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Van de redactie

U heeft ze waarschijnlijk al aan het werk
gezien, de heren-dakdekkers. De muziek-
tent wordt aan een grondig onderhoud on-
derworpen. Behalve een nieuw trapsgewijs
rieten dak wordt de hele constructie nage-
keken, balken verankerd en het geheel van
een nieuw lakje voorzien. De kleuren,
groen en wit, zijn overeenkomstig het oor-
spronkelijke ontwerp van de heer Boers uit
Loenen. Hij ontwierp de muziektent voor
muziekvereniging “De Vecht” die in 1923 is
opgericht. De oorspronkelijke muziektent
stamt uit 1925 en stond op de kruising
Duinkerken-Spoorlaan, half over de sloot.
In 1945 is de tent in zijn geheel verplaatst
naar de huidige locatie. Reden hiervoor
was dat de muzikanten en toeschouwers
op de oorspronkelijke plek last hadden van
de wind op Duinkerken. De huidige woon-
wijk was er destijds nog niet en de wind
over de weilanden had vrij spel. 
De restauratie van de muziektent is onder-
deel van het onderhoudsplan voor monu-

menten van de gemeente Loenen. De ge-
meente maakt daarbij gebruik van een
Rijkssubsidieregeling die speciaal is inge-
steld voor monumenten in eigendom van
gemeenten. Theekoepels, kerken en ook
het Spookhuisje in de Raadhuislaan (dat
volgens de gemeente binnen een jaar opge-
knapt zal worden) vallen onder deze rege-
ling. De muziektent is een van de eerste
monumenten die op grond van dit plan on-
der handen genomen wordt. Het was dan
ook in erbarmelijke staat. Er is een bedrag
van h 60.000 euro mee gemoeid, h17.500
voor het opstellen van 9 onderhoudsplan-
nen voor 9 monumenten, en h 42.500 voor
de daadwerkelijke restauratie van de mu-
ziektent. Het is de bedoeling dat de gehele
restauratie vóór Koninginnedag is afge-
rond. Een (her)openingsfeestje is nog niet
gepland, maar bij voldoende interesse kun-
nen we de muziekverenging misschien wel
aansporen tot een muzikale festiviteit?

S.l.B.-N.

De Muziektent

Wat een feestelijke maand vieren we: de lente is volop losge-
barsten, de eerste bootjes verschijnen weer op de Vecht en we
gaan  natuurlijk met zijn allen volop Koninginnedag vieren.
Bovendien bestaat de Vreelandbode één jaar! Wat is de tijd
voorbij gevlogen en wat zijn veel boeiende mensen, gebeurte-
nissen, historische feiten en activiteiten aan bod gekomen het
afgelopen jaar. Iedere maand doet de redactie met heel veel
plezier enorm haar best een gevarieerd blad af te leveren, en
aan uw reacties te merken lukt dat aardig. Wij rekenen ook
dit komende jaar weer op uw bijdragen. In deze Vreelandbode
leest u alles over Koninginnedag, over het voorontwerp be-
stemmingsplan en over oude en nieuwe Vreelanders: Jaap
Mooij, Henk van Zijtveld van de Evab, Jan Corstjens en Truus
en Robert van de Bos. Veel feest- en leesplezier!          De redactie.

Pinautomaat gekraakt
Op 5 april jl, ‘s ochtends om 5
uur, is de pinautomaat van de
Rabobank bij het Dorpshuis ge-
kraakt. De dieven hebben een
graafmachine bij de golfbaan in
Loenen gestolen, hiermee naar
Vreeland gereden en de pinauto-
maat geramd. De kluis is eruit
gehaald en geprobeerd open te
breken maar dit is niet gelukt.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Afgelopen week nam de Dorpsraad tijdens
een zeer gezellig etentje afscheid van de le-
den die ons recentelijk verlaten hebben,
Hans van Overbeek (als voorzitter opge-
volgd door John de Nooij), Micha
Cluysenaer (als secretaris opgevolgd door
Melchior Meihuizen) en Karin van Dis (op-
gevolgd door Caroline Berends).
De leden van de Dorpsraad hebben een e-
mail ontvangen met daarin de redenen
waarom onze algemene ledenvergadering
dit voorjaar niet door gaat. Op een vergade-
ring moeten wel onderwerpen de revue
passeren die actueel zijn en/of van status
veranderd zijn. Er zijn echter op dit mo-
ment diverse onderwerpen, zoals het aqua-
duct, het omgevingsplan van de school en
andere zaken waar op het moment van de
geplande vergadering de verandering nog
als het ware ‘in de pijplijn’ zit. Er gebeurt
wel van alles, maar het is nog te vroeg om
daar iets constructiefs over te zeggen. Dit
houdt u van ons tegoed!
Normaliter is er rond deze tijd van het jaar
een zogenaamde Buitendag gepland. Vorig
jaar heeft de Dorpsraad de Muziektent en
omgeving onder handen genomen. 

