 
avonds om 19.00 uur aan de slag gaat. 

Wilt u ook in het jubileumjaar 2015 in gepaste 
kleding voor de dag komen? Schrijft u dan in 
voor de naaiworkshops via www.vreeland750.
nl. U kunt ook al bestaande kledingstukken 
kopen of bestellen. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar Ellen Bulterijs 0294-232460 of 
stuur een mail naar kleding@vreeland750.nl.

De eerste workshop van het naaicafé

Brainstormavond  
voor bedrijven

Zou er ook iemand een religieus kleding-
stuk maken? Op de modeshow  bij de 
Nieuwjaarsreceptie was de geestelijkheid goed 
vertegenwoordig. Iedereen zal zich nog wel de 
‘doop’ met gewijd water door bisschop Karolus 
herinneren! De geestelijkheid was in de mid-
deleeuwen enorm belangrijk. God bepaalde al-
les in het leven. Het weer, ziekte of voorspoed, 
God beschikte. Monniken gaven les, zorgden 
voor zieken en armen en vervulden een be-
langrijke rol in de samenleving. Priesters en 
bisschoppen verzorgden de mis en namen de 
biecht af. Voor uw middeleeuwse outfit voor 
volgend jaar kunt u kiezen voor heel sober of 
heel rijk, als u in het thema van de geestelijkheid 
verkleed gaat. U kunt inspiratie opdoen bij rijk 
geborduurde bisschopgewaden met mijter of 

u juist in een eenvoudige donkerbruine mon-
nikspij met koord  kleden. Vrouwen kunnen 
als non verkleed gaan of als verpleegster in een 
gasthuis. Op bijgaande foto kunt u de kleding 
van de geestelijkheid goed bestuderen. 

Middeleeuwse kleding: Religieuzen

Herkent u wat er op deze foto te zien is? 
Juist, u ziet de boerderij Ora et Labora aan 
de Boterweg, nog met rietgedekte stal aan 
de rechterkant. Deze prachtige foto is af-
komstig uit de collectie van het RHC Vecht 
en Venen in Breukelen, een van de bruik-
leengevers van het beeldmateriaal voor het 
Vreelandboek. Dit is het soort afbeeldingen 
dat u kunt verwachten in het boek, dat vol-

gend jaar verschijnt (naast natuurlijk oude 
prenten, ansichtkaarten en heel veel andere 
oude foto’s). Als u zich nu vast intekent, 
krijgt u € 5 korting op de boekhandelsprijs 
en komt u als u wilt achterin op de lijst van 
voorintekenaars te staan. 
Het boek kost bij voorintekening € 20. Als 
u een combinatiepakket koopt met de DVD 
over het leven in Vreeland anno nu met alle 
bijzondere mensen en activiteiten krijgt u 
ook korting op de DVD. Een combinatie-
pakket kost in de voorverkoop € 30.
Geef uw bestelling op via www.vreeland750.
nl of bel/mail Peter Nagtegaal: pnagtegaal@
solcon.nl of 233759. En heeft u zelf nog bij-
zondere foto’s waarvan u denkt dat ze een 
toevoeging voor het boek kunnen zijn? Bel 
dan met Juliette Jonker, 06-12382714, en zij 
komt ze bij u thuis inscannen.

Bestel het Vreelandboek
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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

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

Voor ieder die in de vrije tijd eens iets anders 
wil zijn er creatieve workshops, yoga of een 
taalcursus bij Cursusproject Loenen.

Kunst als inspiratiebron
Tijdens twee avonden wordt helder hoe in 
de kunst nieuwe stromingen onstaan aan de 
hand van schilderijen uit einde 19e en be-
gin 20e eeuw. Denk aan onder andere:  Van 
Gogh, Monet, Cézanne. Door kennis van de 
ontwikkelingen krijgt de deelnemer meer 
greep: wat is de bedoeling, waartoe voel je je 
aangetrokken. Start:  maandag 7 en 14 april, 
’t Web Loenen. Kosten: € 20.

Gevouwen boekjes 
Tijdens deze eendaagse workshop leer je 
drie verschillende technieken. Deze boek-
jes zijn goed te gebruiken voor bijvoorbeeld 
een uitnodiging, een klein gedichtje of wat je 
ook maar bedenkt. Op zaterdag 19 april van 
10.00 – 15.00 uur, Atelier Marina Brooks, 

Dorpsstraat 37 Nigtevecht. Meenemen: geo-
driehoek en potlood. Kosten:  € 48.

Italiaans op vakantie
Op negen woensdagavonden helemaal voor-
bereid op de komende vakantie met een kor-
te, intensieve cursus. Start woensdag 16 april 
in ’t Web, Loenen. Kosten: € 70.

Yoga
Deze doorlopende cursus duurt nog tot 29 
april. Yoga door Janneke Roelofs biedt een 
wekelijks uurtje ontspanning na inspanning. 
Instappen is altijd mogelijk, er hoeft niet te 
worden gewacht tot het nieuwe seizoen.  Elke 
dinsdag van 13.30 – 14.30 uur in Dorpshuis 
Vreeland. Meenemen: matje of deken
Voor de uitgebreide brochure en het aan-
meldingsformulier kijk op onze website: 
www.cursusprojectloenen.nl. Of bel met 
Ciska van Leusden (0294-232325) voor meer 
informatie.

Cursusproject Loenen

Zoals iedereen weet is er een groot speelveld 
achter de  CSV waar kinderen dagelijks lo-
pen, rennen, zitten tijdens of na schooltijd. 
Daar speelde een kind samen met zijn vriend-
jes. Tijdens het spelen gleed hij uit, viel op zijn 
rug, stond op en rook iets heel vies. Hij was 
uitgegleden in een hondendrol, en nu zat zijn 
jas van kraag tot zoom onder de poep. Thuis 
was zijn moeder niet blij – zij was degene die 
de poep van de jas moest schrapen. Gelukkig 

kon de jas in de was. Het jongetje kon weer 
gaan spelen maar iets zat hem dwars: waarom 
ruimen de mensen de poep van hun honden 
niet op? Waarom moet een hond poepen op 
ons veldje? En als een hond los loopt, waar-
om kijken de mensen dan niet waar hij poept 
en ruimen ze het alsnog op? Goede vragen, 
vind ik. Waarom? Het is toch heus niet zo 
moeilijk.      
Z. Eurpiet, e/v A. Zijn

Lezers schrijven  

Uitgegleden  

Eind februari lag een aangereden moeder 
eend op de Raadhuislaan, gelukkig nog zon-
der kleintjes. Eerder stuurde ik de foto van de 
aangereden nijlgans op de Kleizuwe.
Ieder jaar is het weer raak. Straks in het voor-
jaar lopen waterkipjes, eenden en zwanen 
met hun kleintjes over de weg.
Graag zou ik de bewoners van Vreeland wil-
len vragen om achter het stuur hiermee reke-
ning te houden en de gezinnen heel te willen 
laten. Bij de normale toegestane snelheid in 

dit gebied en een an-
ticiperende blik op de 
WEG, is het aanrijden 
van deze dieren vrij-
wel onmogelijk. Ik zou 
het fijn vinden als we 
in de Vreelandbode 
hiervoor aandacht 
vragen.

Dank en groet, Irmgard Michielsen

Nijlgans

Op zondagavond 4 mei 2014 aanvang 19.00 uur 
wordt in de grote of Sint Nicolaas kerk een bezin-
ningsmoment gehouden ter nagedachtenis aan 
de Tweede Wereldoorlog en aan al diegenen die 
omgekomen zijn voor onze vrijheid.
Het thema is: ‘Tastbare herinnering’. Met 
Vreelandse verhalen en voorwerpen, aandacht 
voor de geschiedenis van de Joodse gemeen-
schap, ontroerende muziek en voordrachten. 

Aansluitend aan deze bijeenkomst is er een stille 
tocht naar het monument op de Boerenlaan, 
waar wij 2 minuten stilte houden. 
Mocht u nog voorwerpen uit de tweede wereld-
oorlog hebben die wij kunnen tonen tijdens de 
herdenking, neem dan contact op met Kees 
Hellingwerf, 06-53400736.

4 mei Comité Vreeland 

4 mei 2014 Dodenherdenking 
Moment van bezinning

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 komen. 
Bent u van plan uw kind bij ons in te schrijven, 

dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk te 
doen. Een inschrijfformulier kunt u halen bij Gert 
de Boer. Hij is op dinsdag t/m vrijdag op school 
aanwezig

Inschrijven kinderen CSV Ridderhof
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Heerlijk op de bank of in de tuin 
naar een hoorspel luisteren.

Nu op Radio 1 ‘Bonita Avenue’, het hoor-
spel met heel veel Vreelanders. Ook terug 
te luisteren op www.bonitaavenue.nl. 

Meer titels kunt u op de website   
www.hoorspelfabriek.nl vinden.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl.

