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Van de redactie

Het is alweer een paar weken geleden dat
we de geweldige periode van ijs op de ijs-
baan en de toertocht afsloten. Maar het is
nog niet te laat om alle vrijwilligers te
danken voor alle  hulp achter de bar, op de
veegmachine, aan de muziek, bij het par-
keren, bij de kaartverkoop, bij de controle-
posten, bij de EHBO en achter de koek-en-
zopie op de Loenderveense Plassen.
Zonder u  was dit natuurlijk helemaal
nooit gelukt. 
Voor ons als bestuur van de IJsclub was de
ijsperiode een groot succes, niet alleen
door de ruim 5.000 mensen die aan de
toertocht hebben deelgenomen, de 220
nieuwe leden die we er bij hebben gekre-
gen, de onnoemelijk grote hoeveelheden

glühwein, chocomel en marsen die u ver-
orberd heeft, en die geweldige Taart van
de Maand die Aloys ons namens u allen
kwam overhandigen, maar ook en vooral
door de positieve reacties op de IJsclub.
Een jaar geleden twijfelden we eerlijk ge-
zegd of het ooit nog een keer zou gaan
vriezen in ons landje. Nu zien wij in elke
vriesnacht alweer een mogelijkheid de
baan open te gooien.
Het vertrouwen is terug. We hebben een
aantal nieuwe kandidaten voor ons be-
stuur. Floor Krimpenfort, Annet
Heslenfeld en Brecht Veen willen ons
team komen versterken. Zij zullen wor-
den voorgesteld op de eerstvolgende le-
denvergadering met het verzoek aan de le-
den om hen te benoemen. 

Lees verder op pag. 10

Bericht van de IJsclub

Een heerlijke Valentijns-Vreelandbode dit keer! Met allemaal
echte Vreelandse love-storys, diverse anonieme liefdesbetui-
gingen, een Valentijn-cartoon en zelfs in de Kinderpost vin-
den we Valentijn terug. We blikken terug op de geweldige
schaatsperiode die achter ons ligt en kijken vast vooruit naar
Koninginnedag. Prachtige interviews met dorpsgenoten to-
nen ook dit keer weer de grote variatie aan bijzondere men-
sen die in ons dorp wonen. Steeds meer inwoners tonen hun
betrokkenheid door te reageren op verhalen uit de
Vreelandbode. Daarvan leest u zometeen ook mooie bijdra-
gen. Verder willen wij enkele donateurs die een vrijwillige bij-
drage aan de Vreelandbode hebben overgemaakt heel harte-
lijk bedanken!  Laat u inspireren door de liefdevolle positivi-
teit van deze 11e Vreelandbode, veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Het Oranje Comité stelt zich voor

Terwijl het buiten guur is, wordt er bin-
nenshuis vergaderd. De laatste vergade-
ring van de Dorpsraad was ten huize van
ons nieuwste lid, Caroline Berends.
Diverse lopende zaken zijn de revue ge-
passeerd; er is een gesprek geweest met de
provincie omtrent het aquaduct. Er is een
overleg opgestart om een toekomstvisie
over de N201 samen te stellen. Hierbij zijn
gemeenten, wegbeheerders, Waternet en
ook de Dorpsraad betrokken.
Daarover in een later stadium meer. Ook
de gevaarlijke situatie van de fietsersover-
gang bij het BP-station is wederom bespro-
ken. Hierover is telefonisch contact ge-
weest met wethouder K. de Kruijff. De
Dorpsraad heeft zeer duidelijk gemaakt
dat deze verkeerssituatie gevaarlijk is en
blijft en dat er een veiliger alternatief
moet komen. Het is echter de verantwoor-
delijkheid van de gemeente om met een
passende oplossing te komen. In verband
met de aanleg van de rotonde op de N201
is er een tijdelijke maatregel van kracht
geworden, nl de regel dat de Bergseweg al-
leen voor bestemmingsverkeer toeganke-
lijk is. Er zijn stemmen opgegaan om deze
tijdelijke maatregel om te zetten in een

vaste maatregel. Wethouder De Kruijff
gaat dit onderzoeken en als deze regel om-
gezet zou kunnen worden in een vaste
maatregel, dan wordt de gebruikelijke
procedure gevolgd waarbij gelegenheid is
tot inspraak en eventueel aantekenen van
bezwaar. Overigens is de schade aan de
bermen toegebracht door het extra ver-
keer door de gemeente zo goed als moge-
lijk hersteld.
Ook het Dorpsplan stond op de agenda en
we hebben iemand gevonden die de orga-
nisatie hiervan op zich wil nemen. Frans
Bedaux gaat ons hierbij ondersteunen.
Voordat de visie voor Vreeland een interes-
sant boekwerkje wordt voor alle Vreelan-
ders, moet er nog veel gebeuren. Met be-
hulp van de discussies op de ALV’s en de
vragenlijsten die naar de verenigingen ge-
stuurd zijn, is de inhoud bepaald. Het
dorpsplan moet ook iets tastbaars worden
en daar hebben we hulp bij nodig.  Denk
aan: financiering rond krijgen voor het
drukwerk, opmaak van de layout, fotoma-
teriaal verzamelen etc. Voelt u zich geroe-
pen om uw steentje bij te dragen, stuur
dan een e-mail naar info@dorpsraadvree-
land.nl. Alvast bedankt!                          R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Wat is Vreeland zonder Koninginnedag? Wat is Koninginne-
dag zonder Oranje Comité en wat is het Oranje Comité zon-
der enthousiastelingen? En enthousiast zijn ze, de leden van
het Oranje Comité in Vreeland! Vorige week vergaderden zij
voor alweer de derde keer dit jaar. In de gezellige eetkamer
van Monique Hoppenbrouwers op de Boterweg zaten Frans
Cleton, Kees van der Donk en Els van Gils om de tafel. Patrick
van Beusekom was afwezig en de dochter van Roos van
Monsjou was ziek, maar door een telefonische verbinding kon
zij toch alles volgen. 

Lees verder op pagina 4 
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 
Mw Severien,  Vredelantstraat 11
Bgg  tel. 234049
Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 0294 233159
Dierenarts
tel. 0294 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl

Agenda
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Prot. Gemeente Vreeland
8 feb. Ds. H. van der Vegt - 

Amsterdam
15 feb. Ds. Abma
22 feb. Kapitein Robert Fennema, 

Leger des Heils Harderwijk
Themadienst: Soup, soap, 
salvation

1 maart Ds. R. Abma: 1e zondag in 
de 40 dagen tijd naar Pasen

8 maart Ds. Abma: 2e zondag in de 
40 dagentijd Kinderdienst

15 maart Ds. M. Stout, predikant in 
justitiële inrichting 
Nieuwersluis

Ludgerus Parochie Loenen
zat. 14 feb. Pastor Geurtsen
zon. 22 feb. Pastor van Os
wo. 25 feb. Pastor van Os, Aswoensdag
zon. 1 mrt. Pastor van Os, Woord en 

Communie, koffiedrinken
zon. 8 mrt. Werkgroep, Woord en 

Communie
zat. 14 mrt. Pastor Geurtsen
Meer info: www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

VechtzooitjesOproep
Gezocht: Engelse docent voor bijles aan-
komende brugklassers, tegen redelijke
vergoeding. 06 54218888

Aangeboden: de leukste oppas! Jan
Jonker (12 jaar), goede referenties!
06 16063167 (avonduren tot 21.30 uur
en weekenden tot 24.00 uur)

Colofon

Gezondheidscollectief Vreeland 
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel”

centrum voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

14 febr. Valentijnsdag
15/22 febr. Tentoonstelling landschap- 

schilderijen Dieuwer 
Elema, Atelier de Stal,
‘s Graveland

16-20 febr. Schoolvakantie CSV
24 febr. “Geloof en twijfel”door de 

Remonstrantse predikant
Foeke Knoppers in de Til

8 maart Kinderdienst Grote Kerk
12 maart Verschijnen Vreelandbode
12 maart Lezing Historische Kring 

over Ver. Hendrik de Keyzer
21 maart Start lente
29 maart Matthäus Passion in 

Concertgebouw Amsterdam

Bij een inbraak in ons huis werd een bord
met daarop ons huis ontvreemd. Het is
een blauw wit bord van normale afme-
ting. Als iemand het ergens mocht zien,
dan horen wij het graag. Wij waren er aan
verknocht. Alvast bedankt! 
Fam. Hoegen Dijkhof (231326).



Om maar meteen met de deur in huis te
vallen; een wijkagent is nooit alleen een
wijkagent. Hij is ook politieagent die op
moet treden bij spoedeisende gevallen. En
dit beperkt zich niet tot zijn eigen regio.
Dit ondervond ik toen ik, na wat heen en
weer telefoneren, eindelijk aan de keu-
kentafel zat met de nieuwe wijkagent van
Vreeland. Al na een half uur werd hij op-
geroepen voor een ‘spoedje’.  Met nog een
vrijwel leeg papier, maar ook de belofte
dat hij zo snel mogelijk terug zou komen,
bleef ik achter. Maar helaas, de regio tus-
sen Amsterdam en Utrecht bleef onrustig
de verdere diensttijd; van het helpen van
oude dametjes tot inbraken en opgescho-
ten jeugd. Dit is ook precies wat onze wijk-
agent voor het politievak heeft doen kie-
zen. “Misschien wat cliché, maar het is
mensenwerk, afwisselend en je maakt een
verschil” zegt Thijs. 
Thijs Hazewinkel is wijkagent voor Vree-
land, Loenen, Loenersloot en Nieuwer-
sluis. Hij is een lange blonde verschijning
van 25 jaar, enthousiast, sociaal en mak-
kelijk benaderbaar. Hij is opgegroeid in
Nijmegen en in 2006 afgestudeerd aan de
Politie Academie te Apeldoorn. Hij heeft
veel in zijn mars, vindt ook de politie, dus
in de vrije uurtjes doet hij een HBO oplei-
ding “Integrale Veiligheidskunde” te
Utrecht, waar hij ook woont. Zijn vriendin
studeert rechten. In zijn echte vrije tijd
gaat hij graag zeilen en hockeyen.