Tijdens deze schoonmaakactie kwam de er-
barmelijke staat van de Muziektent naar
boven. Na aandringen bij de gemeente is
het nu zover dat de koepel gerenoveerd
wordt! 
Het lijkt ons leuk om in plaats van iets
schoon te maken, of op te ruimen een actie
te bedenken waar Vreeland mooier van
wordt. Ons idee is dan ook om in het najaar
flink veel voorjaarsbollen te gaan planten
in de openbare stukken groen. Wij zijn nog
op zoek naar iemand die een aantal bloem-
bollen wil sponsoren of een donatie wil
doen zodat wij met elkaar Vreeland nog
mooier kunnen maken! Wij houden u op
de hoogte van deze buitendag in het najaar.    
Nieuwe bewoners van Vreeland, wilt u ook
op de hoogte blijven van het wel en wee in
en om Vreeland? Word dan lid van de
Dorpsraad Vreeland. Wij hebben uw steun
en lidmaatschap nodig. In deze roerige tij-
den is het van belang dat we als Vreeland
met een zo groot mogelijke stem naar bui-
ten kunnen treden mocht dit nodig zijn. U
kunt lid van de Dorpsraad Vreeland wor-
den via onze website www.dorpsraadvree-
land.nl R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad
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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
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave, met
dank aan de adverteerders. Om evenwicht tus-
sen informatieve artikelen en advertenties te
bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage
zeer op prijs. Dit kan via rekeningnummer
11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode 
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: Harold
Linnartz, Roos van Monsjou en Lis van
Haagen
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille (pen-
ningmeester)  
Website: Rens van der Meer 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 6 mei 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  
De volgende Vreelandbode komt uit
op 14 mei 2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Prot. Gemeente Vreeland
vr. 10 apr. ds. R. Abma, 19.30 uur
zat. 11 apr. Paaswake in ‘s Graveland,

ds. Abma en ds. Davidse,
aanvang 22.00 uur

zon. 12 apr. Pasen, ds. R. Abma, 10.00 uur
zon. 19 apr. ds. M. Sillevis Smit, 10.00 uur
zon. 26 apr. dhr. C. Boers, 10.00 uur
zon. 3 mei ds. J. Verburg, 10.00 uur
zon. 10 mei ds. R. Abma, 10.00 uur
zon. 17 mei ds. R. Abma, 10.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitje(s)
Heeft u nog restjes wol? De kinderen
van basisschool CSV zijn er blij mee. 
Geef het aan één van de schoolkinderen
mee of breng het langs op school!
Alvast bedankt!

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

10 april Goede Vrijdag
11 april Johannes passion in Loenen
12 april 1e Paasdag
13 april paaseieren zoeken
15-18 apr. Kermis
16 april historische fotoavond HKGL 

in Vreeland
16 april lezing Vrouwen van Nu 
21 april benefietvoorstelling, 

Kleizuwe 131
24 april kinderdisco dorpshuis
25 april beestentocht
29 april Oranje feest bij Cor
30 april Koninginnedag
4 mei Dodenherdenking 
5 mei Bevrijdingsdag
8 mei Pieter van Gelder tentoon-

stelling, gemeentehuis 
Loenen (t/m 14 aug.)

9 mei plantenmarkt
10 mei Moederdag
16/17 mei Kunstronde
21 mei Hemelvaart
31 mei 1e Pinksterdag

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Op donderdag 2 april jl vond de inloop-
avond, georganiseerd door de gemeente,
plaats in het Dorpshuis. Een 40-tal
Vreelanders liet zich informeren over het
nieuwe bestemmingsplan van Vreeland
dat sinds 19 maart openbaar is. Het is de be-
doeling het bestemmingsplan eind 2009
definitief te maken, voordat gemeenten
worden samengevoegd. De basis van het
nieuwe bestemmingsplan zijn de diverse
voorgaande bestemmingsplannen. Ook is
er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit
geeft een totaalbeeld voor het beschermd
dorpsgezicht. Het heeft tot doel een kader
te verschaffen bij o.a. herinrichting van
straten en adviezen aan bewoners met be-
trekking tot bijv. erf-afscheiding en straat-
meubilair. Wat opvalt in het ontwerp is de
bestemming ‘gemengd’: een aantal huizen
in de oude kern zou bestemming ‘ge-
mengd’ krijgen, evenals de panden van de
huidige middenstand. Dit is een combina-
tie wonen / detailhandel. Dit zou beteke-
nen dat de panden waar nu detailhandel
gevestigd is, woonhuizen kunnen worden.
Omgekeerd kunnen in de panden waar nu

gewoond wordt, winkels gestart worden.
De gemeente heeft hiervoor gekozen zodat
er meer mogelijkheden zijn voor de betref-
fende panden, citaat uit de toelichting: “dit
is gedaan om de levendigheid van het be-
schermde dorpsgezicht te behouden.” De
panden die voor deze bestemming in aan-
merking zouden komen, zijn gekozen op
basis van eerdere bestemmingsplannen
waar uitwisseling van functies al mogelijk
was. Ook de Dorpsraad was aanwezig op
deze inloopavond. De opmerking werd ge-
maakt dat parkeervoorzieningen ontbre-
ken op het plan. De Dorpsraad zal hierover
contact opnemen met de gemeente. Verder
zien zij geen aanleiding tot bepaalde wijzi-
gingen op het voorstel. 
Op de site van de gemeente
(www.loenen.nl) zijn het bestemmings-
plan, toelichting, tekeningen en beeldkwa-
liteitsplan te downloaden. Het plan ligt ook
op het gemeentehuis ter inzage.
Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 30
april a.s bij de gemeente ingediend wor-
den. 