Voorstraat 21
Tel:237304

Dit jaar werkt het grote gemengde project-
koor ‘De Poldermodellen’ voor hun jaarlijk-
se uitvoering samen met het koperensemble 
‘GoedKoper’ uit Loenen a/d Vecht, Giulietta 
Westveen en Frances Bouma (dwarsfluit), 
Marie-José Key (piano) en Sjoerd van der 
Steen (drums). De voorbereidingen zijn nog 
in volle gang en het programma staat dan ook 
nog niet helemaal vast.  Het concert zal weer 
veelzijdig zijn: Nederlands repertoire wordt 
afgewisseld met Engelse evergreens, Franse 
chansons en uptempo nummers. Natuurlijk 
zijn er ook vele solistische optredens. Het ge-
heel staat o.l.v. Bertie van Sevenbergen. 
‘De Poldermodellen’ hebben in de afgelopen 
jaren al vele enthousiaste uitvoeringen gege-
ven. Het enthousiasme werkt blijkbaar aan-
stekelijk, want na iedere uitvoering melden 
zich weer nieuwe leden aan. Voor de sopra-
nen en de alten is er nu zelfs even een stop, 
maar tenoren en bassen zijn nog van harte 
welkom bij dit gezellige koor met meer dan 
65 leden. 
De repetitieavond is op donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in ‘t Kampje’ in Loenen 

a/d Vecht.
Ieder optreden van het koor wordt druk be-
zocht door trouwe bezoekers en nieuwe toe-
hoorders. Wacht niet te lang met de aanschaf 
van kaarten, want verleden jaar was de zaal 
bijna uitverkocht.
Het concert wordt gehouden op 12 april 
2014 in de RK kerk, Prinses Margrietlaan 1, 
3632 EA Loenen a/d Vecht.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Toegangsprijs volwassenen in de voorver-
koop: € 8,50 aan de zaal € 9,50. Kind t/m 12 
jaar resp. € 5 en € 6. Prijzen zijn incl. pauze-
drankje (koffie, thee, fris). Na afloop bestaat 
de mogelijkheid om gezellig na te praten on-
der het genot van een drankje.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 20 maart bij: 
Sigarenmagazijn De Beurs en Boekhandel 
Koopman in Loenen, IJzerwaren Adrie 
de Lange in Kockengen, Boekhandel Van 
Kralingen in Breukelen en de Haarwinkel in 
Vreeland.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij 
u naar www.depoldermodellen.nl https://
www.facebook.com/DePoldermodellen

‘De Poldermodellen’ op de bühne 

Op zondag 30 maart zal Vreelander Arie van 
Wijhe in Lokaal Zuid een lezing geven over zijn 
boek ‘Dokter, luister nou!’ Het boek gaat over 
hoe macht en machteloosheid, falen en lijden 
in de medische wereld en voornamelijk in een 
ziekenhuis soms hand in hand kunnen gaan. De 
hoofdpersoon gaat als actieve zelfstandige man 
het ziekenhuis in voor een simpele ingreep en 
komt er letterlijk als een gebroken man weer uit, 
met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor zijn 
gezondheid maar ook voor zijn privéleven en 
voornamelijk voor zijn band met zijn kleinzoon. 
Het boek benadrukt daarmee een hoop actuele 
thema’s die spelen in de zorg. Naast een lezing 

over zijn boek, wil Arie dan ook graag in gesprek 
gaan over de huidige gezondheidszorg en hoe 
deze de gewone mens kan raken. Een boeiende 
middag voor iedereen die interesse heeft in de 
gezondheidszorg, de politiek, een persoonlijk 
verhaal of gewoon heel erg houdt van lezen. 
Wanneer: zondag 30 maart, inloop 15.00 uur, 
start lezing 15.30 uur Kosten: gratis. Uiteraard 
kunt u het boek ter plekke kopen en laten sig-
neren. Aanmelden kan via: info@lokaalzuid.nl. 
Op woensdag 9 april vertelt Arie van Wijhe over 
zijn boek in de Bibliotheek Loenen om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur). Voor meer informatie 
www.bibliotheekavv.nl.

Boeklezing Arie van Wijhe

Op maandag 14 april start het fierljeppen in 
Vreeland op de maandagavonden van 19.00 
– 20.00 uur. Om van slootjespringen over te 
gaan naar fierljeppen wordt op dit moment 
druk gewerkt aan een echte fierljep-arena 
met een grote waterbak en een mooi zand-
bed op het land van Johan Beukeboom aan 
de Kleizuwe. Voor aankoop van het zand is 
de organisatie op zoek naar een sponsor. Het 

gaat om grof zand dat goed dempt, dus geen 
zandbakzand. Een financiele bijdrage is ook 
van harte welkom. Wil je meer informatie 
over fierljeppen in Vreeland of wil je mee-
doen of een keertje komen kijken? Neem 
dan contact op met: Douwe Boersma 06-52 
618 617 of douweboersma@pbholland.com. 
Je kunt op de site www.pbholland.com ook 
meer informatie over fierljeppen vinden.

Fierljeppen in Vreeland

5 april start de nu al legendarische Lokaal 
Zuid fietsdag in het Zuiden. Om 08.00 uur 
verzamelen we bij Zuid voor gratis koffie 
en gebak waarna het gezelschap richting 
Valkenburg zal vertrekken voor een aantal 
rondjes Mountainbiken. De lunch, de fiet-
sen en de douchegelegenheid zijn geregeld 

en rond 17.00 uur zijn we weer terug op Zuid 
om de dag waardig af te sluiten met bier, bit-
terballen en een zeer verdiende koolhydraat-
rijke hamburger met frietjes. 
Wanneer: zaterdag 5 april, verzamelen 08.00 
uur LZ, rond 17.00 retour.
Aanmelden kan via: info@lokaalzuid.nl

Fietsen met Zuid in het zuiden

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

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

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

           Dames - Herenkapsalon
  

Al onze 
haarverzorgings

producten zijn 
op natuurlijke basis.

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

Sinds 1928 was op één van de mooiste plek-
ken aan de Vecht, aan de Mijndensedijk in 
Nieuwersluis, het bedrijf van Marinus Spijker 
gevestigd. Iedereen uit de wijde omgeving wist 
Marinus te vinden. Hij was een handige jongen 
die de naam had alles te kunnen repareren wat 
kapot was gegaan. Wat z’n ogen zagen maak-
ten zijn handen. Hij ging met zijn tijd mee en 
vulde zijn oorspronkelijk werk als hoefsmid 
aan met elektrawerk en later met de reparaties 
aan landbouwwerktuigen en auto’s. En zo werd 
Auto Spijker een begrip, een echte dorpsgarage 
met een bezinepomp en een werkplaats. Ook 
het bergen van auto’s na aanrijdingen behoor-
de tot de werkzaamheden. Deze reporter her-
innert zich nog goed hoe ze met haar zoontje 
voorop de fiets naar ‘de gedutste auto’s’ ging 
kijken, een nostalgische herinnering aan een 
lievelingsuitje. Maar goed, zoals gezegd, Auto 
Spijker bevond zich op één van de mooiste 
plekken aan de Vecht, fantastisch om te wonen 
maar niet de meest toegankelijke plek voor een 
autobedrijf. Toch heeft het bijna 85 jaar ge-
duurd voor de Mijndensedijk werd ingeruild 
voor de Slootdijk in Loenen, het industrieter-
rein bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Vorig jaar 
werd daar een prachtig nieuw bedrijfspand 
met een veel grotere werkplaats, een kantoor 
en een showroom in gebruik genomen. Het 
personeel is verdubbeld en de bereikbaarheid 
is heel veel beter.
Trots vertelt bedrijfsleider Ruud van Steen 
over de voordelen van de nieuwe locatie. Hij 
is in 2001 bij Auto Spijker komen werken en 
heeft het oude bedrijf dus nog volop meege-
maakt. “Het had wel iets kneuterigs maar in de 
winter als het sneeuwde, belden de mensen ’s 
morgens af omdat ze dat dijkje niet af durfden. 

Daar hebben we nu geen last meer van.” Auto 
Spijker is een universeel autobedrijf en dat 
betekent dat ze geen dealerschap hebben, (in 
een ver verleden was dat Simca) maar voor-
namelijk occasions verkopen in de prijsklasse 
van € 500,00 tot € 15.000,00. “Natuurlijk ver-
kopen we desgewenst ook nieuwe auto’s maar 
onderhoud en verkoop van occasions vormen 
toch de hoofdmoot.” Al 80 jaar is Auto Spijker 
lid van de Bovag, de branche organisatie. Auto 
Spijker is één van de oudste leden en daar heb-
ben ze een onderscheiding voor gekregen die 
trots wordt getoond. En dan komt Bep binnen, 
de dochter van oprichter Marinus Spijker die 
nog steeds actief betrokken is bij het bedrijf van 
haar vader. Bep doet nog altijd ‘boodschappen’ 
voor Auto Spijker, geen koffie of suiker maar 
onderdelen haalt ze op of auto’s. 
Bep weet alles van de lange geschiedenis van 
het bedrijf, herinneringen worden gekoesterd 
en dat blijkt ook uit het hoekje in de show-
room waar de oude benzinepomp van de 
Mijndensedijk staat opgesteld, naast het aam-
beeld en de kolomboormachine die Marinus 
Spijker zijn hele werkzame leven heeft ge-
bruikt.            R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Ruud van Steen van Auto Spijker

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!