Eigenlijk hele gewone jongens, van de po-
litie! 
De wijkagent, zo ook Thijs Hazewinkel, is
bereikbaar via het landelijk nummer voor
niet-spoedeisende gevallen (0900-8844).
Via het landelijke nummer word je door-
verbonden naar de regio en de regio ver-
bindt je door naar de wijkagent. Duidelijk
articuleren is het devies, want, bij mijn
eerste poging, werd ik doorverbonden
naar de regio Zééland.
Een wijkagent wordt speciaal aangesteld
als schakel tussen bewoners en de politie.
Met hem kunnen we allerlei punten van
zorg bespreken; de recente inbraken,
jeugdproblematiek, sluipverkeer en
maximale snelheden op bepaalde wegen,
enz. Op basis van deze informatie kan hij
zijn beleid bepalen voor Vreeland speci-
fiek. Zo zijn er naar aanleiding van de re-
cente inbraken burgerdiensten van het
district in het dorp gaan surveilleren en
naar aanleiding van de rotonde in aan-
bouw bij Nederhorst sluipverkeercontro-
les uitgevoerd op de Kleizuwe. 
Het is voor de wijkagent belangrijk om in-
formatie te krijgen. Schroom dus niet con-
tact op te nemen met hem. Thijs onder-
streept wel dat mensen nog steeds 112
moeten bellen als het gaat om spoedeisen-
de gevallen. Heel veel situaties vergen di-
recte aandacht van de politie, waarbij elke
seconde telt. Zie www.112sos.nl. In deze
gevallen altijd 112 bellen. Voor al het ove-
rige heeft Thijs Hazewinkel aangegeven
zeer geïnteresseerd te zijn in wat er bij ons
leeft.
Overigens kan je onze wijkagent ook aan-
spreken als hij surveilleert door Vreeland.
Elke dienst, en dat zijn er dus 5 per week,
komt hij ook naar Vreeland. Dit kan overi-
gens ook ‘s nachts zijn. Daarnaast heeft
Thijs aangegeven aanwezig te zullen zijn
bij de komende dorpse activiteiten; snel-
heidscontrole bij de brommer-race op
Koninginnedag wellicht?                       S.l.B.-

De Vreelandbode februari 2009 3

Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Wij zijn op zoek naar een
Verkoopster
Voor de woensdag en de zaterdag (10 uren)
Voor informatie kunt u tussen 19.00-21.00 uur bellen,
telefoon 231422, vragen naar Govert.
Let op .....onze winkel is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 
geopend van 08.30 tot 13.00 uur. En op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Op dinsdag zijn wij gesloten.....Uiteraard is ons brood op deze dag wel 
verkrijgbaar bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Kroon Tweewielers
Na 22 jaar moesten we er echt aan geloven,
de winkel zou opgeknapt worden. Dit was
makkelijker gezegd dan gedaan, waar
moesten al die fietsen heen? Maar zoals al-
tijd is er voor elk “probleem” wel een oplos-
sing. Zodoende begonnen we in de week
voor de kerst met een schilder en kwam er
een nieuwe vloer in. Daarna kregen we
hulp van mz-design die de winkelinrich-
ting voor zijn rekening nam.
En nu is de winkel gereed en voor ons nog
mooier dan wij hadden kunnen beden-
ken. Wij nodigen u dan ook uit om eens
langs te komen en het met eigen ogen te
aanschouwen, evt. onder het genot van
een kopje koffie of thee,
Pieter en Jessica Kroon en Sil Smit

Even voorstellen: Thijs Hazewinkel, 
Wijkagent van Vreeland en omstreken

De hemel boven Vreeland
Het was koud en prachtig in Vreeland in januari en voor de
eerste keer sinds een dikke tien jaar werd weer eens serieus
over een ‘Elfstedentocht’ nagedacht. Het is er jammer genoeg
niet van gekomen, maar als het aan de zonnevlekken had ge-
legen, dan had het wel gemogen. Iedere dag worden wereld-
wijd zonnevlekken geteld. Dat zijn plaatsen op de zon waar
het ‘wat kouder’ is aan het oppervlak (5000 graden Celsius)
en die daarom donkerder lijken. Het blijkt dat deze zonne-
vlekken in aantal varieren. Het totaal groeit langzaam naar
een maximum en dan duurt het ongeveer 5,5 jaar voordat er
nauwelijks vlekken op de zon zitten. Weer 5,5 jaar later zit-
ten we in een maximum. Deze 11 jarige cyclus heeft met het
draaiend magneetveld van de zon te maken. Het blijkt dat
wanneer we in een minimum zitten (duurt ongeveer twee
jaar) dat dan de kans op een Elfstedentocht aanzienlijk hoger
is. Van de 15 Elfstedentochten vallen er maar liefst tien sa-
men met een minimum, o.a. de laatste vier Elfstedentochten
in 1997, 1986, 1985 en 1963. En inderdaad, zou je nu door een
speciaal filter (en nooit met het blote oog) naar de zon kijken,
dan zul je nauwelijks zonnevlekken zien. We zijn net door
het minimum heen gegaan. Dus ter info voor de IJsclub
Vreeland: als het alleen aan de zonnevlekken zou liggen, dan
moet er nu in februari nog wat gebeuren, volgend jaar kan
ook nog en anders wordt het waarschijnlijk 2018-2020. H.L.

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatsch.werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536
mobiel : 0611096274 
email : dieuwer_elema@hotmail.com
web : www.dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.nl

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

DE NEDERLANDEN GEEFT ZICH BLOOT!
In januari, februari en maart 2009 serveert de Nederlanden een uniek menu.

De 10 beste gerechten van patron cuisinier Wilco Berends in één menu. 
Prijs per persoon 90,00.

BUSINESS LUNCH
Een 3 gangen menu, eventueel in 1,5 uur geserveerd. 

Prijs per persoon 39,50
LAZY SUNDAY

U kunt op zondag de gehele dag bij ons aan tafel van 12.00 - 19.00u. 
Ook voor een goed glas wijn met een culinair hapje of koffie en thee 

met een petit four is onze lounge de gehele week geopend!
HOTELKAMER-PRIJZEN

Onze luxe en ruime hotelkamers zijn al boekbaar vanaf 125,00 per kamer
VERGADER-ARRANGEMENTEN

Ook voor succesvol zakendoen bent u bij ons aan het juiste adres!
8 uurs vergaderarrangement vanaf 55,00 p.p.

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.nl  •  info@nederlanden.nl  •  Tel. 0294 23 23 26

Vervolg van pagina 1
Nieuw in het comité is Raymond van der
Spoel, die vanaf de volgende vergadering
het team komt versterken. Binnen het co-
mité is er een duidelijke taakverdeling. Elk
commissielid is verantwoordelijk voor een
bepaald programmaonderdeel. Het pro-
gramma voor dit jaar is zo goed als rond.
Het thema dit jaar is Beestenboel! Er zijn
een paar kleine veranderingen ten opzich-
te van het programma van vorig jaar. Zo
wordt er dit jaar geen optocht gehouden,
maar verhuist de vrijmarkt naar koningin-
nedag zelf en is er een huisdierenverkie-
zing. Ook wordt er, de vrijdag voor konin-
ginnedag, een kinderdisco gehouden en
komt er op zaterdag een variant op ‘Kind
zoekt Boer’, hèt succes van vorig jaar.
Koninginnedag wordt afgesloten met een
gezellige borrel in de tent op de Floraweg.
Meer over het programma kunt u lezen in
de volgende Vreelandbode. De commissie-
leden gaan nu op zoek naar helpende han-
den en sponsoren. De benodigde gelden
worden dit jaar voor het eerst op een ande-
re manier bij elkaar gehaald. Voorheen
werd er een speciaal koninginnedagboek-
je gedrukt waarin adverteerders een pro-
minente plaats kregen. Door de hoge kos-
ten die het maken van de boekjes met zich
mee brengt, kregen de commissieleden
twijfels over het voortbestaan van dit boek-
je. Zij vinden dat het opgehaalde sponsor-
geld zoveel mogelijk ten goede moet ko-
men aan de koninginnedag activiteiten in
het dorp en besloten daarom de adverteer-
ders op een andere manier in het zonnetje

te zetten. Op het veld op de Floraweg komt
een mooi sponsorbord te staan waarop,
van elk bedrijf dat zijn steentje bijdraagt
aan koninginnedag, een symbolische
oranje steen met naam en logo komt te
hangen. Hiernaast wordt er een huis aan
huis flyer verspreid waarop u duidelijk het
programma kunt lezen. Voor deze flyer
kunt u, net als bij het programmaboekje,
een vrijwillige vergoeding geven, zodat ook
met dit geld de nodige kosten gedekt wor-
den. Het Oranje Comité bestaat al vele ja-
ren en verzorgt alle activiteiten tijdens ko-
ninginnedag in Vreeland. Mocht u het leuk
vinden om op koninginnedag een handje
te helpen met de voorbereidingen, begelei-
den van de activiteiten of opruimen dan
kunt u zich aanmelden bij: Monique
Hoppenbrouwers (moniquehoppenbrou-
wers@gmail.com/tel. 230010) S.B.

Draag ook uw steentje bij!
Wilt u, als bedrijf, ook uw steentje bijdra-
gen aan koninginnedag, neem dan con-
tact op met één van de onderstaande per-
sonen. Mede dankzij u is het mogelijk om
op koninginnedag een diversiteit aan acti-
viteiten aan te bieden! Het Oranje Comité
bedankt u alvast voor uw medewerking! 
Meer informatie of aanmelden:
Frans Cleton (0294-232446) 
of cletonbol@planet.nl
Els van Gils (0294-293417) 
of els_van_gils@hetnet.nl
Ook particuliere giften zijn van harte wel-
kom! U kunt uw gift storten op rek.nr.
30.46.31.655 t.n.v. Stichting Oranje Comité.

Eerder berichtten wij al
over ‘de pokerkampioen
van Nederland’ waarbij
in zo’n 200 cafés in

Nederland, waaronder ons eigen dorps-
huis, zo’n 30.000 spelers (plus nog eens
150.000 online) een gooi deden naar de ti-
tel van beste pokerspeler van Nederland.
Na de voorrondes in ons dorpshuis gingen
er uiteindelijk 3 spelers naar Rotterdam,
waar de regiofinale was. Daar moesten
Marcel Telling (1e), Gilbert Den Hertog
(2e) en Erik Kuperus (3e) het opnemen te-
gen 213 andere spelers om de laatste 18 te
bereiken, die door zouden mogen naar de
uiteindelijke finale. Na een bloedstollen-
de partij bereikten zowel Marcel als Erik
de laatste 18 en daarmee de finale. Naar
die finale gingen ook de beste spelers van

drie andere regiofinales, zodat in totaal
72 spelers naar de finale gingen.
De finale was een paar dagen later weer in
Rotterdam. Marcel kon er helaas niet bij
zijn, waardoor Erik als enige Vreelander
71 man moest zien te verslaan. Helaas
kun je met poker zonder goede kaarten
echt niet winnen en dat ontbrak er een
beetje aan. Uiteindelijk moest hij met een
20e plaats genoegen nemen, maar de titel
Pokerkampioen van Vreeland is in ieder
geval voor hem. Mocht je ook van poker
houden, doe dan volgend jaar mee met de
voorrondes, want gezellig en leuk was het
in ieder geval.
De tv-uitzendingen zijn vanaf 19 februari
op RTL 7 te zien. Op 5 en 6 maart wordt
onze regiofinale uitgezonden met op 19
maart de finale.

Poker kampioen van Vreeland

V.l.n.r.: Patrick van Beusekom, Kees van der Donk, Els van Gils, Frans Cleton, Monique
Hoppenbrouwers en Roos van Monsjou

Valentijnstip:

Eetcafé/partycentrum “De Herberg”

Zaterdag 14 februari a.s. serveren wij in ‘De Herberg” 
vanaf 18.30 uur een speciaal 3 gangen keuzemenu 

inclusief exotische welkomstcocktail h 29,50.