S.l.B.-N./KvD

De Vreelandbode april 2009 3

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

Bakker Schouten verzet de 
bakens en gaat de productie 
van  uw Oranje-gebak verplaatsen
van woensdagnacht naar 
woensdagmiddag.

U kunt uw bestelling dan woens-
dagavond 29 april afhalen 
tussen 19.00 en 20.30 uur. 

Voor het lekkerste Oranje -gebak
vult u dus onderstaande bon in en
lever deze voor dinsdag 28 april in!!

Ja, ik wil ook ORANJE GEBAK !!

Naam: ....................................................

Telefoonnummer:..................................

Oranje soes ............stuks 
(4 voor  u 5.95) 

Oranje tompouce 
(5 voor u 5.95) ............stuks

Sinaasappel 
bavaroise schnitt
( u 6.95) ............stuks

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 ver-
krijgbaar bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan

De hemel boven Vreeland
Kun je vanuit Vreeland met het blote oog
satellieten zien? Je zou het misschien niet
verwachten, maar het antwoord is ja.
Wanneer het zonlicht op de juiste manier
wordt gereflecteerd door de zonnepane-
len van een satelliet, dan kun je ‘s nachts
een lichtvlekje langs het firmanent zien
bewegen. Ook de ISS, de International
Space Station, kun je vanuit Vreeland zien.
Ze trekt al bijna 10 jaar op een hoogte van
400 kilometer haar rondjes rond de aarde
met een snelheid van 28000 kilometer per
uur en is daardoor maar kort zichtbaar.
Meestal zo’n 2 tot 4 minuten. Het beste mo-
ment om naar de ISS te kijken is net voor
zonsopgang of na zonsondergang; als
waarnemer sta je dan in het donker, maar
de ISS bevindt zich nog in
het zonlicht. 
Door haar grote zonnepa-
nelen is de ISS vrij gemak-
kelijk te zien, maar je
moet wel weten waar je
moet zoeken. 
Kijk daarvoor eens op
www.esa.int/seeiss (je kunt
dan Vreeland als stand-
plaats opgeven) of op
www.heavens-above.com.
Op de laatste site kun je
ook kijken wanneer de
volgende ‘irridium flits’
optreedt; een kortstondi-
ge en bijzonder heldere
flits aan de hemel die
wordt veroorzaakt door
een zogenaamde Irridi-
um satelliet die het zon-
licht bijzonder effectief
reflecteert. Deze flitsen
zijn zo intens, dat ze zelfs
overdag zichtbaar zijn.

Weetjes:
Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus zijn met het

blote oog vaak goed te zien, maar voor
Mercurius moet je je best doen, omdat de
planeet dicht bij de zon staat. Op 26 april
is de hoek Aarde-Mercurius-Zon echter
gunstig en Mercurius is ruim twee uur na
zonsondergang in het noordwesten zicht-
baar. H.L.

Kwekerij / Hoveniers

Gifvrije violen, haagplanten
Diverse fruitbomen

Hedera’s voor tuinafscheiding
2e Paasdag geopend

�

Paaseieren zoeken 
2e Paasdag, 11.30 uur 

op het terrein van de VIV
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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

Paaslunch 
3 gangen 39,50

U bent op beide paasdagen van harte welkom vanaf 13.00u 

Paasdiner 
4 gangen 65,00

U kunt beide paasdagen aan tafel vanaf 18.00u
Uiteraard verzorgen wij iets leuks voor de kinderen! 

TERRAS WEER GEOPEND!
Dinsdag tot en met zondag (behalve op zaterdag)

Lunch op het terras aan de Vecht
3 gangen 39,50 

Ook de lounge bankjes staan weer buiten voor koffie, thee, Petit
fours maar ook een goed glas wijn en kleine culinaire hapjes! 

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel. 23 23 26, E-mail: info@nederlanden.nl

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

Zaterdag 28 maart waren de leden van
DOS verspreid op wedstrijd. Twee groepen
deden mee aan de finale van de mini 3-4
kamp in Wilnis. De mini 3-4 kamp is een
recreatieve wedstrijd waar de kinderen
niet individueel maar per groep worden
beoordeeld. Bij de meisjes bestaat een
groep uit 6 kinderen en bij de jongens uit
4 kinderen. Op ieder toestel turnen alle
kinderen zes verschillende onderdelen,
daarnaast kan de groep nog maximaal 10
punten voor presentatie en uitvoering ver-
dienen. Per toestel zijn er dan voor de meis-
jes maximaal 46 punten en voor de jon-
gens 34 punten te verdienen. De jongens
van 7-11 jaar met Oscar, Marnix, Skye en
Dorus presenteerden zich keurig in gelid
aan de jury. Zij behaalden uiteindelijk een
vijfde plek met op mat: 29.95, rek: 29.56 en
brug: 30.57 punten. Ook de meisjes wer-
den vijfde. Zij deden mee bij de meisjes van
9-11 jaar. Margaux, Bodine, Frederique,
Noumi, Jet en Judith behaalde op de brug
bijna de maximale score namelijk 45.8
punten. Op mat: 42.63 en op balk: 42.77
punten. 
Op hetzelfde moment waren er 7 jongens
bezig aan de voorronde van de heren turn-
competitie in Ochten. Bij de pupil, 5e divi-
sie, NTS 11 gingen maar liefst 32 deelne-
mers van start deze dag. Van DOS waren er
ook 5 deelnemers in deze grote groep. Jelle
de Vries: 16e, Tommy van Toor: 19e, Jasper
Versluis: 22e, Tobias Krimpenfort: 26e en
Sjoerd Jilesen werd 29e. De ronde hierna