Ford Ka                                    Blauw  2006                       € 2.650,-

Ford Ka                                    Geel 2011                         € 6.840,-

Honda Accord Coupe            Groen 2000                        € 6.200,-

Mazda MX 5                           Zwart 2000                         € 6.500,-

Mercedes Vito                       Zwart 2012      € 25.250,- ex btw 

Opel Astra  1.8 Automaat    Grijs 2007                          € 7.450,-

Opel Agila 1.2                         Grijs 2009                           € 9.250,-

Seat Altea 1.6                          Zwart  2006                          € 7.450,-

Skoda Fabia Station                Grijs 2003                          € 2.350,- De Fietsboot
15 mei gaat de Fietsboot van start, een 
boot met een vaste dienstregeling tussen 
Vreeland en Oud Zuilen waar je met (of zon-
der!) fiets kunt op- en afstappen in Loenen, 
Nieuwersluis, Breukelen of Maarssen. 
Hop on, hop off aan de Vecht dus. Vanuit 
Vreeland vertrekt de boot steeds om 11.15 
uur. De site biedt ook diverse fietsroutes aan, 
die ook te vinden zijn op www.zichtopde-
vechtstreek.nl. Van 15 mei t/m 15 septem-
ber in de weekenden, in juli en augustus elke 
dag. Kaartjes te koop per stop of voor de hele 
dag. Ook te boeken voor evenementen. Voor 
meer informatie: www.defietsboot.nl
Vondsten in de Vecht
Er is veel opgebaggerd van de Vechtbodem 
de afgelopen twee jaar. De meest bijzon-
dere stukken zijn vanaf 22 maart te zien in 
het Vechtstreekmuseum. Zo ziet u een 8ste 
eeuws zwaard, een kopie van een Romeinse 

keizershoofd, strijkijzers en aardewerk, kort-
om, restanten van wat er al 2000 jaar in de 
Vecht is beland!
Daarnaast staan er dit jaar meerdere expo-
sitie, buitenexcursies en arrangementen op 
stapel. Het museum is daarvoor hard op 
zoek naar extra vrijwilligers als gastvrouw, 
gids, educatief medewerker of klusser. Heeft 
u zin om een of een paar dagdelen per maand 
actief te zijn bij dit leuke museum? Kijk op 
www.vechtstreekmuseum.nl voor meer in-
formatie. 
Tentoonstelling in het RHC
Een hele nieuwe kijk op buitenplaatsen krijgt 
u op de -gratis toegankelijke- tentoonstelling 
Topstukken rond de buitenplaats in het RCH 
Vecht en Venen te Breukelen (‘het Archief’) 
aan de Schepersweg naast Broklede. Loop 
zeker een keer binnen, het is echt een mooie 
kleine tentoonstelling met unieke archief-
stukken en prachtige uitvergrote foto’s van 

het leven op en rond de 
buitenplaats. Een deel er-
van kunt u op de webten-
toonstelling bekijken op 
www.rhcvechtenvenen.
nl. Stem op uw topstuk en 
win een Vechtgids! 
Open op dinsdag t/m 
donderdag van 9 tot 16.00 
uur. 

Culturele zaken in de buurt
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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

t/m 23 maart RESTAURANTWEEK bij bestelling van een voor- en 
hoofdgerecht een leuk dessert van de dag, gewoon gratis en voor 

niets :) (reserveren is noodzakelijk voor deze actie)
zondag 30 maart 15.30 uur

Boeklezing door Vreelander Arie van Wijhe over zijn boek:
Dokter, luister nou!

vanaf 1 april: IJSBAR ZUID
Vanaf dit voorjaar hebben wij heerlijk schepijs van Mövenpick. 

Een klein tipje van onze IJSBERG: Maple Walnut, Swiss Chocolate of 
Vanilla Dream, Knip deze advertentie uit en kom twee bollen halen 

en er slechts één betalen :)
5 april

Nu al legendarische Lokaal Zuid (mountainbike)fietsdag in het Zuiden

Deze maand een ‘special’. Op het moment 
dat ik dit schrijf, kan ik aan de hemel het 
‘Zuiderkruis’ zien, een klein maar opvallend 
sterrenbeeld, dat alleen op het zuidelijk half-
rond goed zichtbaar is. Het centrum van de 
Melkweg staat stralend aan de hemel, ingebed 
tussen duizenden sterren, en ik kan met het 
blote oog de ‘Kolenzak Nevel’ zien, een gebied 
op 600 lichtjaar afstand waar interstellair stof 
het zicht op de sterren erachter ontneemt. 
Twee andere sterrenstelsels, de Kleine en 
Grote Magellaanse wolk, zijn hier als diffuse 
vlekken met het blote oog zichtbaar.
Ik heb het geluk drie nachten met een 
van de vier ‘Very Large Telescopes’ op de 
Sterrewacht van Paranal in Chile te mogen 
waarnemen. De weersomstandigheden zijn 
ideaal: de Sterrewacht ligt op 2600 meter 
hoogte en de afgelopen twee jaren is er 1 mm 
regen gevallen; ‘Clear skys’ gegarandeerd, 
maar het is wennen. Alles lijkt de verkeerde 
kant op te draaien. Zon en sterren komen op 
in het Oosten, bewegen dan naar het Noorden 
en gaan in het Westen onder – de beweging 
aan de hemel is van rechts naar links en niet 
andersom, zoals in Vreeland. Verder staan 
alle bekende sterrenbeelden op hun kop; er 
zou niets blijven liggen in het steelpannetje 
van de Grote Beer. De derde nacht loopt, nu 
ik dit schrijf, net op tijd om nog kopij in te 
sturen voor de Vreelandbode. Ik zit met een 
‘telescope operator’ en ‘night support astro-
nomer’ achter de computer en we kijken naar 
het licht dat binnenkomt van ‘mijn’ 8 meter 
telescoop. We onderzoeken twaalf sterren, 
met mooie namen als Walker67, HD 106391 

en Hersch36, op zoek naar signalen die ty-
pisch zijn voor moleculen die zich bevinden 
in doorzichtige interstellaire wolken. Onze 
sterren staan achter de wolk en je gebruikt ze 
als een soort zaklamp om te kijken wat er in 
de wolk gebeurt. Omdat deze wolken door-
zichtig zijn, werkt die truc; bij de Kolenzak 
Nevel zou dat niet lukken. En wat leer je daar 
dan van? 
‘Translucent interstellar clouds’ zoals ze in 
vakjargon heten, zijn de allereerste stap in 
de vorming van nieuwe sterren en planeten. 
Zo’n wolk stort op een gegeven moment 
onder zijn eigen gewicht ineen, de dicht-
heid wordt groter en groter, de temperatuur 
stijgt, totdat er na miljoenen jaren een dus-
danig hoge dichtheid en temperatuur wordt 
bereikt, dat er een nieuwe ster ontstaat. 
Daarbij ontstaan ook nieuwe planeten. Snap 
je de chemie van doorzichtige wolken, dan 
krijg je zicht op wat er gebeurt bij de vor-
ming van nieuwe planeten. En daar wringt 
de schoen; we weten ontzettend weinig over 
de stoffen die in doorzichtige wolken voor-
komen. We weten dat er van alles zit, maar 
wat dat nu precies is, blijft een raadsel. Door 
met een van ’s werelds grootste telescopen 
heel precies naar deze bijzondere wolken te 
kijken, hopen we een beter plaatje te krijgen; 
hoe meer je ziet immers, hoe gemakkelijker 
het is om aanknopingspunten te vinden.
Na vannacht zit het avontuur erop. De data 
zijn binnen – een stapel CD’s met getallen - 
en de analyse daarvan zal maanden in beslag 
nemen.  Maar eerst morgen uitslapen.
 H.L.

Hemel boven Vreeland

Op 11 maart verwelkomde de Bedrijfs-
vereniging Ondernemend Vreeland drie 
nieuwe leden bij de vergadering in Lokaal 
Zuid: Mario Verweijen, freelance HR con-
sultant, ergotherapeut Monique van Poppel, 
die ook een verantwoorde groentekweke-
rij runt aan de Nigtevechtseweg, en Jolanda 
Willig van kaasboerderij/ bed & breakfast De 
Willigen. Van een winkeliersvereniging werd 
de Bedrijfsvereniging een platform voor alle 
ondernemers die in Vreeland wonen of daar 
hun bedrijf hebben. Dat is nu dan ook offici-
eel vastgelegd in de nieuwe statuten, waarin 
ook ‘het bevorderen van de saamhorigheid in 
Vreeland’ officieel als doelstelling is vastgelegd. 
De brugverlichting, de Sinterklaasintocht, 
de Kerstmarkt, het Dorpsfeest zouden er 
allemaal niet zijn zonder de steun van de 
Bedrijfsvereniging. Een groot deel van de ver-
gadering was dan ook gewijd aan de evaluatie 
van deze evenementen. Tevredenheid over-
heerste. De Kerstmarkt trok veel bezoekers, 
niet alleen uit Vreeland, maar ook uit de regio. 
De standhouders hebben dan ook goede zaken 
gedaan. Alleen hielden de meeste bezoekers de 
markt na zeven uur voor gezien, zodat de or-
ganisatie overweegt om dit jaar om zeven uur 
op te houden en al om half drie te beginnen. 
De Stichting Vreeland 750 deed - bij monde 
van Mario Verweijen en Kees Beelaerts - een 
beroep op de Vereniging, maar ook op de in-
dividuele leden, om de festiviteiten in 2015 te 
sponsoren. Daarvoor hebben ze verschillende 
sponsor-pakketten samengesteld. ‘Hoe meer 
geld we binnenhalen, hoe meer ruimte er is 

om de vele ideeën die bij de Stichting zijn in-
gediend te honoreren’, stelden ze. Voor de vele 
zzp-ers die ons dorp rijk is, is er een speciaal 
instapmodel van €150.
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer op twee-
de Paasdag vanaf 11 uur met kinderen en 
kleinkinderen eieren zoeken op het VIV ter-
rein. Paul Zuidervaart zorgt voor koffie, thee 
en limonade en Aloys voor de 1200 eieren die 
‘verstopt’ zullen worden. Ook als de VIV uit 
Vreeland vertrekt hopen we dit feest op deze 
plek te mogen houden. 
Het Dorpsfeest valt in 2014 op 30 augustus, en 
Sinterklaas komt op 22 november aan. Die data 
kunnen Vreelanders dus alvast in hun agenda 
zetten. Natuurlijk is de Bedrijfsvereniging 
niet alleen organisator van evenementen. 
Onderlinge contacten en kansen scheppen 
voor de Vreelandse ondernemers staan ook 
hoog op het lijstje. De Bedrijfsvereniging be-
schikt tegenwoordig over een eigen LinkedIn 
groep, en organiseert ook netwerkbijeenkom-
sten voor de leden. 
Nieuwkomer Monique van Poppel was ver-
rast over de vele activiteiten die de bedrijfsver-
eniging sponsort en organiseert. “Dit lidmaat-
schap is voor mij een eye opener, ik kan op 
deze manier veel contacten met ondernemers 
opdoen!” Voorzitter Lodewijk van Monsjou: 
“We hebben nu 71 leden. Dat kunnen er mak-
kelijk honderd worden, want er zijn in ons 
dorp meer ondernemers en zzp-ers dan je 
denkt. En we kunnen veel voor elkaar en voor 
Vreeland betekenen. Dus ik zou zeggen: geef je 
op bij Aloys.”           C.L.