Verras jouw Valentijn en reserveer snel!

Kom snel voor een borrel of diner naar “De Herberg”.

Vreelandseweg 1, 1394 BL Nederhorst den Berg
Tel: 0294-254090.  Dinsdags gesloten.
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Lezers schrijven

In de vorige Vreelandbode las ik met belangstelling het stuk van
Harold Linnartz. Ik deel zijn zorgen over de effecten van de N201,
die zo dicht langs Vreeland loopt. Ik ben dan wel een van Vreelands
nieuwste inwoners (sinds oktober 2008, aangenaam!) maar ik wil
graag een bijdrage leveren aan deze discussie. 
Er is namelijk nóg een mogelijke oplossing voor de problemen die
Harold Linnartz aanhaalt. Een oplossing die wellicht ook een deel
van de geluidsoverlast van de N201 wegneemt. Een oplossing die
bovendien een kleine bijdrage levert aan het natuurschoon van
Vreeland: de aanplant van bomen langs de weg. 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de filterende kwa-
liteiten van bomen. In de stad Chicago filteren bomen elk jaar 234
ton fijnstof uit de lucht. In Californië is onderzoek gedaan aan een
zesbaansweg die langs een school loopt. Ouders en buurtbewoners
plantten bij wijze van test bomen langs deze weg. De bomen ble-
ken 75 tot 95 procent van de schadelijke fijnstofdeeltjes uit de lucht
te filteren. Een wonder? Nee, eigenlijk werkt het heel eenvoudig. De
fijnstofdeeltjes blijven aan het oppervlak van de boombladeren kle-
ven, en bereiken de grond als het regent of als de bladeren van de
bomen vallen.  Op de grond zijn deze deeltjes niet meer schadelijk:
het is het inademen van het fijnstof dat het probleem vormt. Het
afweermechanisme van onze longen is er niet op gemaakt ons te
beschermen tegen zulke fijne deeltjes. Daardoor komen ze in de
bloedbaan terecht, en kunnen longaandoeningen en hart- en vaat-
ziekten veroorzaken.  Met het oog op de luchtkwaliteit én op de ge-
luidsoverlast in dit lieflijke dorp pleit ik ervoor om te onderzoeken
wat de mogelijkheden van bomen zijn voor Vreeland. De ene boom
filtert namelijk meer fijnstof uit de lucht dan de andere. Als we een
mooie mix van drie of vier boomsoorten selecteren die én hiervoor
geschikt zijn én passen in de natuur van de Vechtstreek, hebben we
een esthetische, natuurlijke oplossing voor een onzichtbaar maar
toch dringend probleem.  In het hele land leggen gemeentes bouw-
projecten aan drukke wegen stil omdat de luchtkwaliteit in de di-
recte omgeving van de weg niet voldoet aan de Europese norm. Er
moet heel wat aan de hand zijn, als er tot zulke maatregelen wordt
overgegaan. Gecombineerd met de maatregelen die Harold
Linnartz voorstelde, zoals het overal enkelbaans maken van de weg
en het aanpassen van de stoplichten, kan een simpele rij bomen een
significante bijdrage leveren aan onze gezondheid en onze rust.
Hoe nu verder? Ik veronderstel dat het aan de Dorpsraad is om zich
met deze kwestie bezig te houden. Ik zou er met plezier aan mee-
helpen, mijn gegevens zijn bij de redactie bekend. Een goede eerste
stap zou kunnen zijn om contact op te nemen met de Stadsregio
Arnhem Nijmegen. Bij het knooppunt Valburg bij Nijmegen is na-
melijk in maart 2008 een onderzoek gestart met de aanplant van
bomen langs de A50. Inmiddels zijn er wellicht al resultaten be-
schikbaar, waar wij ons voordeel mee kunnen doen.  Ik ben verder
niet zo’n fervent briefschrijver, maar deze kwestie gaat me aan het
hart, helemaal omdat ik denk dat er een mooie oplossing binnen
handbereik ligt. Ik hoop dat er meer Vreelanders zijn die wat in het
plan zien. Misschien ontmoeten we elkaar tijdens een binnenkort
te organiseren Vreelandse Bomenplantdag? 

Met vriendelijke groet, Daan Bolwijn

Reactie op verfijnstoffing, deel I

Houd 
Vreeland 

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

Op zaterdag 31 januari hebben
twee groepen van gymnastiek
en sportvereniging DOS
Vreeland mee gedaan aan de
voorronde van de mini 3-4
kamp in Wilnis. De mini 3-4
kamp is een recreatieve wed-
strijd waar de kinderen niet in-
dividueel maar per groep wor-
den beoordeeld. Bij de meisjes
bestaat een groep uit 6 en bij
de jongens uit 4 kinderen. Op
ieder toestel turnen alle kinde-
ren zes verschillende onderde-
len, daarnaast krijgt de groep
nog punten voor presentatie
en uitvoering. Per toestel zijn
er dan voor de meisjes maxi-
maal 46 punten en voor de jon-
gens maximaal 34 punten te verdienen.
Bij de meisjes van 9-11 jaar deden 13
ploegen mee. Margaux, Bodine,
Frederique, Jet, Noumi en Judith werden
vierde met 129.6 punten. Net 0.2 punten
tekort voor de derde plaats. Frederique,
Bodine en Noumi deden voor de eerste
keer mee aan de mini 3-4 kamp en
Frederique is pas 7 jaar. Zij behaalden de
volgende punten per onderdeel: brug:

43.6, lange mat: 42.5 en balk: 43.5 pun-
ten. Bij de jongens deden 7 groepjes mee
in de leeftijd 7-11 jaar bij de 3 kamp. Alle
jongens deden voor de eerste keer mee
en drie van deze jongens zijn nog 6 jaar.
Marnix, Skye, Dorus en Oscar mochten
op het podium plaatsnemen om de me-
daille van de derde plaats in ontvangst te
nemen. Zij behaalden op brug: 29.7, rek:
31.0 en lange mat: 30.7 punten met een

totaalscore van 91.4 pun-
ten. Beide ploegen hebben
zich hiermee geplaatst
voor de finale op 28 maart
in Wilnis. 
Naast turnlessen voor jon-
gens en meisjes kunt u bij
DOS terecht voor ouder-
&kind gymnastiek, kleuter-
gym, streetdance, dames
keep-fit, badminton en bok-
sen/zelfverdediging. Info
over alle lessen en foto’s en
verslagen van activiteiten
zijn te vinden op www.dos-
vreeland.nl

Kinderdienst verzet naar 
zondag 8 maart
Op deze zondag zijn alle kinderen uit
Vreeland welkom in de kerk. Hou je van
zingen? Kom dan meezingen met liedjes
voor kinderen en luister en kijk naar een
bijbelverhaal. Alles op een ontspannen en
speelse manier gebracht. Een dienst voor-
bereid door ouders en met als speciaal pu-
bliek: veel kinderen. En jij kunt er bij zijn!
Zondag 8 maart om 10 uur in de Grote
Kerk - na de dienst is er koffie en limona-
de.

Avond over het duo geloof en 
twijfel met ds. Foeke Knoppers
Op dinsdag 24 februari komt Foeke
Knoppers, predikant in de remonstrantse
gemeente Naarden-Bussum en filosofisch
geschoold, een inleiding houden over het
thema van geloof en twijfel. Veel zoeken-
de mensen vragen zich af: is het geloof
iets voor mij? Is het nog hetzelfde als vroe-
ger toen ik er zo genoeg van kreeg? Kun je
het rijmen met de verworvenheden van
wetenschap en evolutieleer? Kan het ook
anders dan op de klassieke manier - kan

het ook zonder kerk? Kortom: Hoe krijg ik
meer grip op mijn eigen levensvisie? 
Op deze avond gaat het over deze vragen.
Alle geïnteresseerde Vreelanders zijn wel-
kom - en misschien ontstaat er nog iets
moois uit! Om 20.00 uur in de Til. Koffie
en thee staan klaar.   

Inzameling voedselbank 
Gooi en Omstreken
Is er ook al een voedselbank in het zo rij-
ke Gooi? Ja, die is er en er zijn uitgiftepun-
ten in Huizen, Hilversum, Weesp en
Baarn. Onze kerk is benaderd om zo nu
en dan mee te werken aan inzameling
voor deze voedselbank. Verse aanvoer is
er genoeg, men vraagt vooral om koffie,
thee, rijst, jam, groenteconserven, zeep,
shampoo, wasmiddel - alles dat langer
houdbaar is. We zamelen spullen in op
zondag 1 maart in de hal van de kerk. Op
maandag 2 maart is de Til open van 9 tot
10 uur en kunnen alle Vreelanders die dat
willen, iets meegeven. Meer informatie
bij Kees Brinkman, 231868. 

Voor meer info zie www.pkn-vreeland.nl

Activiteiten Protestantse gemeente

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DOS Vreeland behaalt goede resultaten
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Bedrijvigheid in Vreeland
Conny Eras van Eras Design

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: 0294 - 233 161

Conny woont in Vreeland maar heeft
sinds een paar jaar haar winkel Eras
Design in de Herenstraat in Breukelen.
Een winkel waar je gemakkelijk even bin-
nenloopt en waar je voor een lekker prijs-
je kleding van diverse merken, tassen, sie-
raden en allerlei leuke hebbedingetjes
kunt scoren. Bij veel Vreelanders was
Conny al langer bekend omdat ze een
paar keer per jaar een verkoop hield in het
Dorpshuis.
De weg naar haar uiteindelijke winkel in
Breukelen was lang: na opgegroeid te zijn
in Tilburg en na haar mavo opleiding ging
ze eerst als au pair werken in Frankrijk,
daarna als au pair in Engeland. Met haar
vaardigheden in Frans en Engels op zak
vertrok ze naar Amsterdam. Ze werkte als
receptioniste bij het Novotel en daarna bij
het Hans Brinker hotel, een hotel voor jon-
geren waar ze bizarre toestanden mee-
maakte. Maar Conny ontdekte dat het ho-
telwezen niet helemaal haar ding was. 
Ze kreeg een baan bij ZAS Airlines of
Egypt, alleen vrachtverkeer. Hier deed ze
aanvankelijk de boekhouding, later werd
ze een soort coördinator die ervoor zorg-
de dat ieder vliegtuig heen en terug een
vracht kreeg. Maar met die Egyptenaren
was het niet makkelijk werken. Een nieu-
we baan volgde, bij de Trans Arabian Airli-
nes. Die gingen helaas failliet.
Toen begonnen wat het werk betreft alle
puzzelstukjes op hun plaats te vallen:
Conny startte met 2 andere partners
Avistar Airlines dat zich bezig hield met
het invliegen van hulpgoederen. Het was
haar eerste eigen bedrijf: hulpgoederen le-
veren aan probleemgebieden vooral in
Afrika en er liefst ook nog voor zorgen dat
de vliegtuigen terug lading kregen.
Hard werken maar na 5 jaar was de tijd
rijp voor een andere baan: Conny kreeg de
mogelijkheid om op een prachtige plek
op het strand van Mombassa, Kenia, een
aantal exclusieve vakantiehuisjes te ver-
bouwen en te beheren. Twee en half jaar
had ze daar een fantastische tijd totdat
haar inmiddels ex-man daar opdook en ze