waren Martijn van Dis en Sven Eichholtz
aan de beurt. Beide hebben keuze oefen-
stof en mochten dus zelf alle oefeningen
op de toestellen samenstellen. Martijn
werd 6e bij de jeugd, 5e divisie, NTS 10 en
Sven behaalde een geweldige eerste plaats
bij de junior I, 4e divisie, NTS 8.
Komende week zullen alle leden nog hard
trainen voor de aanstaande onderlinge
wedstrijd. Op maandag 6 april voor de
kleutergym en turnmeisjes en donderdag
9 april voor de turnjongens. Wie zullen er
dit jaar gaan pronken met de felbegeerde
wisselbekers? Tijdens de onderlinge wed-
strijd zullen andere lesgroepen een demo
geven, maandag 6 april de streetdance en
donderdag 9 april waarschijnlijk de boks-
groep. Op 16 mei zullen er ook een aantal
leden meedoen aan de individuele recre-
antenwedstrijd in Utrecht. Info over de ac-
tiviteiten en lessen van DOS kunt u vinden
op www.dosvreeland.nl

Wedstrijden barsten los voor DOS

In het gezellige dorpscafé van Cor kwam
op dinsdagavond 10 maart jl de bedrijfs-
vereniging van Vreeland bijeen voor één
van de twee jaarlijkse vergaderingen. De
bedrijfsvereniging bestaat uit een groep
van ongeveer 50 ondernemers uit
Vreeland die zich verenigd hebben in een
vereniging. Deze vereniging heeft onder
andere als doel het brengen van gezellig-
heid in Vreeland. Dit doen ze door het or-
ganiseren en sponsoren van diverse activi-
teiten.
Tijdens deze vergadering werden de ver-
schillende festiviteiten van de afgelopen
periode geëvalueerd. Er is besloten weder-
om financiële ondersteuning te verlenen
aan de organisatie van de Kerstmarkt, na-
dat alom was geconcludeerd dat de 1e
Vreelandse Kerstmarkt een groot succes
was. De komende Kerstmarkt zal op vrij-
dag 11 december 2009 zijn. Ook werd de
datum voor het komende Dorpsfeest be-
paald nl zaterdag 12 september. De intocht
van Sinterklaas was weer een succes, on-
danks de haperende geluidsinstallatie. Er
waren veel kinderen in het dorp: alle zak-

jes snoep zijn uitgedeeld. Verder werd er
gebrainstormd over het paaseieren zoe-
ken. Dit jaar zullen er twee veldjes zijn: één
veldje voor de jonge kinderen en een veld-
je voor de wat oudere kinderen, zodat het
voor jong en oud een gezellig feest blijft.
Indien nodig fungeert de bedrijfsvereni-
ging ook als belangenvertegenwoordiging
voor de leden. Wilt u lid worden van de be-
drijfsvereniging en op deze manier mee-
werken aan het in stand houden van de ge-
zellige activiteiten in ons dorp, dan kan
dat onder bepaalde voorwaarden; u heeft
een inschrijving bij de Kamer van
Koophandel en bent woonachtig in
Vreeland. De contributie voor het lidmaat-
schap bedraagt 140,- per jaar. U heeft geen
vergaderplicht, maar bent natuurlijk van
harte welkom tijdens de vergaderingen.
Deze vergaderavond is zeker een aanrader:
er worden ideeën uitgewisseld, problema-
tiek besproken en oplossingen aangedra-
gen. Inschrijven voor het lidmaatschap
van de vereniging kan bij Aloys persoon-
lijk in de winkel, telefonisch 231514 of per
mail: dagwinkelhageman@live.nl.         S.B.

Bedrijfsvereniging Vreeland

Sven Eichholtz wint voorronde

Ten behoeve van brandweer, politie en am-
bulancediensten moeten alle wegen en pa-
den waar de huisnummering onduidelijk
is een aparte naam krijgen zodat alle adres-
sen in geval van nood snel gevonden kun-
nen worden. Zo ook het jaagpad aan de
Loenenseweg bij de woonarken. De ge-
meentelijke commissie straatnaamgeving
had voorgesteld om dit pad de naam

Trekpad te geven, een naam die vroeger
ook gebruikt werd in plaats van ‘ jaagpad’.
Paarden die over dit pad liepen trokken im-
mers de boten voort. Op verzoek van de ark-
bewoners is de commissie verzocht deze
naam te wijzigen in IJsvogelpad. Het motief
voor dit verzoek heeft als reden dat de ijsvo-
gel regelmatig door de arkbewoners in de
omgeving van de ligplaatsen wordt gespot.