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
voor elkaar én voor ons dorp!
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Welkom!
De razende reporters hadden een bekende 
Vreelander op bezoek. Ons hart ging er sneller 
van kloppen ... want ze heeft een heel speci-
aal beroep. Wie was het deze keer en wat is 
haar beroep? Je leest er alles over in deze 
Kinderpost. Hint: ze werkt met heel veel bijzon-
dere dieren, die een gezonde lekkernij maken. 
Daarnaast deze maand ook de oplossing van 
vorige maand; wie zijn die Razende Reporters 
nu eigenlijk! Tot slot een bijzonder verslag over 
het ABN AMRO tennis toernooi. Onze razende 
reporter Mathijs was aanwezig bij de kinder-
persconferentie en heeft een prof tennisser 
geïnterviewd. Misschien heb jij ook nieuws. 
Schrijf ons dan: Annelies (aa.weijschede@wxs.
nl) en Maaike (m.vogelpoel@xs4all.nl)  

Tips
Beste Vreelanders, zou u graag een imker wil-
len zijn? Volg dan deze tips: 
1.   je moet goede bescherming hebben, anders 

prikken de bijen u. 
2.  je moet bijen kopen {natuurlijk ook een ko-

ningin}, je kunt ook bijen vangen, maar dat 
duurt heel lang. 

3.   je moet kassen kopen voor de bijen en je 
moet ook een honingdraaier hebben, an-
ders krijg je de honing niet uit de honingra-
den. 

Dus wilt u ook een imker worden, volg dan mijn 
tips op. Ik zou best een imker willen zijn, want 
ik hou van dieren en van honing.

Tobias Duijzer

Imker op bezoek
Afgelopen keer hadden we een bv (bekende 
Vreelander) op bezoek. We moesten raden wie 
het was en wat ze deed. De kinderen waren in 3 
groepen verdeeld. Door die vragen kwamen we 
meer over haar te weten. Ze werkt graag bui-
ten. Handig want het kan niet binnen. Ze verft 
ook graag. Ze houdt erg van dieren, gelukkig 
maar anders kon ze haar beroep niet doen. 
Mevrouw Verschoor is imker. Ze doet haar werk 
al 40 jaar. Imker zijn zit in haar familie. Haar 
opa en moeder waren het ook. Haar dochter 
is er ook mee bezig. Ze vindt het heel leuk om 
te doen. Het lijkt mij ook een heel leuk beroep. 

Door Pink v Dijk

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?
Hebben jullie vorige maand proberen te raden 
wie de nieuwe razende reporters zijn? Hier is de 
oplossing: Het zijn Tobias, Jimi, Jelmer, Julia, 
Ids, Mijke, Renee, Nadieh, Puk, Joshua, Joris, 
Pink, Mathijs en Evie.

De Boss Bee
Bijen, er bestaan koninginnen en normale. 
Maar dit is een fantasie verhaal erover.Het 
gaat over de Boss Bee: De Boss Bee was een 
bij die altijd blijft leven, of toch niet...? Hij is 
de heerser over de bijen. Hij bereidde een aan-
val voor op de ...Mensen! Een week later was 
het zover.Maar wat de  Boss Bee niet wist is 
dat na elke prik van een bij de bij dan stierf. 
Maar bij de Boss Bee is niet zo. Dus na elke 
prik ging er een bij dood. Na een paar tellen 
was de Boss Bee alleen. Ze vochten hevig en 
uit eindelijk werd de Boss Bee neer geschoten. 
En een imker wil ik dus niet worden!
Door Joris van Dijk

Bijen
Bijen zijn coole beestjes en er bestaan ook 
mensen die voor de bijen zorgen. En die mensen 
heten een imker. Die zorgt dus voor de bijen. 
Bijen kunnen ook ziek worden en dan moet de 
imker ook wat doen. Dan spuiten ze een soort 
spul er op, en dat kan helpen. En als ze dood 
gaan gooien ze hem gewoon naar buiten want 
ze willen geen ziektes krijgen. Ik heb nog een 
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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.

vraag: zou jij imker willen worden ja of nee en 
waarom? Nee, ik zou geen imker willen worden 
want ik ben best wel een beetje bang voor bijen.
Door Mijke Bruinsma

Word Imker!
Vind jij het leuk om met bijen te werken word 
dan imker! Je werkt veel met bijen  en je bent 
veel buiten en je hebt verse honing, mmmmm.
Droom je van imker zijn nou blijf niet dromen 
laat je droom uit komen.
Dat is toch veel leuker.

Heb je geen beleg voor het ontbijt loop dan naar 
buiten en je hebt verse honing dat is toch fijn!!
ik zou zelf ook wel een imker willen zijn.
ik wil graag met bijen werken!!!!!
Door Puk den Hertog

Bijtje de bij
Vandaag ging Bijtje de bij naar zijn koningin, 
want hij was geroepen, maar de koningin was 
er niet. Toen ging hij naar zijn ouders. die waren 
in de kas. Hij zei: mama bzzz papa bzzz ik moet 
naar de koningin, maar  bzzz maar die was er 

niet bzzz, wat moet ik nu doen bzzz? Zijn ou-
ders zeiden: ga maar naar de wethouder bzzz,     
die weet meestal waar de koningin is. Dus 
Bijtje de bij ging naar de wethouder. Bijtje de 
bij zei: wethouder weet jij waar de koningin is 
bzzz? Ja, de imker heeft haar ergens voor no-
dig bzzz, zei hij met een deftige stem.
Ze is om bzzz 2 uur weer terug bzzz. Bel me 
morgen bzzz maar weer. Maar wacht even 
Bijtje de bij, ik heb ook een vraag voor jou: bzzz 
zou jij soms imker willen zijn? Ja hoor, zei Bijtje 
de bij het lijkt mij bzzz wel leuk. Waarom lijkt het 
jou bzzz dan leuk? Omdat ik dan voor mijn bzzz 
vriendjes en familie kan zorgen, dat lijkt me te 
gek bzzz. Groetjes, Evie

ABN AMRO tennis toernooi
Van 10 tot 16 februari vond in Rotterdam het 
ABN AMRO tennis toernooi plaats. Ik mocht 
bij de kinderpersconferentie Igor Sijsling in-
terviewen. Hij is nummer 64 van de wereld. 
Hij heeft vorig jaar Tsonga verslagen. Als hij 
geen toptennisser was geworden, wilde hij bas-
ketballer worden. Eigenlijk mochten we ook de 
Bakker interviewen maar zijn wedstrijd liep uit.
De finale heb ik ook gezien. Berdich heeft ge-
wonnen van Cilic. Ik hoop dat ik volgend jaar 
weer naar het tennis toernooi mag.
Door Mathijs Mol

Tweede Paasdag
21 april 2014
om 11.00 u 
Paaseieren zoeken 
in de boomgaard van de Viv 

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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Jean-Louis Servan-Schreiber, journalist, me-
diamagnaat, filosoof en oligarch ziet sinds 
2000 een rijkdomsexplosie. Zelf een van de al-
lerrijksten is hij bezorgd, omdat de rijkste 85 
mensen ter aarde nu de halve planeet bezitten. 
“Zij hebben evenveel als de 3,5 miljard armste 
mensen samen.”

Elk tijdvak heeft zijn eigen ziektebeeld. De 
pathologie van de tijdgeest, noemen we dat. 
Meestal is de ziekte niet zo dramatisch, hoog-
uit wat neurotisch. Soms bijna charmant. 
Freud merkte in zijn tijd op dat vrouwen vaak 
flauw vielen als er iets naar boven kwam dat als 
gênant werd ervaren. In de tijd van de stomme 
Hollywoodfilms zag je het vaak op het scherm. 
Opmerkelijk is dat het flauwvallen meestal zo 
gebeurde dat een ridderlijke man voldoende 
dichtbij bleek om een slordige val voor te zijn. 
Anders was de waanzin die via een crisis tus-
sen twee wereldoorlogen bijna uitliep op een 
totale ondergang. Na de wederopbouw zien 
we weer een mild ziektebeeld: de zondags-
neurose. Het is een teken van verveling, maar 
eronder ligt een diepere crisis. “Waar leef ik 
eigenlijk voor?!”
Zelf ben ik nog aan het uitvinden welk ziekte-
beeld het best van toepassing is op onze tijd. Ik 
stel me zelf de vraag of we nu in een tijd zitten 
van soms lastige, maar verder milde neurosen 
of dat toch de ernstige persoonlijkheidsstoor-
nissen overheersen.

Servan-Schreiber bevestigt mijn huiver dat 
we rekening moeten houden met een veel 
dieper ingrijpende ziekte van de tijdgeest. Het 
meest passende beeld lijkt dan wel dat van de 
psychopaten te zijn. Vergist u zich niet, dat is 
niet de charmante ‘Dexters’ van de gelijkna-
mige TV-serie. Nee, het gaat hier om ‘Snakes 
in Suits’, zoals organisatie-psycholoog Paul 
Babiak hen in zijn boek noemt; of vrij naar de 
oude Romein Plautus: ‘Homo homini lupus’, 
de mens is een wolf voor zijn medemens, dat 
het duo Scorsese-DiCaprio ons dubbelhartig 
voorhoudt. Het gevoel dat mij bij hun ‘Wolf of 
Wall Street’ het meest blijft hangen is: “Wat is 
het heerlijk om mensen te bedriegen!”