besloot voor hem naar Nederland, Vree-
land, terug te keren.  Een rustpunt in haar
arbeidzaam leven was de geboorte van
zoon Rein en de eerste jaren van zijn op-
voeding. Maar na 5 jaar was Conny opeens
alleenstaande moeder en moest er weer
geld verdiend worden. Natuurlijk niet in
dit koude kikkerland: het Spanje avon-
tuur volgde. Heerlijk die warmte in
Marbella, maar niet helemaal de plaats
waar ze met Rein uit de voeten kon.
Na anderhalf jaar weer terug in Vreeland
maakte Conny nieuwe plannen. Ze reisde
naar Indonesië en India. Aanvankelijk
voor vakantie maar al gauw zag ze zoveel
mooie spullen dat ze besloot om ze te im-
porteren. Zo ontstonden de dorpshuisver-
kopen. Pas toen Rein, het mannetje van
haar leven, al wat ouder was, besloot
Conny haar eigen winkel te starten. En
van meet af aan met veel succes. 
Plannen voor de toekomst? Ja, natuurlijk
weer naar een warm land, zegt Conny,
maar het hangt voorlopig wel van Rein af.
Ik wacht even tot hij begin 20 is en dan zie
ik wel of hij mee gaat of mijn winkel over-
neemt of...? 
Voor Conny is het leven niet zo simpel
maar ze maakt het simpel door direct en
duidelijk te zijn. En open te staan voor alle
uitdagingen van het leven. R.B.

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

“Proef onze culinaire
ontdekkingsreis”

4-gangen menu à s 45,00

6-gangen menu à s 67,50

Kwaliteit, Traditie, Sfeer

Brutale inbraak
Bij een brutale inbraak op de Nigte-
vechtseweg is in de nacht van 19 op 20 ja-
nuari o.a. een auto meegenomen. Met
een handboor werden gaatjes in het ko-
zijn geboord, waardoor eenvoudig de ra-
men te openen waren. Hierna zijn de in-
brekers op zoek gegaan naar autosleu-
tels en andere waardevolle spullen. Zij
namen o.a. laptops, een handtas, siera-
den, etc. mee. De gedupeerden ontdek-
ten tijdens het ontbijt dat hun spullen
misten en hebben meteen de politie in-
geschakeld. Het onderzoek loopt nog.

S.B.
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* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Lezers schrijven
Reactie op verfijnstoffing, deel II
Ik was blij met het artikel van de heer Linnartz over de N 201. Wat hij zegt onderschrijf ik.
Het is overigens moeilijk te begrijpen waarom een school zo dicht langs deze weg wordt ge-
bouwd. Deze weg veroorzaakt niet alleen de door de heer Linnartz genoemde hinder maar
ook ernstige geluidhinder. Wij pleiten dan ook nogmaals voor het omlaag brengen van de
maximum snelheid vanaf de molen van Gabriel tot de afslag Loenen naar 60 km met hand-
having dmv radar controle en voor glazen geluidsschermen vanaf in elk geval het Sluisje tot
het benzinestation. Vreeland zucht al te lang onder de N201. Dit is een zaak van de provin-
cie maar de gemeente hoort achter ons te gaan staan.                Dr Mr H.J. Hoegen Dijkhof

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt, Postbank
geldservice, Kopieerservice 
en Fotoservice (ook digitaal)

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

Connie Lohuis en Gerdjan Rapati liepen el-
kaar begin 2003 in het Vreelandse dorps-
huis tegen het lijf. Het was tijdens de recep-
tie van Ali, Toos en Eva ter gelegenheid van
De Tierelantijn. Connie: ‘Ik was niet van
plan om te gaan, maar die zaterdag stond
mijn vriendin Annemart voor de deur. ‘Hup
Con, op naar het dorpshuis. Daar valt wat te
vieren!’. Eenmaal binnen zochten we een
plekje aan één van de hoge partytafels. En
ja hoor, daar stond een grote voor mij onbe-
kende mijnheer. Geen bekende uit
Vreeland. Hij was met een kennis - wel uit
Vreeland - meegekomen naar de receptie.
We raakten in gesprek. Al snel bleek dat we
wel erg veel overeenkomsten hadden.’
Gerdjan: ‘Ja, we waren allebei na dertig jaar
huwelijk gescheiden. Hadden allebei een
dochter die in Australië rondreisde. Zij was
journalist en ik communicatieadviseur en
tekstschrijver. Bovendien kwamen we bei-
den uit Amsterdam. Het moet niet veel gek-
ker worden, dacht ik nog. Wat een leuk
mens. Ze vertelde dat ze in Vreeland op een
koor zat, en dat ze het vreselijk leuk vond
om te zingen. Ik zat ook op een koor, maar
dat heb ik die middag niet verteld. Dat vond
ik te veel worden.’ Het was geen liefde op
het eerste gezicht. Maar er was bij Connie
en Gerdjan wel verwondering. Gerdjan: ‘Ik
vond het geen toeval meer, dus zocht ik een
manier om Connie nog eens te zien. Ze had
me verteld over haar zanglessen bij Robert
Hoving en ik wilde eigenlijk ook wel beter
leren zingen. De volgende stap was snel ge-
zet. Ik belde Connie, kreeg het telefoon-
nummer van Robert en maakte met hem
een afspraak voor mijn eerste zangles. Tja,
en na die les wilde ik Connie natuurlijk ver-
tellen hoe het gegaan was. Ik ging dus bij
haar langs voor een kop koffie.’ Nog steeds
was er niets aan de hand. Connie: ‘Het voel-
de wel makkelijk en vertrouwd. We praat-
ten wat en namen weer afscheid. Het dub-
beltje was bij mij nog niet gevallen.’
Valentijnsdag
Een paar weken later, op Valentijnsdag, 

ging bij Connie
de telefoon.             Het was
Gerdjan. Connie:                  ‘Hij nodigde me
uit voor een etentje in Naarden -Vesting. 
Ik was blij en verbaasd van hem te horen.
Onderweg naar het restaurant ontdekten
we nog veel meer overeenkomsten. Onze fa-
milies kenden elkaar. We hadden in dezelf-
de straat op school gezeten. Hij op het gym-
nasium en ik op de lagere school. We waren
allebei Kreeft. Eigenlijk raakten we de hele
avond niet uitgepraat. Het was supergezel-
lig.’ Gerdjan: ‘Terug in de auto vertelde ik
Connie dat ik ook op een koor zat en dat we
de Johannes Passion in het Concertgebouw
gingen zingen. Spontaan bestelde ze twee
kaarten. Dat vond ik heel lief. Maar voor dat
concert was ik wel wat zenuwachtiger dan
anders.’ Connie: ‘En toen gingen we mailen.
Mailtjes die steeds spannender en openhar-
tiger werden. Ik kreeg dezelfde vlinders in
mijn buik, die Gerdjan al had. En toen ik
met mijn vriendin in het Concertgebouw
kwam lag er een doos bonbons - natuurlijk
Mon Chéri - op mijn stoel.’ Gerdjan: ‘Daarna
is het allemaal heel snel gegaan. We vierden
‘ons’ in Praag en Florence. Begonnen samen
het communicatiebureau ‘Strakblauw’. En
Connie kwam ook op ‘mijn’ koor,  KCOV
Amsterdam. We vonden een huisje op een
heerlijke plek in Vreeland, dat we samen he-
lemaal naar onze zin hebben gemaakt. En
nu zijn we alweer dik vijf jaar gelukkig sa-
men en samen gelukkig. Dat we elkaar ont-
moet hebben vinden we nog steeds een
wonder.’ Connie: ‘Dat is het ook. Als
Annemart niet voor de deur had gestaan
was ons leven anders gelopen. Net als Eva,
Toos en Ali die zonder het te weten, ook ons
lot hebben bepaald. Bedankt dames!’

Liefde in het dorpshuis

Op vrijdagmiddag 23 januari deden 5
leerlingen uit groep 8 van basisschool
CSV mee aan het nieuwe Tros program-
ma Kies je Ster. Per dubbeldekkerbus wer-
den de 5 geselecteerde kinderen van
groep 8, aangevuld met supporters uit
groep 6 en 8, onder leiding van meester
Michiel en juf Myrna, naar Hilversum ver-
voerd. Daar aangekomen werd, samen
met leerlingen van andere scholen, een
moderne versie van het oude spel: “Ren je
rot” gespeeld. De leerlingen moesten vra-

gen beantwoorden over sterren en deden
dit bijzonder goed. Uiteindelijk gingen de
leerlingen van de CSV, na een spannende
strijd, er met de hoofdprijs vandoor. Zij
wonnen een grote wisselbeker en een
geldbedrag van h 500. De leerlingen wil-
len de helft van het geldbedrag aan een
goed doel schenken en de andere helft ge-
bruiken voor de door hen op te voeren
eindmusical in juni. Het programma is
vanaf zondag 15 februari wekelijks te
zien op zondagochtend. S.B.

Leerlingen groep 8 winnen f 500!

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon



8 februari 2009 De Vreelandbode

WWeellkkoomm!
De Kinderpost heeft een primeur deze
keer! Een nieuw bericht dat nog niemand
wist! Acht ‘Razende Reporters’ zijn de af-
gelopen maand bij elkaar gekomen. Zij
letten goed op wat er in het dorp gebeurt.
Ze zijn er snel bij en schrijven nog sneller
een stukje. Dus houd ze in de gaten! Wie
dat zijn? Op de foto herken je ze wel! Zij
hebben samen de stukjes gemaakt voor
deze Kinderpost. Ze leerden bijvoorbeeld
hoe je een interview afneemt. Kijk maar
gauw naar het interview met een bekende
kok uit ons dorp, Paul Fagel en eentje over
Valentijn! Berend roept jullie op voor
Malaria no More, Floor heeft allemaal
weetjes en Christiane schreef over Blikkie
haar hondje een heel spannend avontuur.
Natuurlijk is er ook weer een Toverkikker-
knutseltip. Iedereen kan meedoen! Wil jij
ook schrijven, tekenen of fotograferen
voor de Kinderpost? Mail je post naar
info@vreelandbode en zet er bij:
Kinderpost. Of doe het in de brievenbus op
school. Veel leesplezier!

Hier zijn de Razende Reporters, Marlein Vogels,
Carmel de Boer, Christiane Vlam, Berend
Keehnen, Floor Vogels, Bodine Stubbé en Jet van
Dis met mascotte ‘razende reporter muis’.