Jaagpad Loenenseweg wordt IJsvogelpad

Buiten zonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyleartiken
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl
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Houd 
Vreeland 

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

Hulde voor onze sponsoren
1850 BV Allsafe
ATO Culinair Arends banden Service
Aroba banden service Auto Oskamp
Autobedrijf E.V.A.B.  B.V Bedrijfsvereniging Vreeland
Belleza haar- mode Benzine- en LPG station Vreeland
Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf Boutriba
Bon B.V. Aannemingsbedrijf Borduurstudio het Gooi
Boutkan Studiebegeleiding Competent
Slagerij Gebr. Dalhuisen De Eterij
De heer C. van Zadelhoff De Koetsier
The International Nutrition Company Transaction Hospitality
De Olifant De Toverkikker
Dorpsraad Vreeland Driessen Vreeland
Eras Design F. M. van Monsjou Orthodontiepraktijken
Fysiotherapie Vreeland Gert´s Klussenbedrijf
Greif Nederland bv Groenpartners
HAAR Winkel Het Dorpshuis
Hoefijzer Rijschool Hoveniersbedrijf van Monsjou
Hydrolic Service Mijdrecht Ideas for Brands
Kaas en ijsboerderij De Willigen Kaashandel Erik de Vries
Bakker Schouten Kinderopvang de Klimboom
Koopman tijdschriften Krimp & Fort B.V.
Lambda Engineering bv Las Flores
MEB Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Mtel BV N. Noorman b.v.
Terra Treatment Notariskantoor Engelbracht
Pannekoekenrestaurant Noord-Brabant Paul Fagel
Paul makelaars Rabobank
Restaurant de Goede Gooier Saskia Brocante winkel
Schumacher Schilders Van Lindenberg B.V.
Theo Petri  Tierelantijn Mode & Accessoires
Dagmarkt Aloys Hageman Royal VIV Buisman
Vreeberg BV Het Amsterdammertje
Demper Consultancy Profinion
Dick van der Panne Kroon Tweewielers
Frauscher varen met allure Dhr R. Wijnschenk
Diewer Elema Duoform
Explo Make Over That Building 
Joffi Commedra

Vrijdag 24 april: Vreeland’s got Talent! 
Op 24 april, tijdens de kinderdisco voor de
oudere kinderen (de 2e groep) gaan we op
zoek naar de talenten van Vreeland. Dus
kan jij heel goed zingen, dansen, op 1 wiel
fietsen, jongleren, dichten of iets heel an-
ders, dan is dit je kans om dat aan
Vreeland te laten zien. Geef je op via
info@vreelandbode.nl en vertel ons wat je
wil doen. De leukste inzendingen mogen
dan voor een live publiek laten zien wat ze
kunnen. Natuurlijk is er een jury en zijn er
mooie prijzen. Begin dus met oefenen en
laat je talent zien. 
Zaterdag 25 april: Beestentocht
Verzamel je vriendjes en vriendinnetjes en
doe mee met deze beestachtige fietspuzzel-
en doetocht langs de boeren van Vreeland.
Maak kennis met de dieren op de boerderij. Je
papa en mama gaan natuurlijk ook mee.-
Start tussen 13.00 -14.00 uur bij de  muziekkoe-
pel - Deelnamename voor kinderen t/m 13 
jaar in groepjes van minimaal twee en maxi-
maal vijf kinderen - Per groepje dient er een 
volwassene mee te gaan - Lever je ingevulde 
formulier voor 17.00 uur in bij de muziekkoe-
pel voor een leuk aandenken aan deze beest-
achtige tocht.
Woensdag 29 april: Oranjefeest bij Cor!
Kom vanaf 20.30 uur allemaal naar het
oranje “gepimpte” café van Cor. Uw dj’s
van deze avond zijn John en Erik. Er is ook
een karaoke-set zijn dus wie zich niet meer
kan beheersen, gaat gezellig meezingen! 
Donderdag 30 april: Koninginnedag
Reveille 08.00 uur
Volgens jarenlange traditie wordt u deze
morgen gewekt door onze Herauten. Hang
vlag en wimpel uit en maak u op voor een
feestelijke dag.
Ontbijt en opening 09.00 uur
Kom allemaal naar het Kerkplein voor ver-
se koffie, thee, lekkere broodjes en natuur-
lijk de Oranje Bitter. Onze burgemeester
zal ook dit jaar weer op passende wijze
deze dag openen. Het ontbijt wordt mede
mogelijk gemaakt door de Nederlanden.
Vrijmarkt 10.00 uur
Wat zou een Koninginnedag zonder vrij-
markt zijn? Haal je zolder leeg, mest je kel-
der uit want ook dit jaar vindt er een tradi-
tionele vrijmarkt plaats. Van 10.00 tot
12.30 uur is jong en oud welkom op het
plein rond de kerk, de Klapstraat en de
Voorstraat tot aan Tierelantijn.
Koffie met oranjegebak 10.30 uur
Natuurlijk mag oranjegebak niet ontbre-
ken op deze Koninginnedag. Geridderden
en oud Oranje Comité leden zijn welkom
in de Til. Maar natuurlijk serveert ook het
Dorpshuis weer een heerlijk kopje koffie
met oranje gebak.
Eerste Vreelandse Huisdierenverkiezing 11.45 uur
U leest het goed! Dit jaar organiseren we de
1e Vreelandse Huisdierenverkiezing op
het Kerkplein. Heb jij thuis een kampioen
in je vissenkom; een parkiet die een me-
daille verdient of past je poes op de cat-
walk: grijp dan je kans. Van 11.00 tot 11.30
uur kan je jouw huisdier inschrijven bij de
Oranjekraam op het Kerkplein. We starten
om 11.45 uur. Er zijn vier categorieën: hon-
den, katten, knaagdieren en overige die-
ren en.......er zijn leuke prijzen te winnen
voor baas en dier!