Servan-Schreiber ziet het niet meer goedko-
men: “De strijd is gestreden en de rijken heb-
ben gewonnen.” “Een kleine toplaag wist in de 
afgelopen 30 jaar alle macht naar zich toe te 
trekken en laat dit niet meer los. Ze zijn niet 
meer af te remmen.” Ach, zei de Prediker 
in dat hele oude Boek al niet: “Wie van geld 
houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie 
verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin 
belust.” Maar diezelfde Prediker houdt ons 
tegelijk voor dat er voor alles een tijd is, zo 
prachtig verwoord door de onlangs overle-
den Pete Seeger met zijn ‘Turn, turn, turn’. 
Inderdaad, alles heeft zijn tijd onder de zon – 
ook elke ziekte van de tijd.

De strijd is gestreden en de rijken 
hebben gewonnen

  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

De grote verbouwing bij B&B De Willigen 
werpt al zijn vruchten af! De groepsac-
commodatie is genomineerd voor de ti-
tel ‘Accommodatie van het jaar 2014’ als 
een van de drie groepsaccommodaties 
in de provincie Utrecht. De verkiezing 
wordt georganiseerd door het Centrum 
voor Groepsaccommodaties (CVG). Wij 
Vreelanders weten natuurlijk allang dat De 
Willigen de mooiste groepsaccommodatie 
is! Een prachtige ligging aan de Vecht, luxu-
euze kamers, een gastvrij onthaal en de mo-
gelijkheid om een heerlijke kaas of boeren-

ijsje te kopen. Men kan tot 15 april via www.
groepen.nl/award zijn stem uitbrengen 
(VRE-667). De winnaar krijgt van het CVG 
een duidelijk herkenningsschild uitgereikt 
en mag zich vervolgens ‘Accommodatie van 
het jaar’ van hun provincie noemen. 
Een jaarlijks terugkerend evenement waar-
bij we verwachten dat de competitie in met 
name de top vijf stevig zal zijn. 
Vanaf 15 maart kan het publiek gedurende 
een maand meestemmen op de pagina www.
groepen.nl/award en 15 april zullen de twaalf 
winnaars bekend worden gemaakt. 

‘De Willigen Logies’ genomineerd 

Van 30 maart t/m 14 september is in de 
weekenden van 12 tot 17 uur of op afspraak  
de tentoonstelling ‘Boerhaave aan de Vecht’ 
te zien in de ‘Appelschuur’ van buitenplaats 
Zuylenburgh. Een unieke verzameling we-
tenschappelijke instrumenten uit de 18de 

eeuw is hier bijeengebracht, variërend van 
microscopen, sterrenkijkers en telescopen 
tot mechanicamodellen en electriciteitsproe-
ven uit de collecties van Museum Boerhaave 
uit Leiden en Zuylenburgh. Dorpsstraat 14a, 
Oud Zuilen, wwww.zuylenburgh.nl/

Boerhaave aan de Vecht
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Zo hoort het: een mooi hek om een herin-
neringsboom. Om de Koningslinde die vorig 
jaar bij het speeltuintje aan de Floraweg ge-
plant is ter gelegenheid van de kroning van 
Willem Alexander is vorige week in opdracht 
van het Oranjecomité een prachtig hek ge-
plaatst. Kees Beelaerts van Groenpartners 
heeft het hek ‘voor een prikkie’ op de kop 
weten te tikken en het samen met Mario 
Verweijen geplaatst. Heel toepasselijk was 
het hek al in de kleuren van onze nationale 
vlag rood-wit-blauw. Een mooi geheel.

Hek Koningslinde

Tennisvereniging LTC Loenen houdt op 
zondag 30 maart een Open Tennisdag. Wil 
jij nieuwe mensen ontmoeten, leren ten-
nissen of gewoon lekker een balletje slaan? 
Dan ben je van 12.30 tot 15.30 uur van harte 
welkom op Sportpark “de Heul” aan de 
Rijksstraatweg 180 in Loenen a/d Vecht.
LTC Loenen biedt een gezellig en gevarieerd 
programma aan waarin iedereen vrijblij-
vend en op een laagdrempelige manier kan 
kennismaken met de tennissport. Je wordt 
verwelkomd met een lunch en er zal een 
tennis-clinic worden verzorgd door onze 
club-tennisleraar Frank Gerritsen. Ook is 
er gelegenheid om mee te doen aan een ten-
nisronde, waarbij je wordt ingedeeld met 

andere (nieuwe) leden of om zelf aan de slag 
te gaan op één van onze acht tennisbanen.
Tennis is een uitdagende verenigingssport 
voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is 
tennis gezond, ontspannend, gezellig en kun 
je spelen wanneer het jou uitkomt. Tennis is 
uitdagend!! Doe mee en ervaar het zelf.
Om alvast het eerste balletje op te gooien, 
hebben wij nu een speciale actie voor nieuwe 
of herintredende tennissers die deze sport 
willen leren of weer willen oppakken.
ACTIE: 8 lessen voor  € 60,-  (in een groep 
van 4) GEEN lidmaatschap verschuldigd 
van 30 maart tot 1 juni 2014 en daarna een 
korting van 50% op het contributiegeld, plus 
nog eens 8 lessen voor € 60,-

Open dag tennisvereniging LTC Loenen

“We zoeken mannen – liefst met tijd én in be-
zit van een auto met trekhaak – die ons kunnen 
helpen met het ophalen van hout en pallets voor 
het Huttenbouwproject.” Reinko Abels valt gelijk 
maar met de deur in huis. Reinko was in 2002 één 
van de initiatiefnemers van het huttenbouwen 
voor de Vreelandse kinderen van 9 tot 12 jaar. 
“We begonnen met zo’n dertig kinderen en in-
middels zijn dat er al meer dan honderd. We ha-
len het materiaal om de hutten te bouwen bij ver-
schillende leveranciers op en slaan het vervolgens 
op bij Simon van der Paauw aan de Kleizuwe. 

Inmiddels moet er heel wat heen en weer gereden 
worden met aanhangwagens en daarbij kunnen 
Casper Zeldenrijk en ik wel wat hulp gebruiken. 
Temeer daar Casper druk is met zijn werk en zijn 
gezin.” Reinko doet een beroep op mannen die 
wellicht met pensioen zijn, dan wel uit de kleine 
kinderen. Met andere woorden: die tijd hebben 
om dit unieke project, dat zonder subsidie al ja-
renlang succesvol is, te ondersteunen.” 
Het huttenbouwen is dit jaar van 19 tot en met 
22 augustus. Aanmeldingen kunnen bij Reinko 
Abels tel.: 06 57844327. 

Huttenbouw kan hulp gebruiken

Op zaterdag 22 maart geeft het harmonie-
orkest van Muziekvereniging De Vecht 
een concert dat geïnspireerd is op de grote 
Engelse schrijver William Shakespeare. Zijn 
tragedies en komedies, maar ook de prach-
tige sonnetten en gedichten vormen een 
grote inspiratiebron voor tal van componis-
ten. In ‘All About Shakespeare’ zal De Vecht 
onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers 
een aantal van die prachtige composities ten 
gehore brengen. Te horen zijn werken van 
oa Friedrich Kuhlau, Leonard Bernstein, 
Felix Mendelssohn-Bartholdy en Giuseppe 

Verdi. Soliste deze avond is sopraan Martha 
Bosch. De Vecht zal haar begeleiden in een 
paar schitterende liederen. Het concert vindt 
plaats in de Grote Kerk in Vreeland en begint 
om 20 00 uur. Kaarten reserveren: reserve-
ren@muziekverenigingdevecht.nl.
Net als voorgaande jaren biedt De Vecht 
in samenwerking met sterrenrestaurant De 
Nederlanden een culinair arrangement aan. 
Voor € 90 per persoon krijgt u geheel ver-
zorgde culinaire en muzikale avond. Meer 
informatie over het arrangement is te vinden 
op www.muziekverenigingdevecht.nl.

All About Shakespeare

Opnieuw een bijzondere film in Filmhuis 
Loenen! Op vrijdagavond 28 maart draait 
‘Slumdog Millionaire’. Deze film gaat over 
een weesjongen die zich op een dag aan-
meldt bij ‘Who wants to be a millionaire?’, de 
Indiase versie van Weekend Miljonairs. Tot 
zijn verbazing wint hij de hoofdprijs, omdat 
hij alle vragen correct heeft geantwoord. Dit 

tot ongenoegen van de quizmaster die hem 
ervan verdenkt vals te hebben gespeeld.
Filmhuis Loenen heeft als doel om goede 
films te vertonen waar je na afloop over door 
kunt praten. De film wordt vertoond 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. 
Van harte welkom! 