IInntteerrvviieeww  mmeett  PPaauull  FFaaggeell
Door Marlein Vogels, 10 jaar, Jet van Dis, 9 jaar
en Christiane Vlam, 11 jaar (fotograaf).
M: Wat is uw beroep?  
Ik ben restauranthouder en kok. Als je res-
tauranthouder bent hoef je geen kok te
zijn maar het is wel handig.
J: hoe voeld het om kok te zijn?  
Uhm het is leuk en het word noooit saai
en ik doe het al 48 jaar het is een teamvak
je bent altijd bezig met bestaande produc-
ten.
M: Waarom heeft u gekozen voor dit be-
roep? 
Het is gewoon zo gebeurt en mijn vader
was ook kok. Dus piloot worden vind ik
ook wel leuk, maar ik ben wel heel blij met
kok zijn.
J: heb je een eigen restaurant en waar? 
Ik heb een eigen restaurant in naarden en
het heet het Arsenaal
M: Wat vindt u het leukste aan dit beroep?
Dat je mensen een plezier kunt doen. 

Elke keer is het leuk om mensen van een
lekkere maaltijd te voorzien.
J: wat is je lievelings desert? 
Een eenvoudig appeltaartje wat bestaat
uit wat bladerdeeg, amandelspijs en lek-
kere appels. Daar kan ik echt van genie-
ten.
J: wat zijn je hobby’s ? 
Muziek , klarinet spelen, fietsen varen op
de vecht
J: heb je veel geheimen waardoor het eten
nog lekkerder wordt? 
Tuurlijk zoals grote stukken vlees op een
hele lage temperatuur bakken zodat de
smaak er  beter in komt (zodat de binnen-
kant van het vlees 48°C is.)
M: Hoe vindt u de Vreelandbode? 
Ik woon nu een jaar in Vreeland en ik vind
de Vreelandbode een heel leuk blad. De
Razende Reporters vind ik helemaal leuk.
J: hoe oud ben je? 66 jaar
M: Heeft u een vrouw en kinderen?  
Ik heb een vrouw die Shirley heet en 52 is.
Ook heb ik 2 kinderen van 38 & 40.
M: Wat is uw tip voor Valentijnsdag?
Lekker veel hartjes eten.

IInnggeezzoonnddeenn  bbeerriicchhtt
Beste lezers van de Vreelandbode,
Vorige keer had ik geschreven over
Malaria en de knutselclub van Jelle en
Berend. Helaas heeft niemand gebeld die
mee wilt doen met de knutselclub, daar
balen wij erg van want wij dachten: Als
heel Vreeland het leest, dan wil er vast
wel iemand.......
Blijkbaar fout gedacht. Wij hopen dat er
toch nog iemand gaat bellen. Jelle en
Berend zijn dol op kleine kinderen en wij
basketballen altijd met groep 4 van CSV.
Lucas rent altijd naar ons toe als hij ons
ziet. Wij zullen proberen om in de volgen-
de Vreelandbode een datum voor de knut-
selclub te zetten. Wij hopen heel erg dat
jullie nu toch komen bellen. Zit uw doch-
ter/zoon die mee wilt doen op CSV dan
kunt uw kind het ook op school zeggen.

Groeten Berend en Jelle
Jelle: 0294-230236
Berend: 0294-232382

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

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

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

C
a

rm
el

 d
e 

B
oe

r 
(9

 j
a

a
r)



kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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NNiieeuuwwss
Een tijdje geleden lag er nog maar een
klein beetje ijs op het Wijde Blik. Het
Wijde Blik is een plas waar ik (Christiane)
aan woon. Marianka mijn zus en haar
vriendje Bastiaan uit Hilversum gingen
onze hond Blikkie uitlaten. Blikkie ging
ganzen opjagen. De ganzen vlogen het
Wijde Blik op terwijl Blikkie erachter aan
rende. De ganzen konden op het ijs staan
maar Blikkie niet en Blikkie zakte er door-
heen. Marianka rende naar mijn vader.
Terwijl mijn zus Blikkie bleef roepen, gin-
gen Bastiaan en mijn vader Maarten met
de kano het water in. Ze roeide snel naar
Blikkie, alleen overal was nog ijs dat ze
nog moesten breken. Toen ze bij Blikkie
waren, hezen ze hem de boot in. Even la-
ter waren ze weer bij de steiger en deden
binnen veel doeken om Blikkie. Blikkie
trilde nog na maar hij werd snel weer be-
ter. De volgende dag jaagde hij al weer
ganzen op maar dan op het weiland bij
ons, in de plaats van bij het water!!!
Christiane Vlam, 11 jaar

MMooppjjee

2 oenen lopen naast 
elkaar zegt de ene 
tegen de ander .

mag ik ook eens in 
het midden lopen?

Jet ( 9 jaar )

WWeeeettjjeess  oovveerr  ddoollffii jjnneenn
• Wisten jullie al dat sommige soorten

dolfijnen in rivieren leven? Een soort
daarvan is de Chinese vlagdolfijn.

• Wisten jullie ook al dat dolfijnen onge-
veer 8 kilo vis eten per dag?!

• Wisten jullie dat babydolfijntjes 12
maanden in de buik van de moederdol-
fijn groeien en dan geboren worden?

• Wisten jullie dat niet haaien maar
mensen de grootste vijand van de dol-
fijn zijn? Dat komt door de visnettenen
en de rommel die mensen in het water
gooien. Hierdoor raken dolfijnen ge-
wond en komen vast te zitten.

• Wisten jullie ook dat dolfijnen onge-
veer 40 jaar kunnen worden?

Floor Vogels, 8 jaar

GGeeddiicchhtt
even stil
even zeggen
even zeggen wat ik voel
ik voel zoveel van binnen
het zijn er wel 100 stuks
ik voel ze kriebelen
ik voel ze dwarrelen
ik ben verliefd
Stephanie, 13 jaar

DDooee  jj ii jj  aaaann  VVaalleennttii jjnn??
Reporter: Carmel de Boer, 9 jaar
• Heb je al een cadeautje gekocht ? Voor
wie ? Wat ? 
Casey Hofland, 10 jaar: nee nog niet,
maar dat ga ik wel doen.
Maaike van Ekris, 9 jaar: nou eigenlijk
niet want wij doen niet aan valentijns-
dag.
Carmel de Boer, 9 jaar: ja ! Voor mijn moe-
der en (stief)vader heb ik een soort valen-
tijnsspel gekocht. 
• Ben je misschien verliefd ?
Casey : nee hoor !
Maaike : nee echt niet !
Carmel : misschien......
• En verwacht jij een kaart ? Van wie ?
Casey : eh ja van de juf of meester want
dat was vorig jaar ook !
Maaike : nee.
Carmel : ja van mijn moeder en oppas-
moeder en stiefvader maar van een jon-
gen jammer genoeg niet.

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseellttiipp
Benodigdheden: lege doosjes, wc rolle-
tjes, eierdozen, kurken, plakband, lijm,
schaar, gekleurd papier. Werkwijze: Heb
je nog lege doosjes in huis? Ga er dan lek-
ker mee knutselen! Van een melkpak en
wc rolletjes kun je een stoere vrachtwa-
gen maken en van een wc-rolletje met een
grote prop erbovenop maak je een mooie
vogel. Of misschien kun jij een eierdoos
omtoveren tot vliegtuig of kun jij van een
paar doosjes een dier maken?
Als je een foto van je kunstwerk naar
info@vreelandbode.nl stuurt, staat jouw
kunstwerk misschien volgende keer wel
in de kinderpost. Veel knutselplezier!

VVaalleennttii jjnn

Wie wil jij het graag vertellen op
Valentijnsdag?

...........................................................

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot 31 december 2009

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders
Boekenweek in het teken van het dier.
Wat dacht u van de hoorspelen 
Erik of het klein insectenboek en Moby Dick?

Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf. 
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21
Tel:237304
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Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl



10 februari 2009 De Vreelandbode

Het bestuur van de Peuterspeelzaal
Vechtkroost en de directeur van De
Klimboom, stichting voor Kinderopvang
onderzoeken de haalbaarheid van een in-
tensieve vorm van samenwerking in
Vreeland. 
Voor Vechtkroost is de laatste jaren een da-
lende tendens te zien in het aantal kinde-
ren dat wordt aangemeld en de Klimboom
heeft te maken met lange wachtlijsten en
wil graag een kinderopvangfaciliteit in
Vreeland behouden na de opening van de
nieuwe Brede School na de zomer van
2009. De personeelsleden, gemeente en de
CSV zijn inmiddels ingelicht over het lo-
pende onderzoek naar deze samenwer-
king. In het tweede kwartaal, ruim voor de
zomervakantie, zullen de besturen u ver-
der kunnen informeren, of en in welke
vorm de samenwerking doorgaat.

Gaan De Klimboom en
Vechtkroost samen?

Cursus zelfverdediging/boksen

www.vreelandbode.nl

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

Bericht van de IJsclub
Vervolg van pagina 1

Indien u ook interesse heeft om deel te ne-
men in ons bestuur, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.  De datum
van de eerstvolgende ledenvergadering
moet nog worden vastgesteld, maar daar-
van houden wij u vanzelfsprekend op de
hoogte. 
We hebben plannen om de huidige keet
nog in 2009 te vervangen door een nieu-
we. En met het verdiende geld van de toer-
tocht zal die keet wat ons betreft voortaan
de waardigere status “CLUBHUIS” mogen
dragen. Indien u ideeën heeft, laat het ons
weten. 
Ook zijn er plannen om de website te pro-
fessionaliseren. Als u nu www.ijsclub-
vreeland.nl bezoekt, ziet u een pagina
met het laatste nieuws dat we bij iedere

verandering van de baan opening/sluiting
weer haastig met PowerPoint aanpassen.
Maar dat kan beter. Indien u het leuk
vindt om deze website te ontwerpen, op te
zetten en te onderhouden, omarmen wij
uw expertise. We waren al begonnen met
een email-service voor onze leden. De re-
acties van de 110 leden die zich tot op he-
den hebben aangemeld waren buitenge-
woon positief. Ze ervoeren het als zeer
prettig uit eerste hand op de hoogte ge-
houden te worden van de opening van de
baan, de sluiting bij de tussentijdse dooi,
de openingstijden etc. Dus als u  lid bent en
ook gebruik wilt maken van deze dienst,
meld u aan op info@ijsclubvreeland.nl.
Rest ons enkel u te melden dat er een aan-
tal gevonden voorwerpen zijn achterge-
bleven op de baan. Indien u nog iets mist,
neem dan contact op met ondergeteken-
de. Carola Marseille, secretaris, tel 295321