Middagspelen 14.00 uur
Ieder jaar weer een hoogtepunt voor heel
veel kinderen tijdens Koninginnedag. Er
zijn dit jaar weer zoveel spelletjes dat we ie-
dereen aanraden op tijd een scorekaart op
te halen als je mee wilt dingen naar de prij-
zen. Vanaf 13.45 uur kun je je inschrijven
in de Oranjekraam bij de feesttent. De spel-
letjes zijn zoals ieder jaar op en rond het
grasveld aan de Floraweg. Alle vrijwilligers
die ons helpen bij de spelletjes, veel dank!
Puzzeltocht Historische Kring 14.00 uur
Vanaf 14.00 uur is de routebeschrijving af
te halen bij de Oranjekraam bij de feest-
tent. De puzzeltocht wordt zoals ieder jaar
mogelijk gemaakt door de leden van de
Historische Kring.
Workshop borrelhapjes maken 14.30 uur
Altijd al eens willen koken met Paul Fagel?
Dan is dit je kans! Van 14.30 -16.30 uur or-
ganiseren we een workshop borrelhapjes
maken in de foyer van het Dorpshuis.
Inschrijven voor de workshop kan in de
ochtend van 11.00-11.30 uur bij de Oranje-
kraam op het Kerkplein. Er zijn 20 plekken
dus wees er op tijd bij. Per persoon vragen
we een kleine bijdrage van h 5,-. Bij in-
schrijving krijg je een lijstje mee van keu-
kenattributen die we je vragen mee te ne-
men (messen, snijplank en keukenschort).
Voor de ingrediënten en lekkere hapjes-re-
cepten wordt gezorgd. De gemaakte hap-
jes worden tijdens de borrel geserveerd.
Waterspektakel 16.30 uur
Eén van de hoogtepunten tijdens Konin-gin-
nedag is natuurlijk ‘het waterspektakel’ want
wat is er mooier dan dorpsgenoten met een
nat pak? Enfin, ook dit jaar belooft het weer
een echt spektakel te worden. We gaan name-
lijk ‘beesten op de balk’; over de Vecht komt
een schitterende boomstam, van 2 kanten ne-
men de deelnemers plaats en gewapend met
een (opblaas)knots is de vraag wie als eerst de
balk, via de Vecht natuurlijk, verlaat. Een ech-
te competitie dus. We zullen verschillende ca-
tegorieën in het leven roepen en willen o.a. op
zoek naar de stoerste vereniging. Wil jij de eer
van je vereniging hoog houden, meld je dan
tijdens Koninginnedag aan bij het ponton.
Handdoek mee, dus.! De Nederlanden ser-
veert bier van de tap met een culinaire versna-
pering
Oranje Borrel 17.30 uur
De bar in feesttent is al vanaf 14.00 uur
open maar na het waterspektakel begint om
17.30 uur de grote Oranje-borrel van
Vreeland. De bar wordt verzorgd door het
Dorphuis. Tevens zal er een Prosecco-bar van
de Nederlanden zijn, waar u voor een gering
bedrag van een heerlijk glas Prosecco kunt
genieten. Natuurlijk zal er ook live muziek
te horen zijn. Geluid en licht worden ver-
zorgd door John Kraakman. Vanaf 14.00 uur
zal de Visprinses in de buurt van de tent
staan met de ondertussen welbekende kib-
beling, haring en andere lekkere vishapjes.
Ook de poffertjeskraam, die u zich nog wel
herinnert van de Kerstmarkt, zal vanaf 14.00
u aanwezig zijn.  De snackservice van het
Dorpshuis is natuurlijk ook open, u kunt
uw bestelling in het Dorpshuis plaatsen of
bij de bar van de feesttent.  Om 18.45 uur is
de prijsuitreiking van de kinderspelen.
Daarna nog gezellig nakletsen en genieten
van de muziek tot 20.30 uur. 

Programma Koninginnedag

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Middle of the road

Postbus 38

3632 ZR Loenen ad Vecht

T: 06-54777180

T: 0294-232588

E: john@middleoftheroad.nl

Verhuur van licht, geluid en alles voor uw
particulier/zakelijke feesten en partijen.

DJ- Equipment met professionele DJ
Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!