Filmhuis Loenen

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Saskia
    Brocante winkel

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,
kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

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

van 10.00 tot 17.00 uur

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

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

Feuilleton in vier delen. Deel 3
(Andrea van der Wal is overvallen en/of 
mishandeld. Er zijn verschillende mogelijke 
daders, waaronder Evert en Ruud. Hilde, 
een vriendin van Andrea, raakt steeds meer 
bij het onderzoek van de politie betrokken. 
Rechercheur Pieter de Klerk is bij Hilde. Lees 
de eerste twee delen op www.vreelandbode.nl) 

Hilde stak op advies van De Klerk een si-
garetje op. Ze was bloed nerveus.  “Het kan 
toch niet dat Andrea door Evert, Ruud of 
Esther in elkaar is gemept. Hebben ze ruzie 
gekregen of zo. Hebben jullie al met Andrea 
kunnen praten?”……….
“Dat gesprek met mevrouw Van der Wal 
vindt morgen plaats”, legde De Klerk uit. 
“Ze is nog wat zwak. In de namiddag komt 
ze thuis. De verklaring ligt toch bij haar. 
Overigens, die Esther had via een sms af-
gezegd. Van Ruud en Evert zien we geen 
afzeggingen. Mijn collega’s zijn al bij beide 
heren aan de deur geweest, maar ze waren 
niet thuis.” Hilde knikte begrijpelijk. “Evert 
heeft weer een interim klus bij een zieken-
huis in Utrecht en Ruud werkt in een haven 
op Loosdrecht. Hij is druk met het vaarklaar 
te maken van de sloepen, zodat ze weer lek-
ker over de Vecht en de Loosdrechtse plas-
sen kunnen varen.” 
Ergens deed het haar goed dat Andrea zo was 
toegetakeld. Eigenlijk was ze gewoon stik ja-
loers. Een beetje avances maken met haar 
vriend, zeker. Wat een achterbaks gedoe. Ze 
deed de gedachte gauw weg en voelde zich 
slecht. Eerst maar eens horen wat Andrea 
te vertellen had. “Hoe gaat het nu verder?”, 
vroeg ze, “houden jullie het hierbij, of zou het 
nog mogelijk zijn dat ze door een vreemde 
is overvallen.” De Klerk moest lachen: “Ik 
snap je vraag. Het is voor jou geen prettig 
idee als die Sanders of Vervaart het hebben 
gedaan. Vooralsnog ligt onze focus wel op 
deze beide heren. Kijk, als er nu wat gesto-
len was én we sporen van inbraak hadden 
gevonden, dan hadden we meerdere opties. 
Nou, ik stap weer eens op. Probeer je rus-
tig te houden. Ga fietsen of wandelen. Of ga 
naar een vriendin. En neem maar liever geen 
contact op met de heren. Mochten Sanders of 
Vervaart vanavond opeens voor je deur staan: 
NIET OPENDOEN. We hebben nog niet vol-
doende bewijs om ze in voorlopige hechtenis 
te nemen. Natuurlijk gaan we ze – liefst van-
daag of vanavond nog – wel ondervragen op 
het bureau. En we zullen wat wangslijm bij ze 
afnemen, voor dna onderzoek.”
Die middag pakte ze de fiets. Een rondje langs 
de Vecht zou haar goed doen. Misschien wat 
drinken bij Ome Cees, waar eerst ’t Stoute 

Soldaatje zat, in Nieuwersluis. En op de te-
rugweg even kijken of Aloys nog wat biolo-
gische groente had van de zorgboerderij aan 
de Nigtevechtseweg. Hoewel, een hambur-
ger bij Lokaal Zuid, daar had ze ook wel trek 
in. Nee, dat was nu geen optie. Niet lopende 
dit onderzoek. Ze had geen zin in vragen van 
Vreelanders, die daar ook zaten te eten. Deze 
dag moest zo gauw mogelijk om. Vanavond 
had ze haar yogales in het Dorpshuis. Daar 
zou iedereen het ook wel over Andrea heb-
ben. Nee, beter was het om met een mas-
kertje en een voetbad voor de buis te gaan 
hangen. Krantje en wijntje erbij. Sudoku 
maken en vooral niet opendoen, voor niks 
en niemand. Hilde had er behoefte aan om 
zich even helemaal terug te trekken. 
Die avond ging rond negen uur haar mo-
bieltje. Hilde keek naar het nummer. Het 
was Andrea. Die kon ze wel te woord staan. 
Haar hart klopte weer eens in haar keel, en 
ze kreeg een enorme aanval van jeuk. Ja lek-
ker op haar rug. Op dat moment miste ze 
wel een man met nagels. “Hallo met mij. Je 
hebt natuurlijk al gehoord wat er gebeurd 
is. Ik geloof dat jij als eerste recht hebt op 
mijn verhaal. Heb je tijd om even langs te 
komen”,  vroeg Andrea. Hilde slikte een paar 
keer en doofde haar sigaret. Dit was wel het 
laatste wat ze had verwacht. “Okay, ik pak 
wel even de auto. Ik heb geen zin om nu op 
mijn fiets te springen in het donker. Dat zal 
wel met al die verhalen te maken hebben. 
Eigenlijk ben ik een beetje bang”, antwoorde 
Hilde. Haar nieuwsgierigheid won het weer 
van een avondje met een masker en een wijn-
tje. Ze móest het nu weten. Toen Andrea de 
deur open deed, schrok Hilde. Wat zag die 
vrouw eruit. Huilend viel ze Hilde in de ar-
men. Hilde duwde haar weg. Troosten kon 
ze even niet. En medelijden had ze al hele-
maal niet. Een beetje Evert en Ruud achter 
haar rug uitnodigen en dan bij haar uithui-
len.  Het moest niet gekker worden. “Wat 
heeft de politie je verteld?”, vroeg Andrea. 
“Ik heb gehoord dat je al twee keer bezoek 
hebt gehad van De Klerk.” Hilde ontplofte 
bijna van woede. “Ik jou wat vertellen? Kom 
jij maar eerst met je verhaal”, snauwde ze. 
Andrea kreeg spijt dat ze Hilde had uitgeno-
digd. “Als blikken konden doden, dan lag ik 
nu al op de grond, Hilde. Ergens begrijp ik 
wel dat je kwaad bent, maar kijk nou eens 
hoe ik eruit zie. Het is niet niks wat ik zon-
dagavond heb meegemaakt!”

Wordt vervolgd in de Vreelandbode van april 
Alle personen en gebeurtenissen zijn fictief. 
Eventuele overeenkomsten berusten op toe-
val.

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

Zondag 6 april is de eerste vaart van Expeditie 
Vecht, waarbij u individueel (voor € 17,75 
p.p.) een kaartje kunt kopen voor een prach-
tige tocht over de Loosdrechtse plassen en 
de Vecht met onderweg vele verhalen over 
het landschap en alle facetten van het wa-
terbeheer door Juliette Jonker. De tochten 
worden georganiseerd door het Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht in samenwerking met 
Wolfrat. Meer info: www.wolfrat.nl

Expeditie Vecht weer van start!
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Deze foto dateert uit 1946 en zit in een foto-
boek dat Burgemeester Schiethart kreeg aan-
geboden bij zijn afscheid als burgemeester 
van Vreeland. De foto van het monumentje 
aan het Jubileumlaantje is bijzonder, omdat 
dit stukje dorp daarvoor eigenlijk nooit was 
vastgelegd op foto of prent. 

‘Aangename wandeling’
In 1832 legde Jacob Hooft, heer van Vreeland, 
een wandelpad aan dat deels langs de oude 
Vechtbocht om het dorp liep. Hij liet tegelij-
kertijd een jachtoptrekje bouwen, dat in 1908 
vergroot werd tot het huidige ‘Moorse Huis’. 
Het wandelpad, de Breedelaan geheten, werd 
in oude beschrijvingen van Vreeland speci-
fiek genoemd en aangeraden aan bezoekers 
als een ‘zeer aangename wandeling’.
Het kreeg de naam Jubileumlaantje pas na 
1863, toen er twee gedenkpalen geplaatst 
werden ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Slag bij Waterloo in 1863. Eén paal 
staat aan de kant van de Raadhuisstraat, 
en één paal aan de kant van de Bergseweg. 
Deze paal, een vierkante zuil, heeft aan de 
bovenkant een afdekplaat in donker zand-
steen. Op de randen van de afdekplaat is 
te lezen: ‘TROUW’, ‘HULP’, ‘HULDE’ en 
‘EENSGEZINDHEID’. De zuil zelf is be-
kleed met lichtgele zandstenen platen. Op 
elke zijde van de paal is een inscriptie te le-
zen: 
Jubileum. Lof. Aanbidding, dank en eere 
worden immer toegebracht aan de Schepper, 
God en heere die schiep licht uit duistre 
nacht. 1863’
“S. Rendorp, W. van Voorthuysen, H. Ruys, 

E. van Beusekom’, 1813”
In kommervolle tijden Willen zij nog immer 
vreugd verspreiden “Weldoen uit menschen 
min was aller ziel en zin”.

Burgemeester, brouwer, 
uitbater en predikant
De vier personen die genoemd worden wa-
ren notabelen van Vreeland. 
Hendrik Ruys was burgemeester van Vree-
land, wonend aan de Boterweg. 
Salomon Rendorp, afkomstig uit Amster-
dam, was bierbrouwer, later rentenier en 
was getrouwd met Johanna van Collen. Zij 
hadden diverse stukken grond en huizen in 
Vreeland: De boerderij aan de Lindengracht 
(nu: Sophia’s Hoeve), het huidige Breedstraat 
13 (v.h. slagerij Dalhuisen), en aan de 
Voorstraat het ‘Huys Abrahams’, waar de 
vorige eigenaar een synagoge had ingericht. 
Dit is het huis op de hoek met de Breedstraat 
Voorstraat 14. Ook het stuk grond waarop 
het monumentje staat, op de kadastrale kaart 
A217, was eigendom van Salomon Rendorp. 
Hun zoon Ferdinand, ook bierbrouwer, 
kocht in 1832 huis Vrederust, op de hoek 
van de Klapstraat en de (nu) Bergseweg, dus 
uitkijkend op het monumentje. 
Evert van Beusekom was logementhou-
der van De Vergulde Roskam (nu: De 
Nederlanden) en had begin 19de eeuw zijn 
land ter beschikking gesteld voor de aanleg 
van de Vreelandse Tollaan, nu de Spoorlaan. 
Hij mocht ook de tol heffen voor het begaan 
van het pad. 
W. van Voorthuysen was predikant te 
Vreeland. Wat precies hun goede daden 
zijn geweest waarom zij op het monumentje 
staan is mij (nog) niet bekend. 