Op dit moment voltrekt zich in en om ons
heen een prachtig proces. Het maakt niet
uit waar ter wereld we geboren worden, we
hebben er allemaal mee te maken. Er vol-
trekt zich een transformatieproces dat de
mensheid voert naar de spirituele mens.
Wie hier oog voor heeft ziet dit heel goed
aan het gedrag van onze kinderen. Binnen
onze gezinnen en in het onderwijs krijgen
steeds meer mensen oog voor het spirituele
mensbeeld. Kortom: op alle niveaus van
onze maatschappij staan mensen open
voor het onderwerp spiritualiteit. Ook
wordt steeds meer zichtbaar dat alles één
groot geheel vormt. De wereld is zich aan
het verenigen. Onze maatschappij is echter
nog niet ingesteld op de eisen die de
“Nieuwe Mens” aan ons stelt. Kinderen krij-
gen van ons hierdoor niet wat ze nodig heb-
ben, met als gevolg dat ze bezig zijn massaal
vast te lopen. Zo mogen we het gerust als sig-
naal opvatten dat steeds meer kinderen
geen zin hebben in school. Het onderwijs

ziet zich geconfronteerd met een groeiend
aantal leerlingen dat niet wil leren. En als
iets een duidelijk signaal is dat we onze kin-
deren niet altijd even goed begrijpen, dan is
het wel dat steeds meer kinderen in de hulp-
verlening terechtkomen met lichamelijke
of psychische klachten en met leer- en ge-
dragsproblemen. Kinderen hebben ruimte
nodig om zichzelf te zijn. De methoden van
behandelingen die we kennen, zijn echter
meestal gericht op kinderen aanpassen aan
de eisen die wij aan hen stellen. Misschien
wordt het duidelijker wat we wel en wat we
niet van onze kinderen verwachten, als we
meer begrijpen van de belevingswereld van
het intuïtieve kind! Kijk wat een prachtige
kinderen we hebben, erken de kwaliteiten
van ieder kind, ze zijn uniek, ze zijn speci-
aal!!! Wilt U meer te weten komen over dit
onderwerp, de workshops voor kinderen, of
mijn praktijk;  bezoek dan mijn site
www.crystallight.nl of 0294-230140 / 06
49211387, Rita van Bruggen - Smink in
Vreeland bekend als Juf Rita. 

Nieuwetijds kinderen

Zoals u wellicht gelezen heeft is de cursus zelfverdediging / bok-
sen vanaf september 2008 opgenomen in het lesprogramma van
DOS. Het is een succes gezien het enthousiasme van de, op dit mo-
ment, 18 deelnemers. De leeftijd van de deelnemers varieert tus-
sen de 13 en 45 jaar en er zijn zowel mannen als vrouwen. De trai-
ning bestaat uit een compleet programma. Na een warming-up
gaan we door met lichte dumbbell-oefeningen, aangepast op het
losmaken en opwarmen van de spieren voor het boksen.
Vervolgens komen de bokstechnieken aanbod. En als laatste de
cooling down, waarbij veel aandacht wordt besteed aan  buik-
spieroefeningen. Alle deelnemers hebben bokshandschoenen en
mondbeschermers. De training wordt gegeven op de vrijdag-
avond van 19.00-20.30 uur. Alle leden zijn super enthousiast en
gemotiveerd om iets aan de conditie te doen en onderling is er
een fijne sfeer tussen de deelnemers. Heeft u interesse, dan kunt
u zich op vrijdagavond melden in de gymzaal van Vreeland. 
U bent welkom. Douglas Nicholson, trainer / begeleider
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Wilt u uzelf een plezier
doen? Kijkt u even op
www.hoorspelfabriek.nl
voordat u aan dit stukje
begint. Beluister een frag-
ment bij de CD’s en...,
laat u dan raken. Door
‘de Gelukkige Klas’ of
door ‘Over de liefde’ bij-
voorbeeld. Boeken waar-
van hoorspelen zijn ge-
maakt. En ervaar dan dat
een hoorspel geen luis-
terboek is maar veel eer-
der een gesproken film.
Ziet u de klas al voor u?
Of ondervind, terwijl u
zich mee laat voeren, wat
beroemd regisseur
Orson Welles ooit zei,
‘dat er eigenlijk geen
mooier filmscherm is dan het eigen sche-
deldak’. Maar maak bovendien kennis met
het onalledaagse werk van een dorpsge-
noot. Dat werk waar ze zó haar hart en ziel
in stopt dat je het kunt horen. Hoort u het?
De vrouw die deze keer in de schijnwerper
staat is Marlies Cordia, getrouwd met Joost
de Haan, moeder van uitgevlogen doch-
ters, Panda en Marike. 
Bij de Hilversumse radio ontdekte ze de we-
reld van het hoorspel. Haar passie voor dit
medium heeft haar sindsdien niet meer
verlaten. Dat ze eind jaren zeventig bij de
TROS ging werken was een wat eigenwijze
dappere daad. Dat deed je in die tijd niet,
zeker niet na een studie Theaterweten-
schappen. Maar ja, ze werd gevraagd om
scripts voor hoorspelen te beoordelen op
hun geschiktheid. Dat vond ze niet alleen
erg leuk, dat kon ze ook goed. Marlies
Cordia zegt dit niet over zichzelf, daarvoor
is ze te bescheiden. Maar haar omgeving
weet wel dat ze, talig als ze is, in een tel tek-
sten doorgrondt, met ‘oor’ voor detail en
beeldende, rijke taal. Ze kan je bovendien
altijd de prachtigste boeken tippen!
U bent waarschijnlijk van na 1960 als u
zich nu afvraagt hoe je bij de TROS in de ze-
ventiger jaren een wereld van hoorspelen
kon aantreffen. Een wereld in verval, dat
dan weer wel. Ooit, na de oorlog had iede-
re omroep een heuse hoorspelafdeling met
regisseurs in vaste dienst, met budgetten
tot 200.000 Hollandse guldens, vertelt
Marlies. “Er was zelfs een speciale theater-
groep, ‘de Hoorspelkern’ met 40 acteurs
die in een 4-jarige opleiding voor het hoor-
spel waren opgeleid”. De TROS was een
kleintje maar dat bood ook kansen. Marlies
begon met wat duwtjes in de rug zelf te re-
gisseren en werd een spin in het web met
zo’n 20 hoorspelproducties per jaar. Ze
werkte met de groten der aarde, Anne-Wil
Blankers, Pleuni Touw, Bram van de Vlugt,
teveel om op te noemen, en brak een trend
door te beginnen met Nederlandse boekbe-
werkingen in plaats van buitenlandse.
Eline Vere van Couperus was de allereerste.
En ze liet, dat was ook nieuw, speciaal stuk-
ken voor dit medium schrijven! 
Eigenlijk is dat wat ze het allerleukste
vindt: verzinnen. En dat doen schrijvers na-

tuurlijk volop. Zelf besluit ze dat anderen
betere schrijvers zijn dan zij. Maar Marlies
kan weer goed begeleiden. Daarom geeft ze
ook les aan de HKU aan beginnende schrij-
vers die soms de nieuwe scripts fabriceren.
“In de 15 jaar dat ik dit doe heb ik er al heel
wat voorbij zien galopperen. Ik vind dat ie-
dere keer weer een ode aan de menselijke
fantasie”. Marlies’ lol zit ‘m in de sterke
kant van de schrijver naar voren brengen.
“Ik tast niet iemands eigenheid aan, maar
kijk wat voor idee iemand in zijn kop heeft,
waar iemands kracht zit”. En, vervolgt ze
“het werk blijft zo ook van die schrijver, en
daar stel ik eer in”.
Marlies was in omroepland de laatste die
fulltime met hoorspelen bezig was. Ze
schrijft er internationale prijzen en nomi-
naties mee op haar naam. Terwijl door de
opkomst van de TV het hoorspel steeds
meer op de achtergrond raakt, het
Hilversumse landschap onherbergzamer
wordt, en de televisiegids alleen nog gewag
geeft van ‘01.00 uur hoorsp.’, besluit
Marlies in 2005 het roer om te gooien. 
Vibeke van Saher is het die Marlies 4 jaar ge-
leden toevallig, als je daar in gelooft, over
haar werk benaderde. In een split second
besloot Marlies haar sluimerende plannen
te delen met deze in Nederland wonende
Duitse musicologe van Deense afkomst. Ze
bleken hun liefde voor het hoorspel te de-
len. Ondertussen produceerden ze samen
op basis van klinkende boektitels en met
bekende acteurs al 30 (!) hoorspelen. Ze he-
ten niet voor niets de HoorSpelFabriek’! 

A.W.

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Lezersaanbieding Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

De voorjaarscollectie is binnen!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Maak jij gebruik van je talenten? 
Doe mee met de workshop Talentenspel
op 26 maart van 20.00 tot 22.00 uur in 
het Dorpshuis in Vreeland

€ 25,- per persoon

Geef je op bij:Joke Stapper
Competent, bureau voor 
loopbaanbegeleiding
Stapper@kabelfoon.nl
0294 231058

In de schijnwerper
Een en al oor voor: Marlies Cordia Hoorspelfabrikant

De KCOV Amsterdam, het koor waarin de
Vreelanders Connie Lohuis en Gerdjan
Rapati zingen, zal op zondagavond 29
maart in het Concertgebouw een uitvoe-
ring geven van Bachs Matthäus Passion.
Lezers van de Vreelandbode kunnen dit
concert bijwonen tegen de gereduceerde
prijs van h 30 (in plaats van h 32,50). Mooi
meegenomen in deze tijd van op-de-klein-
tjes-letten, toch? Interesse? Bestel je plaat-
sen dan vóór 6 maart via gerdjan@strak-
blauw.nl, of gooi een briefje in de bus van
de Nigtevechtseweg 21.

Trois Castels, doos 6 flessen € 22,50  
Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef
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Ieder donderdagochtend markt op de Fetha!

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

Muziekvereniging De Vecht heeft op spet-
terende wijze het nieuwe muzikale jaar
ingeluid. Op 11 januari gaf het harmonie
orkest een gala concert, Franse stijl, in de
Sint Nicolaaskerk. Bezoekers werden op
feestelijke wijze met champagne verwel-
komd in de sfeervolle kerk en hebben ge-
noten van een geheel Frans programma
onder leiding van hun vaste dirigent
Gerhart Drijvers. Het orkest opende het
concert met een zinderende uitvoering
van het “Faust Ballet” van Ch.F. Gounod.
Het zevendelige werk was een genot om
naar te luisteren. Daarna volgde nog een
aantal zeer romantische werken van
Franse componisten. Als sluitstuk voor de
pauze speelde Arno Schipdam, solotrom-
bonist van het Residentieorkest, een in-
drukwekkende solo in “Morceau
Symphonique” van F.A. Guilmant. Hij
werd begeleid door het orkest.

Na de pauze volgde een lichter program-
ma met Franse chansons. Het orkest sloot
het concert af met het sfeervolle “La
Montagne”, een door Gerhart Drijvers be-
werkt stuk, beter bekend als “Het Dorp”
van Wim Sonneveld. Ook tijdens dit con-
cert heeft ‘De Vecht’ bewezen dat het op
hoog niveau kan musiceren. Na het con-
cert werd er tot in de late uurtjes nagebor-
reld bij Cor in Taveerne De Vecht.