6 apri 2009 De Vreelandbode

Bedrijvigheid in Vreeland
Truus en Robert van de Bos van het Dorpshuis

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

Het Dorpshuis zou je kunnen omschrijven
als een grote huiskamer voor alle dorpsbe-
woners. Welke avond je er ook langs komt,
er zitten altijd mensen, clubs komen sa-
men, feesten worden er gevierd. Kortom:
het Dorpshuis is een belangrijke (onmisba-
re) sociale factor in ons dorp.
Maar hoe zit het eigenlijk met de exploita-
tie er van, van wie is het pand en hoe lang
wordt het al gebruikt? De Vreelandbode
sprak met de huidige en de vorige beheer-
der: Robert van de Bos en zijn moeder
Truus. Het blijkt dat de gemeente eigenaar
is van het Dorpshuis en zorgt voor het on-
derhoud buiten. Daarnaast is er de
Stichting Vreelandse Gemeenschap die
zorgt voor het onderhoud binnen. In die
stichting zitten ook de voorzitters van
clubs die gebruikmaken van het Dorpshuis
en toch wel iets te zeggen hebben over de
activiteiten die er plaats vinden. Maar alles
gaat in overleg met de beheerder. 
In het Dorpshuis hebben verenigingen
hun vaste avonden zoals de bridgeclub, de
klaverjasclub, de harmonie, 2 zangkoren, 2
biljartclubs en de EHBO. Daarnaast wordt
één van de twee zalen regelmatig  afge-
huurd door verenigingen zoals bijv. de his-
torische kring, Campina of clubjes die le-
zingen houden (de Loenense kring, Vecht
en Venen en de Probusclub). Zoveel ‘waar
voor je geld’: een zeer redelijke huurprijs,
een ruime en gezellige zaal en een zeer goe-
de service.
Vanuit de SWOL (Stichting Welzijn
Ouderen Loenen) is er een klaverjasclub,
een handwerkclub, bingo en koersballen.
Via het Cursusproject kun je er schilder- en
yogalessen volgen. De peuterspeelzaal
houdt er zijn kledingbeurs en de CSV zijn
jaarlijkse uitvoering van de eindmusical
van groep 8. De avonden in het weekend
worden vaak gebruikt voor feesten en par-
tijen. Kortom, het is een
druk en afwisselend pro-
gramma waar de beheer-
der zijn handen vol aan
heeft.
Het Dorpshuis in Vree-
land werd in december
1985 geopend. Het eerste
jaar moesten de vereni-

gingen zelf koffie zetten en opruimen
maar dat werkte niet echt.
In 1987 werd besloten een beheerder aan te
stellen die het dorpshuis zelfstandig zou
exploiteren. En dat werd Truus van de Bos. 
Truus, geboren en getogen Vreelandse, was
45 en getrouwd. Ze had samen met haar
man 4 zonen waarvan de jongste, Robert,
15 was toen Truus in het Dorpshuis begon.
Een paar jaar daarvoor had haar man een
hartaanval gehad en Truus had van de be-
handelend arts te horen gekregen dat het
verstandig was vanwege de gezondheids-
toestand van haar man een baan te zoeken.
Dat deed ze. Een aantal jaren werkte ze in
Hilversum in het restaurant van V&D.
Maar toen ze via via hoorde dat er een be-
heerder voor het Dorpshuis in Vreeland ge-
zocht werd, solliciteerde ze onmiddellijk.
Ze werd aangenomen en begon een inten-
sief arbeidzaam leven met hulp van haar
man.  
Toen zoon Robert het Dorpshuis twee jaar
geleden overnam moest er wel even naar
een nieuwe vorm gezocht worden. Want
Truus, die het Dorpshuis 20 jaar gerund
had, bleef het vanzelfsprekende aanspreek-
punt. Gelukkig vonden zij en haar man een
vakantiehuis in Duitsland waar heel veel
aan moest gebeuren. ‘Even weg’ bleek de
formule te zijn om Robert de gelegenheid
te geven op zijn eigen manier het
Dorpshuis te runnen.
Robert van de Bos is nu de beheerder die
het Dorpshuis zelfstandig exploiteert. Hij
heeft de lijn van zijn ouders voortgezet
maar wel een aantal nieuwe activiteiten ge-
organiseerd waaronder de dansavonden
voor 30+ en de pokercompetitie. 
Naast de al lang bestaande catering is er
sinds kort ook een ‘bel en breng snackser-
vice’. Ook op dat front dus: goed dat er een
Dorpshuis is! R.B.

“Proef onze culinaire
ontdekkingsreis”

4-gangen menu à s 45,00

6-gangen menu à s 67,50

Kwaliteit, Traditie, Sfeer

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

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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



Op woensdag 15 april start basisschool
CSV een actie om geld in te zamelen voor
de stichting Malaria No More! Deze heeft
als doel: een bijdrage leveren aan de pre-
ventie en behandeling van malaria. Op
woensdag 15 april wordt de actieweek ge-
opend. De kinderen van groep 4 en 6 zul-
len vanaf deze dag het dorp intrekken om
een “heitje voor een karweitje” te gaan
doen. Andere kinderen gaan zelf produc-
ten maken/versieren om deze tijdens de af-
sluitende Fancy Fair op donderdag 23 april
van 16.15 - 18.30 uur in de CSV te verkopen.