J.J. 

...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

Jubileumlaantje

Het voorjaar is al in volle gang! We zien de 
bloembollen al in volle bloei en aan de bo-
men zwellen de knoppen. Dit betekent echt 
voorjaar! Voor ons, als plantenmarkt com-
missie van de protestantse kerk te Vreeland, 
betekent het om in actie te komen voor 
de jaarlijkse plantenmarkt op zaterdag 10 
mei a.s. waar weer een grote variatie aan 
zomerbloeiers en hangingbaskets te koop 
zullen zijn. Dit jaar hebben wij een nieuwe 
actie “POTGROND”. Op zaterdagmorgen 

5 april van 10.00 tot 12.00 uur kunt u bij 
Kees en Janny Brinkman aan de Boslaan 11 
te Vreeland terecht voor het kopen van eer-
ste kwaliteit universele potgrond in zakken 
van 20 liter voor slecht € 2,50 per zak. Gratis 
thuisbezorging in Vreeland bij bestelling 
vanaf 5 zakken. Zo kunt u alvast uw vroege 
voorjaars violen in prima potgrond een extra 
zetje meegeven. Ook deze actie “potgrond” 
komt ten goede aan het plaatsen van voor-
zetramen in de grote kerk.

Plantenmarkt 10 mei

 28 maart  Borrel met Cor in Dorpshuis vanaf 20.00

 25 april  Koningsbal in het Dorpshuis  
  live muziek met Jeffrey Stappers

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Oer-Vreelander
“Op mijn 12e wist ik al dat ik ‘juf’ wilde 
worden”
Deze keer gaan we in gesprek met de jonge 
oer-Vreelandse Charlotte Gathier. Op 23 
maart wordt ze 21 jaar en een maand later zal 
ze naar Suriname vertrekken om daar drie 
maanden stage te lopen op een lagere school. 
Charlotte zit namelijk in het derde jaar van 
haar Pabo opleiding. “Ik krijg op een school 
in Paramaribo groep 5 en ben benieuwd wat 
me te wachten staat. Als minor doe ik op de 
Pabo ICT, maar als ik het goed heb begre-
pen, hebben ze in Paramaribo nog gewone 
schoolborden met krijtjes! Niks digiborden 
en I-pads.”

Charlotte is de dochter van Danielle van der 
Weij en Jan Gathier. Ze woont samen met haar 
moeder op de Fetha. Haar broer Jan Willem 
(23) woont inmiddels in Amsterdam en haar 
zus Frederike (25) woont in Friesland. Veel 
Vreelandse gezinnen met kinderen kennen 
Charlotte als oppas. “Dat doe ik al vanaf mijn 
12e. Ik ben dol op kleine kinderen. Ze zijn 
onbevangen en praten grappig. Ze brengen 
me vaak aan het lachen. En wat ik helemaal 
bijzonder vind, is dat ze tussen hun 4e en 12e 
jaar worden klaargestoomd voor de middel-
bare school. In die periode leren ze zoveel! 
Als leerkracht in het basisonderwijs maak je 
deel uit van dat groeiproces. Daarom vind ik 
het zo’n mooi vak.”

Het dorpsleven
Terugkijkend op haar jeugd is Charlotte dik 
tevreden. “Opgroeien in een dorp is heerlijk. 
Je mag al heel jong zelf naar school lopen, 
bij vriendinnetjes langsgaan, naar de su-
permarkt of zelf naar de DOS gymclub en 
de hockeyclub in Loenen. Ik was ook vaak 
te vinden op de boerderij van boer Soede. 
Ieder jaar vernoemde hij een lammetje naar 
mij. En ieder jaar gingen we naar het vakan-
tiehuis van mijn grootmoeder op Ameland. 
Daar gingen we paardrijden en dat doe ik 
nog steeds met een vriendin op dit eiland. 
Voor jonge kinderen is het fijn om in een 

dorp wonen. En inderdaad, als je eenmaal 14 
jaar bent, is het wel wat saai. Er valt weinig 
te beleven. Nu kunnen jongeren naar Lokaal 
Zuid om elkaar te ontmoeten. Ik heb het uit-
gaansleven niet echt gemist, ik ben namelijk 
niet zo’n uitgaansbeest. Soms ga ik wel naar 
Hilversum, Amsterdam of Utrecht, maar 
meestal vermaak ik me gezellig met mijn 
vriendinnen.”

Afgekeurd autootje
Charlotte ging na de lagere school eerst 
naar de Savornin Lohman en daarna nog 
kort naar het Comenius College. “Ik haalde 
mijn VMBO-t, maar kon niet het geduld op-
brengen om op het Comenius mijn Havo-
diploma te halen. Ik ging dus naar het ROC in 
Utrecht om onderwijsassistente te worden. 
De driejarige opleiding heb ik in anderhalf 
jaar voltooid. Met dat diploma kon ik naar 
de Pabo in Haarlem. Met al mijn oppaswerk 
én werk in een kinderdagverblijf tijdens de 
vakanties had ik genoeg gespaard om een 
autootje te kopen. Zo rijd ik bijna dagelijks 
van Vreeland naar Haarlem. Helaas is mijn 
Daihatsu Cuore begin maart niet door de 
APK-keuring gekomen. Een andere auto ga 
ik pas kopen als ik terugkom uit Suriname.” 

Dromen
Charlotte is een realist. Hoe haar toekomst 
eruit gaat zien is van veel factoren afhanke-
lijk. “Ze zeggen dat de arbeidsmarkt aantrekt 
als ik volgend jaar met mijn opleiding klaar 
ben. Misschien kies ik dan voor een baan, 
liefst op een dorpsschool. Maar het kan ook 
zijn dat ik eerst nog ontwikkelingswerk ga 
doen in het buitenland. 
Ik denk wel na over mijn dromen en over 
de toekomst, maar zoals ik al zei, ik ben re-
alistisch en leef in het nu. Wie weet wat de 
toekomst mij zal brengen. Een leuke vriend 
sta ik voor open, maar om nu al te weten wat 
er over tien jaar op mijn pad komt vind ik 
moeilijk te zeggen. Als student ben ik al heel 
blij als ik mijn diploma in de pocket heb en 
kan gaan en staan waar ik wil. Daarna kan ik 
kijken hoe ik mijn leven wil invullen. Weet 
je, mijn leven kan namelijk nog alle kanten 
op. In ieder geval heb ik straks een beroep dat 
bij mij past en wat ik al zolang als ik mij kan 
herinneren wil uitoefenen. Vooralsnog zit ik 
nergens aan vast. Eerst maar eens ervaring 
opdoen in Suriname en na mijn stage lekker 
rondreizen. Daar verheug ik me op!’’ 

Import-Vreelander
Kiki Molewijk-Grooss (34) woont sinds 
2011 in Vreeland en lijkt de – toch altijd 
spannende – beproeving van de grote stad 
naar ons pittoreske dorp glansrijk te hebben 
doorstaan. En binnenkort gaat zij de redactie 
van de Vreelandbode versterken!

Duizendpoot
In de afgelopen drie jaar is Kiki de trotse moe-
der geworden van de jonge oer-Vreelanders 
Delfine (3) en Robin (1½). Ze is lid van de ac-
tiviteitencommissie van de Peuterspeelzaal 
en gaat binnenkort als nieuw redactielid 
van de Vreelandbode de contacten onder-
houden met de adverteerders. Daarnaast 
werkt ze nog altijd vier dagen per week als 
bedrijfsjurist en houdt voldoende tijd over 
voor gezelligheid met zowel ‘oude’ studiege-
noten uit Amsterdam als nieuwe Vreelandse 
vrienden. “En het bevalt me allemaal heel erg 

Rondje Zuwe
door Connie Lohuis en 

Pauline van der Hoeden

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

goed!” aldus Kiki, die op de dag van ons in-
terview om 20.00 uur nog snel de laatste hap 
neemt van haar avondeten. 
Bewonderenswaardig mag het zeker ge-
noemd worden, helemaal vreemd is het ech-

ter ook weer niet. “Ik heb 7 jaar in de advoca-
tuur gewerkt en als jurist moet je nu eenmaal 
heel erg georganiseerd zijn. Daarbij zit het in 
mijn bloed om naast het familieleven en het 
werk ook nevenactiviteiten te verrichten.” 
Vader Grooss had een advocatenkantoor in 
Den Haag en was ook erg actief als bestuurs-
lid van diverse vrijwilligersorganisaties zoals 
de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed en 
Stichting Polo Nederland. Bovendien is Kiki’s 
man Niels een echte oer-Vreelander. Over 
hem hebben we in de Vreelandbode van 2011 
al kunnen lezen en het nieuws is dat Niels (37) 
binnenkort tot het bestuur van de Vreelandse 
Dorpsraad wil toetreden. Kortom zowel de 
genen als de liefde hebben haar zeker gehol-
pen, maar het heeft er – hoe dan ook – alle 
schijn van dat deze slagvaardige duizendpoot 
een aanwinst is voor ons dorp!

Passie voor paarden en polo
Kiki is opgegroeid in Den Haag, eerst in 

het centrum vlakbij de Koninklijke Stallen 
en later verhuisde het gezin richting 
Scheveningen. “Als kind speelde ik al graag 
bij de stallen en ik reed al op jonge leeftijd 
paard.” In 1993 richtten haar oom, vader en 
enkele vrienden Poloclub Wassenaar op, op 
het terrein van Duindigt. “Daar groeide en 
bloeide mijn passie voor paarden en de po-
losport. Vreeland kende ik in die tijd alleen 
maar om de poloclub waar ik regelmatig voor 
wedstrijden kwam, in het dorp Vreeland was 
ik nooit geweest.” Na de middelbare school 
vertrok Kiki naar Buenos Aires om polo te 
spelen. “Na een jaar overwoog ik serieus 
daar te blijven, het was echt een fantasti-
sche ervaring.” Haar ouders lieten haar de 
keuze en Kiki besloot toch terug te komen 
naar Nederland en ging rechten studeren 
in Amsterdam. “De vliegafstand van 15 uur 
vond ik toch wel heel erg ver en ik ben geloof 
ik toch wel echt een familiemens.” Maar hoe 
zit dat nu met die passie voor paarden en de 
polosport? “Kijk, dáár heb ik nu even echt 
geen tijd meer voor”, zegt Kiki lachend. 