Fantastisch Gala Concert

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 20.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

Op 9 januari reikte SeniorWeb de certifi-
caten uit aan de 88 cursisten die het twee-
de halfjaar een computercursus hebben
gevolgd. In zijn openingswoord wenste de
voorzitter alle aanwezigen een gezond en
leerzaam nieuwjaar toe. Het begin van
een nieuw jaar geeft natuurlijk aanlei-
ding kort terug te kijken naar het afgelo-
pen jaar.
In 2008 hebben 212 cursisten een compu-
tercursus gevolgd. Opvallend is dat 23%
van de cursisten man was en 77% vrouw.
78% van de cursisten is woonachtig in de
gemeente Wijdemeren, 22% uit de omlig-

gende gemeenten. In 2009 zullen twee
nieuwe cursussen aan de bestaande reeks
worden toegevoegd. Door middel van kor-
te demonstraties werden de cursussen
Genealogie (Stamboomonderzoek) en
Digitale Videobewerking aangekondigd.
Tijdens de pauze met koffie en gebak,
werd door de cursisten geanimeerd con-
tacten gelegd en ervaringen uitgewisseld
met medecursisten. Om 16.00 uur ging ie-
dereen, een ervaring rijker, huiswaarts.
Foto’s van deze bijeenkomst zijn te zien op
de website van SeniorWeb: http://wijde-
meren.seniorweb.nl

Uitreiking certificaten SeniorWeb Wijdemeren

Vanaf 5 februari verzorgt Muziekvereni-
ging De Vecht uit Vreeland blokfluitlessen
voor kinderen en volwassenen. De kinde-
ren krijgen op donderdagmiddag vanaf
15.30 uur, in groepjes van 4/5 leerlingen.
Volwassenen kunnen ook privé-les krijgen.
De lessen duren 30 minuten en worden
verzorgd door Hugo de Graaf, gediplo-
meerd muziekdocent uit Weesp. De cursis-
ten krijgen 15 lessen. Deze kosten h 7 per
kind per les inclusief lesmateriaal. Ook
krijgen de leerlingen een blokfluit in
bruikleen van Muziekvereniging De Vecht.
Als kinderen zelf al een blokfluit hebben
mogen ze die uiteraard ook meenemen. De

kosten voor een half
uur privé-les voor vol-
wassenen worden bin-
nenkort bepaald. Blok-
fluitlessen zijn een
zeer goede basis voor
het later bespelen van
een muziekinstrument. In onderlinge af-
spraak met de leerling en de ouders kan er
door de vereniging een vervolg aangebo-
den worden op een blaasinstrument. Er
zijn reeds 8 inschrijvingen dus geef uzelf
en/of uw kind snel op. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Bert van Wijk 06-50610010.

Blokfluitlessen voor jong en oud

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF
HANS HOGENDOORN

Uw specialist in Bouwen

Nieuw-, aan- en verbouw
Badkamers en Keukens

Dakkapellen en Dakramen
Kozijnen, Ramen en Deuren
Fundering en Metselwerk

Binnenweg 43, 3634 AE Loenersloot
Tel. (0294) 29 35 53 Fax (0294) 29 38 16

Zaag gerust door over onze kwaliteit
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Deze keer geen historische foto, maar een
prent. En wel omdat de fotografie ten tij-
de van dit bouwwerk nog niet was uitge-
vonden! Aangezien dit kasteel de basis
vormt voor ons dorp, leek het mij toch
goed hier aandacht aan te besteden. U ziet
hierboven een -hoogstwaarschijnlijk niet
natuurgetrouwe- weergave van kasteel
Vredeland, en op de recente foto ziet u de
plek waar dit ooit stond: op het
Sperwerveld. De resten van de gedempte
slotgracht om de burcht zijn nog herken-
baar in het veld. Tussen 1257 en 1260
bouwde de Utrechtse bisschop Hendrik
van Vianden een kasteel in een scherpe
bocht in de Vecht. Deze Vechtbocht is la-
ter afgesneden om de vaarroute te bekor-
ten. Het gegraven stuk vormt sindsdien
het deel van de Vecht dat door het dorp,
langs de hele Voorstraat, loopt. De oude,
oorspronkelijke Vechtbocht is nog te zien
langs het Boeren- en Jubileumlaantje.
Door het kasteel op die strategische plek
te bouwen (op de grens tussen Holland en
Utrecht) was het al voor de helft door een
natuurlijke slotgracht omringd èn de bis-
schop had zo de mogelijkheid de belang-
rijke handelsroute die de Vecht immers
was, af te sluiten. De bisschop bouwde het
kasteel ter bescherming tegen aanvallen
van enkele opstandige leenmannen, met
name Gijsbrecht van Amstel en Herman
van Woerden. Het kasteel werd Vredeland
genoemd, omdat het hopelijk de vrede
moest bewaren. Maar Vredeland zou zijn

naam geen eer aandoen en juist het on-
derwerp van veel strijd zijn! Alle namen
van de mannen die iets te doen gehad heb-
ben met de geschiedenis van het kasteel,
vinden we terug in de straatnamen van de
wijk tussen het begin van de Singel en de
Vecht.
In de buurt van het kasteel werd een ka-
pelletje gebouwd, waaromheen een dorp-
je ontstond. Om het aanzien van zijn kas-
teel en het daarbij ontstane dorpje te ver-
groten, besloot de bisschop in 1265 het
dorpje stadsrechten te verlenen. Als u
even doorrekent, ziet u dat het over 7 jaar,
in 2015, precies 750 jaar geleden is dat
Vreeland stadsrechten ontving. Een eve-
nement dat zeker gevierd moet worden
(heeft u ideeën, meld u ze aan mij!). Van de
14de t/m de 15de eeuw werd het slot vaak
verpand. Het voert hier te ver die hele ge-
schiedenis van de diverse eigenaren te
noemen, maar wie alle details wilt weten,
leest Vechtkroniek 15. In ieder geval ver-
loor het kasteel eind 15de eeuw zijn be-
langrijke rol als grenspost, die inmiddels
was overgenomen door kasteel Abcoude.
Op last van keizer Karel V werd het kasteel
dan ook gesloopt in 1528, om met het vrij-
gekomen bouwmateriaal kasteel
Vredenburg in Utrecht te bouwen. Het ter-
rein werd geëgaliseerd en werd vanaf
1636 verpacht als domeingoed aan de
kerkmeesters van Vreeland. In 1653 kreeg
het terrein een nieuwe eigenaar, die hier
grootse plannen mee had. Maar daarover
leest u meer in de volgende Vreelandbode!

J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

Straatweg 1, 3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478, fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

Kasteel Vredeland (deel 1)
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander

De naam van Cees Ekris was vaker geval-

len, dus die ben ik maar eens op gaan zoe-

ken. Cees woont met zijn vrouw Nonne op

de Vredelantstraat, een gezellige woning

die nu uitkijkt op de tijdelijke school,

maar gewoonlijk uitkijkt op het laantje

van de Floraweg tot aan de Vecht. Hier wo-

nen ze al 40 jaar. Daarvoor woonden ze op

Duinkerken in het huisje dat nu verbouwd

wordt. De nieuwe wijk stond er nog niet,

en je keek vanuit de tuin de weilanden in,

waar nu dus hun huidige huis staat. Hij is

70 jaar geleden geboren op de Nigtevecht-

seweg. 

Bij de deur verwelkomt Cees mij met hond

Sep, een grote zwarte labradorlobbes. Cees

ziet er jonger uit dan hij is, de buitenlucht

doet waarschijnlijk wonderen want hij is

een echte buitenman. Achter de boerderij-

en aan de Nigtevechtseweg heeft hij een

jachtgebied van ruim 200 hectare. Daar

jaagt hij op kraaien, ander gevogelte, inci-

denteel een haas of op vossen. Hij maakt

mij direct duidelijk dat hij jager is, geen

schieter die lukraak een beest afschiet om-

dat hij die in het vizier krijgt. Die kent hij

wel en deze mensen mogen ook niet met

hem mee. Hij is een groot dierenliefhebber

en wat hij doet is eerder wildbeheer. Als er

een te groot aantal kraaien komt, dan

schiet hij daar een paar van af. Maar als er

maar een paar hazen zijn, geniet hij liever

volop van het zicht op de beesten. Hij weet

dat er tegenwoordig mensen zijn die het

jagen afkeuren. Vroeger reden jagers met

de hazen aan het stuur naar Cor om een

borrel te halen, dat kan tegenwoordig niet

meer. Maar de kritiek van die mensen

deert hem niet. De meesten eten zelf wel

vlees, maar willen niet weten waar het

vandaan komt. 

Hij heeft altijd als slager gewerkt. Hij be-

gon in 1953 bij de slagerij, waar nu slager

Dalhuisen zit. In die tijd fietste hij hele af-

standen, van Kortenhoef tot aan Loos-

drecht, om te vragen wat een klant wilde

hebben en om het af te leveren. Op een van

deze tochten is hij veel te laat teruggeko-

men. Ome Manus, een echte broodjager,

was op de Alambrechtskade aan het jagen

en op deze dag waren er duizenden een-

den. Ademloos keek hij toe, tot hij pas te-

gen zessen weer bij de slagerij was, waar hij

natuurlijk op zijn kop kreeg. Na zijn dienst-

tijd was hij tot zijn VUT slager in

Hilversum. Maar hij zit niet graag stil. Nu

werkt hij drie ochtenden in de week bij de

Lindenhoff. De jongens van de Lindenhoff

doen het goed, maar hadden geen ervaring

met uitbenen. Ze vroegen Cees, die daar

maar wat blij mee is. Hij vindt de

Lindenhoff een goede zaak waar je nog pro-

ducten met authentieke smaak vindt. 

De tijd dat hij niet werkt of jaagt besteedt

hij graag aan zijn moestuin aan de

Loenenseweg of aan het kijken naar sport.

En hij gaat regelmatig op vrijdag naar het

cafe van Cor. Daar kwam hij al voordat Cor

er zat en Ome Jan uit Den Haag achter de

tap stond. Hij biljartte bij de biljartvereni-

ging en ging toepen met vrienden. Daar

hebben ze Ome Jan voor een avond gratis

bier laten toepen. Die dacht dat hij dat

kaartspelletje wel even kon winnen, maar

nee dus. Maar op nummer 1 staat zijn fa-

milie. Nonne, met wie hij al bijna 45 jaar

getrouwd is, en hun twee dochters, Anita

en Sandra, en zoon, Cees-Jan. Ze wonen

niet meer in Vreeland maar nog wel rede-

lijk in de omgeving dus ziet hij ze geregeld.

Het gaat goed met de kinderen en met de

kleinkinderen die er inmiddels zijn.  Dat is

het belangrijkst. Het kan allemaal groter

en luxer en mooier maar dat valt in het

niet bij dat jezelf en je kinderen gezond en

gelukkig zijn. 

Hij nodigt mij uit om mee te gaan naar het

jachtgebied. Zonder geweer maar met Sep

gaan we op pad. We wandelen al pratend

over kredietcrisis, kinde-

ren en meer vanaf de

Nigtevechtseweg de wei-

landen in naar het pad dat

van Kaasboerderij de Willi-

gen naar het Merwedeka-

naal loopt. In de weilanden

spelen twee hazen met el-

kaar en ik zie Cees met een

grote glimlach genieten.

We komen bij de Indijk,

een beboste rand midden

in de weilanden met

Meidoorns en andere

struikgewassen. Eenmaal

daaruit zien we Wim Soede, die op het

land met mollenvangers in de weer is. Het

lukt niet echt, de grond is nog te koud.

Wim en Cees praten even over het nut van

natuurbehoud voor een mooi gebied als

deze. Dan lopen we het pad weer af, terug

naar de Vredelantstraat voor een laatste

kop koffie. En word ik uitgenodigd om nog

eens een keer mee te gaan. Daar ga ik hem

zeker aan houden.

De import-Vreelander

Christine van Klei is een klein jaar geleden

in Vreeland komen wonen. Haar zoontje

Philip zit bij mijn Luka in de klas, dus ik had

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

haar al vaker gezien, maar nooit echt ge-

sproken. Deze ochtend gaan we samen

wandelen. We hebben afgesproken om half

tien, maar Christine komt iets later, want ze

heeft de halve nacht wakker gelegen. Het

geluid vannacht op straat was waarschijn-

lijk een krantenbezorger, maar de recente

inbraken hebben hun sporen nagelaten en

op vakantie in Italië is er een keer bij hun in-

gebroken, waarbij ze ook in de kinderka-

mer zijn geweest. Dat raak je niet zo makke-

lijk kwijt. 

Het is prachtig weer. Koud, maar het zonne-

tje schijnt. Ik was van plan om Christine

van alles te vertellen over de huizen en hun

inwoners op de Kleizuwe, maar daar ko-

men we amper aan toe doordat we al snel

druk aan de praat zijn over de kinderen,

werk, Vreeland en meer. Christine komt

oorspronkelijk uit Leerdam. Na een aantal

verhuizingen doorloopt ze haar middelba-

re school in Doetinchem in de achterhoek.

Ze gaat rechten studeren in Utrecht. Ze

rondt haar studie af, maar komt er tijdens

haar stage op Curaçao achter dat ze er ei-

genlijk weinig mee heeft. Ze vindt het te

saai en wil dingen doen. Ze gaat op zoek

naar iets heel anders. Ze solliciteert bij het

promotiebedrijf PromoResults waar ze tij-

dens haar studie, gehuld in een prachtig

roze Fristi-pak, wel eens heeft gewerkt. Die

laat haar een zwangerschapsverlof opvul-

len als vertegenwoordigster voor drogiste-

rijen. Ze verkoopt meer dan de vrouw die ze

vervangt. Het promotiebureau biedt haar

daarom een vast contract aan als project-

manager op kantoor. Na een paar jaar is ze

het zat, en vertrekt. Via een uitzendbureau

komt ze in Amsterdam bij Telfort aan de

bak en treedt daar later in vaste dienst. Ze

verhuist van Utrecht met haar man Joost

Beltman, met wie ze dan al een tijd samen-

woont, naar Amsterdam. Telfort ging net de

markt op en in die periode heerste er een

aangename doeners-mentaliteit. 

Aanpakken, rennen, dingen voor elkaar

krijgen, maar met de groei van de organisa-

tie namen daar de bureaucratie en de gela-

tenheid toe en dat ligt haar niet. Na vijf ja-

ren verschillende marketing en salesfunc-

ties te hebben vervuld neemt ze ontslag en

heeft dus geen werk. Maar ze is daar ook

niet naarstig naar op zoek. Joost heeft dan

ook zijn 7-daagse werkweek bij Esprit

Telecom ingeruild voor een iets rustiger rit-

me. Ze willen graag een gezin. Dat ging niet

eenvoudig, een periode die haar duidelijk

maakte dat de natuur sterker is dan wij. Je

moet accepteren wat er gebeurt. Op het mo-

ment dat die acceptatie er is raakt ze geluk-

kig toch nog zwanger van Philip, nu bijna

5, en twee jaar later komt Sophia. Met kin-

deren erbij werd het tijd om Amsterdam te

verlaten. Ze zochten in de omgeving en be-

sloten om ook in Vreeland te kijken. Daar

reed ze dagelijks langs toen ze in Utrecht

woonde en in Amsterdam werkte. Nu wo-

nen ze in een van de geschakelde woningen

aan de Nigtevechtseweg. Vooral het uitzicht

dat ze vanuit hun huis op de weilanden

hebben gaf de doorslag. Ze vindt in

Vreeland de rust die zij nodig heeft. Ze ab-

sorbeert veel indrukken en in Amsterdam

werd ze daarmee overspoeld. Ook Joost is

blij dat ze hier zijn komen wonen en voor

de kinderen is Vreeland natuurlijk ideaal.

Het enige dat ze mist, is de

mogelijkheid om eten te

halen als ze geen zin heeft

om te koken. Het dorpshuis

biedt weliswaar de moge-

lijkheid om patat te bestel-

len, maar een maaltijd als

de saté van het pannenkoe-

kenhuis zou top zijn.

Ze reizen graag naar Italië,

haar lievelingsland. Ze

voelt zich er thuis en

spreekt de taal ook redelijk.

Tijdens één van de reizen

ziet ze een kledingmerk

dat haar enorm aanstaat. Via een bevriende

winkel in Lucca komt ze in contact met het

baby/peutermerk Coccodé. Dit klassieke

merk verkoopt ze nu exclusief aan kinder-

kledingzaken (inmiddels aan een tiental

winkels) in Nederland en België. Half fe-

bruari opent ze in Loenen, in de oude bak-

kerswinkel, haar ‘Van Klei Agency’. Trots

laat ze me haar nieuwe kaartje zien (gra-

fisch ontwerpster Anouk Pruim, ook woon-

achtig in Vreeland, heeft de huisstijl ont-

worpen). In de showroom toont zij straks de

kinderkledingmerken Coccodé, Tomax

(wol en kasjmier voor baby’s en kinderen)

en de zwangerschapskleding van Pietro

Brunelli. Ook zijn er plannen voor

Italiaanse badkleding voor kinderen. Als

deze bode uitkomt is ongeveer de opening

van de showroom. Wij wensen haar daar

heel veel succes mee, maar met haar men-

taliteit van aanpakken en kijken wat er op

je pad komt en dat accepteren, moet dat

goed komen.

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

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

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rijksstraatweg 125, Loenen, tel. nr. 0294 234 166
Markt 4, Breukelen, tel. nr 0346 251 004

BELLEN EN
BRENGEN

In VREELAND 
Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 
Uw snacks/ijs en dranken aan huis 

Van donderdag tot en met zondag van
17.00 tot 21.00 uur. 

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen op: 06-15202026

Op donderdag 12 maart vindt om 20.00
uur in het Dorpshuis de Algemene le-
denvergadering van de Historische
Kring (HKGL) plaats. Aansluitend, om
20.45 uur, is er een lezing die voor ieder-
een toegankelijk is, over de Vereniging
Hendrick de Keyser. Deze vereniging zet
zich sinds 1918 in voor het behoud van
architectonisch of historisch belangrij-
ke gebouwen en hun interieur in
Nederland door panden te kopen, te res-
taureren en te verhuren. De lezing gaat
over het diverse bezit van de Vereniging:
monumenten van Renaissance tot Art
Deco, van Berlage tot Rietveld. U bent
van harte welkom!

Lezing Historische Kring



Vreelandse love-story’s
� Donny en Suzanne
Donny, 20, is meubel-
maker en ondernemer
in opleiding. Een oplei-
ding*, vreemd genoeg,
vooral bevolkt door
meisjes. Donny, een lie-
ve en gezellige jongen, mag zich dus ver-
heugen op veel aandacht van de meiden.
Zo had Donny weinig moeite een paar leu-
ke concepten los te krijgen van zijn mede-
studentes voor de inrichting van zijn zol-
deretage annex penthouse op de Fetha.
Welingelichte bronnen melden dat zijn
vader al klaar staat om deze prachtige  zol-
deretage terug te claimen van zijn zoon!
Maar wat doet Donny; hij vindt zijn lief in
onze omgeving! Suzanne, 19, is een
Loenense, studerend in Amsterdam
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Taart van de Maand voor IJsclub 

Alle vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt dat wij
allen, groot en klein, hebben kunnen schaatsen op een
perfecte ijsvloer.  Het is onmogelijk om alle vrijwilligers
op te noemen, maar één moet genoemd worden, Cees
Vlug die tijdens één van de eerste dagen zo hard op zijn
hoofd gevallen is dat hij een hele week thuis moest bij-
komen. Namens alle vrijwilligers hebben Cees Vlug en
Albert de Greef de taart in ontvangst genomen. 

� Gewoon omdat ik van je hou zoals je bent! heel veel
xxxjes van je dar

� For my little Queenie:
I tiptoed in the room She says, 
“Come lay beside me,
I’ve been waitin’ since you left”
She’s sweet to me
Must be the luckiest man alive
And did I tell you baby
You are the joy of my life
Your Valentine King

� Oekel, I luf you!

� je bent lief en aardig en zet je vaak in bijvoorbeeld als
het heel  koud is ga je fluiten en dan speel ik niet eens!

� Lieve Fedde, ik hou nog steeds net zoveel van jou. XXX

� Rectificatie: MAMA, ik hou van jou! afz. Frederik

�Valentijn-berichtjes �����

(Rechten) en werkzaam bij Belleza in
Vreeland. Zij ontmoetten elkaar in de
Powerzone, een disco te Amsterdam.
Vervolgens hadden ze weinig tijd nodig
om elkaar wat beter te leren kennen.
Omstreeks Koninginnedag zijn ze een
jaar samen. 14 Februari is hun eerste
Valentijnsdag samen. En oh oh, wat staat
Suzanne dan een mooie verrassing te
wachten!! Vele uren noeste arbeid stak
Donny er al in...
Voor geïnteresseerden, zijn opleiding heet het
Hout en Meubilering College te Amsterdam.

� Paul en Shirley Fagel
We kennen inmiddels hun passie voor
eten en gastvrijheid, maar hoe hebben ze
elkaar eigenlijk ontmoet? Shirley bekent
dat ze na een periode van heel veel gezel-
ligheid, reizen, talloze vriendinnen maar
geen serieus vriendje, klaar was om haar
leven te delen. Na een serieus crash-dieet -
causale verband wordt alleen door Shirley
en haar zus gelegd(!)- werden Shirley en
Paul aan elkaar voorgesteld via vaste gas-
ten van het Arsenaal (restaurant van Paul).
Dat de omgeving ze goed bij elkaar vond
passen, is niet zo verwonderlijk, allebei
“food freaks”, bescheiden, dol op gezellig-
heid, muziek, water, bootje en Vreeland!
Inmiddels zijn ze alweer 10 jaar getrouwd.
Feestje.....? 

SlB-N