Van de grote stad naar Vreeland
Den Haag, Buenos Aires, Amsterdam, 
Vreeland. Ja, zo kan het lopen; “Ik heb Niels 
in 2004 leren kennen toen ik als student 
op het advocatenkantoor waar hij destijds 
werkte, een introductiedag had. In 2005 
kochten we een huis in de Pijp in Amsterdam 
en dat werd ons eerste grote opknapproject. 
In 2009 trouwden we en hadden een groot 
diner in de tuin van mijn schoonouders aan 
de Raadhuislaan, Niels’ ouderlijk huis. Door 
onze kinderwens wilden we graag buiten de 
stad gaan wonen en zo kwamen we uit bij ons 
volgende opknapproject aan de Klapstraat.” 
Na een jaar verbouwen lijkt dit een blijvertje;
“Ik verwacht dat ik over tien jaar nog altijd 
met evenveel plezier in Vreeland woon. Wel 
hoop ik dan iets flexibeler te kunnen wer-
ken en meer tijd voor de kinderen en andere 
dingen te hebben. Bovendien hoop ik dat de 
bedrijvigheid in Vreeland blijft en liefst nog 
groeit. Graag draag ik mijn steentje bij om 
het leven in Vreeland te blijven verbeteren.” 

De laatste tijd staat het Levensboek steeds 
meer in de belangstelling. In deze boeken 
zijn foto’s en verhalen te vinden waarin het 
leven van een oudere centraal staat.
Op dinsdag 1 april is er een informatie-
avond over het maken van een Levensboek. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt 

gehouden op Maartenplein 15. Onze gast is 
Annelies van de Molen. Zij heeft al met ver-
schillende ouderen een Levensboek gemaakt 
en komt ons hierover vertellen. Ook laat ze 
ons op de computer zien hoe e.e.a. in zijn 
werk gaat. In verband met de ruimte willen 
we graag weten of u komt. Meld u a.u.b. aan 
bij cobyvanpagee@gmail.com. 
Joke Stapper, Jokelien Bartelings en Coby Hoekstra

Levensboek 

Het concert is op zaterdag 12 april 2014 in 
de H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 
146, Breukelen. Door sponsoring is het gratis 
toegankelijk. Wel is het noodzakelijk in het 
bezit te zijn van een toegangskaart. De vocale 
klanken van het mannenkoor zullen worden 
afgewisseld met warme klanken van het in 
de Vechtstreek bekende Bach-ensemble 

Breukelen, een koper-ensemble dat al 50 jaar 
actief is. Aanvang concert is om15.30 uur; 
kerk open 15.00 uur. Gratis toegangskaarten 
zijn zolang de voorraad strekt af te halen bij:
Stichting Tympaan en Woonzorgcentrum 
‘t Kampje. Meer informatie bij: Willem 
Lentink, tel. 035-5445665 (na 18.00 uur) of 
famlentink@hotmail.com

Gratis concert Mannenkoor

Op 23 februari jl. is op 88-jarige leeftijd 
Dick van den Ende overleden. Dick woonde 
sinds 1985 met zijn echtgenote Leny aan de 
Nigtevechtseweg. Na een lange carrière bij 

de NCRV ging Dick terug naar het theater 
met de productie ‘Jeans’. Het steeds wisse-
lende jonge talent uit deze producties repe-
teert nog steeds in het Dorpshuis. De redac-
tie wenst Leny en de familie veel sterkte. 

In memoriam
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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

Wat doet u zondagmiddag 13 april? 
Vreeland Vocaal zingt samen met vier solis-
ten en het ensemble ‘Royale’ een bijzonder 
Paasconcert in de Grote Kerk te Vreeland. 
Hier worden de werken Via Crucis van 
F. Liszt en Cantate BWV 4 “Christ lag in 
Todesbanden” van J.S. Bach ten gehore ge-

bracht. Het concert start om 15.00 uur en 
duurt tot circa 16.00 uur waarbij na afloop 
de mogelijkheid bestaat om een drankje te 
drinken. Kaarten kunt u à € 14,50 kopen via 
vreelandvocaal@gmail.com, telefonisch via 
0294 – 23 14 09 of aan de zaal (deze is open 
vanaf 14.15 uur). We verwelkomen u graag!

Paasconcert Vreeland Vocaal 13 april

Oerendhard reden ze over de gloednieuwe 
crossbaan: wethouder Jaap Verkroost en di-
recteur van de brede school CSV Ridderhof 
Gert de Boer. Speciaal voor de opening van 
de crossbaan op vrijdag 7 maart crossten de 
twee heren een spectaculair rondje over de 
door Johan Spijker aangelegde baan. Bijna 
200 juichende kinderen zwaaiden met hun 
zwart/wit geblokte finishvlag. Zij waren 
dan ook blij verrast door de twee fietsjes die 
door Jeugd-Punt geschonken zijn voor ge-
zamenlijk gebruik. Buurtbewoner ‘meneer 

Lex’ bood tijdens de opening spontaan aan 
de fietsjes in zijn beheer te nemen en inmid-
dels is door hem zelfs een derde fietsje aan-
geschaft. Aangeraden wordt om tijdens het 
crossen beschermende kleding (helm, knie 
en ellenboogbeschermers en handschoe-
nen) te dragen. Om 20.00 uur moeten de 
fietsjes weer bij ‘meneer Lex’ zijn ingeleverd 
(tenzij anders met hem wordt afgesproken). 
Intussen is de bedrijfsvereniging bezig met 
het regelen van een paar dikke boomstam-
men, zodat de bezoekers aan de kant van de 
crossbaan vanaf de boomstamtribune het 
speelplezier kunnen bekijken. 

Opening Crossbaan

Op maandagavond 17 maart 2014 om 20:00 
uur is het rooien van de bomen langs de N201 
gestart gestart. De 83 oude populieren worden 
omwille van de verkeersveiligheid gerooid 
langs beide zijden van de Provincialeweg 
(N201) tussen de Rijksstraatweg (N402) en 
Vreeland. Er zullen 83 nieuwe populieren wor-
den teruggeplant, allen aan de noordzijde van 
de weg. De herplant gebeurt aansluitend op het 
rooien. Aan de kant van het fietspad zullen in 
het najaar 12 groepjes elzenstruikjes, met 25 
elzen per groepje, geplant worden. 

Asfaltonderhoud en verbreden fietspad
Het asfalt van het fietspad tussen de 
Rijksstraatweg en Vreeland is toe aan ver-
vanging. Door het kappen van de populieren, 
komt er ruimte om dit te smalle fietspad met 
een halve meter te verbreden tot drie meter. 
Het verbreden van het fietspad zal zo moge-
lijk worden uitgevoerd voorafgaande aan de 
vervanging van de Loenerslootsebrug in juni 
2014. De grasberm (circa 2 meter breed) tus-
sen de weg en het fietspad blijft bestaan.

Werkzaamheden en hinder op N201

Terwijl Stijn (10) zijn drumtalent toont houden 
verschillende peuters hun vingers in hun oren. 
Stijn moet daar wel om lachen: “Ik snap wel dat 
ze hun oren dichthouden, want het klinkt ook 
wel erg hard voor die peutertjes!” De kinderen 
van peuterspeelzaal Vechtkroost in de brede 
school CSV Ridderhof houden muziekweek. 
Ze komen elke dag met een ander instrument 
in aanraking. Luisteren, kijken en aanraken, 
maar ook bewegen op muziek staan centraal.

Muziekweek Peuterspeelzaal

Op vrijdag 7 
maart werd 
rondom de bre-
de school CSV 
Ridderhof de 
nieuwe verkeers-
zone geopend. 
Met de aanleg 
van een aantal 
nieuwe parkeer-
plaatsen en het 
plaatsen van 
paaltjes hoopt 
de gemeente 
een nog veiligere 
schoolomgeving 

te hebben gecreeerd.
Bijna 200 kinderen van de brede school CSV 
Ridderhof hebben meegedaan aan de ver-
keersbordenontwerpwedstrijd die vanuit de 

gemeente werd georganiseerd. Jet, Isabel en 
Esmee maakten samen één verkeersbord en 
wonnen daarmee. Ook het verkeersbord van 
Jessi van Dijk hangt nu bij de school. Jet Kegge 
(5 jaar) vertelt: “Ik vind het zo leuk dat we die 
prijs (dagje uit) hebben gekregen omdat ik nu 
naar het park mag. Wij hebben de mooiste te-
kening gemaakt. Het zijn 2 honden, een giraf 
en een zonnetje. Als je op de weg loopt moet 
je uitkijken voor honden en giraffes. We heb-
ben een verkeersbord gemaakt omdat de straat 
van de school nieuw is.”. Isabel van Dongen (5 
jaar): “Ik vond het leuk om de vuilniszak van 
het bord te halen. Ik heb een hondje gete-
kend, zodat de auto’s zien dat ze moeten stop-
pen voor de dieren.”. Esmee Daalder (4 jaar) 
vond het heel spannend. Een giraffe heeft ze 
getekend omdat ze dat leuk en grappig vond. 
De verkeersborden zijn te bewonderen in de 
nieuwe schoolzone rondom de school.

Uniek verkeersbord bij school