Om 18.00 uur zal Arjan Erkel, sinds kort de
nieuwe directeur van Malaria No More! en
onder meer bekend van zijn ontvoering in
Dagestan tijdens zijn werk bij Artsen zon-
der Grenzen, ook op de Fancy Fair aanwe-
zig zijn. We hopen op een mooie op-
brengst zodat we voor ons project in Kenia
minimaal 1000 klamboes kunnen aan-
schaffen en mee kunnen werken aan de
behandeling van malaria! Voor meer infor-
matie over de stichting Malaria No More!
verwijzen wij u naar de website: www.ma-
larianomore.nl. S.B.
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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

Actieweek Malaria No More

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

Wat is Malaria?
De zomer is in aantocht en dan krijgen wij
weer muggen. Van al het zoemen, prikken
en jeuken wordt niemand vrolijk. Maar
van onze knutten en muggen kun je geen
malaria krijgen. Dat kan wel in de tropen,
in Afrika en Azië. Malaria wordt overgedra-
gen door de malariamug, een met een pa-
rasiet geïnfecteerde mug, die als hij je
prikt de ziekte overbrengt. De ergste soort
is malaria tropica, zonder medicijnen ga je
daar dood aan. En dat terwijl het eigenlijk
zo eenvoudig te bestrijden is. Met geïm-
pregneerde klamboes, goede voorlichting
en medicijnen.
Helaas zijn die in de tropen vaak erg duur.
Daarom zet de stichting Malaria No More!
zich op allerlei manieren in om daar ver-
andering in te brengen. Bijvoorbeeld door
samen met wetenschappers te werken aan
een vaccin. En natuurlijk kunt u op een an-
dere manier ook meedoen!

Meedoen?
Op 25 april aanstaande is het Wereld
Malaria Dag. Voor de 3e keer wordt deze
dag ook in Nederland georganiseerd.
Nauw betrokken daarbij is ‘Malaria No
More!’. Een stichting waar de Vreelandse

Margret van Gaalen, dagelijks met ziel en
zaligheid voor werkt. Deze maand lopen
we met haar mee om te zien welke activi-
teiten er zijn in het kader van Wereld
Malaria Dag. Zo organiseert onze eigen
CSV een hele Actieweek compleet met
theater. Komt u ook naar de Musical? Lees
verder daarover in deze Bode! In mei blik-
ken we hierop samen met Margret terug
en berichten over haar werk voor de stich-
ting die een paar jaar geleden werd opge-
richt door de Loenense  Fred Matser en is
gevestigd in Loenen. Zijn eigen ervaring
met malaria tropica was aanleiding om
zich in te zetten voor het voorkomen en ge-
nezen van deze ziekte. In mei komen we
daarom ook terug op wat je zelf kan doen
tegen malaria als je naar de tropen gaat.
Zie verder www.malarianomore.nl    

A.W.

Malaria No More

Op zondag 19 april gaat in de kerkdienst
ds. Marieke Sillevis Smitt voor. Zij is kin-
derwerker en buurtpastor in de wijk
Kanaleneiland in Utrecht. Deze wijk is een
achterstandswijk met 15.000 bewoners
waarvan de helft jonger is dan 30 jaar en
waarvan 80% migranten zijn. Binnen haar
werk maakt zij gebruik van de methode
van de vreedzame school, die de basisscho-
len in de wijk gebruiken, net als wij op het
CSV. De methode leert kinderen om ver-
antwoordelijkheid te nemen voor eigen
conflicten en er goed mee om te gaan.
Marieke werkt nu in het verlengde daar-
van aan ‘de vreedzame straat’ en probeert

diverse organisaties en mensen met deze
methode kennis te laten maken.
Uitgangspunt van haar werk is om de
kracht die kinderen en mensen hebben te
benutten, ondanks armoede, onveiligheid
en verwaarlozing. In de dienst gebruikt zij
voorbeelden en situaties uit haar eigen
werk - vaak heel ontroerend. Iedereen is
welkom - er is créche en na de dienst  kof-
fie.  Ook in de diensten rond Pasen bent u
vanzelfsprekend van harte welkom. In de
dienst op Paasmorgen, zondag 12 april,
maakt koperkwintet Goedkoper feestelij-
ke muziek. Weet u welkom. 
Voor meer info zie www.pkn-vreeland.nl.

Vanuit de protestantse gemeente

Op dinsdagavond 21 april zal groep 5 een
benefietvoorstelling geven. Deze voorstel-
ling gaat over Ronja de Roversdochter die
samen met twee roversbendes, vogelhek-
sen en aardmannen verschillende avontu-
ren beleeft. De muziek is speciaal voor
deze gelegenheid gecomponeerd door de
Vreelander Mario Verweijen. Juf Sandra
heeft, samen met de kinderen van groep 5,
het gelijknamige boek van Astrid

Lindgren bewerkt tot musical. De voorstel-
ling begint om 19.00 uur en zal ruim een
uur duren. Vanaf 18.45 uur is het rover-
shol, op de Kleizuwe 131 in Vreeland,
open. Kaartjes voor de voorstelling zijn
vanaf dinsdag 14 april te koop in de hal
van de school. Volwassenen betalen h 4,-
en kinderen h 2,-. De opbrengst van de
kaartverkoop wordt volledig aan de stich-
ting Malaria No More! geschonken. S.B.

Benefietvoorstelling Ronja de Roversdochter
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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

WWeellkkoomm!
HIEP HOERA! De Kinderpost bestaat pre-
cies 1 jaar! En daar gaan we een lekkere
vruchtendrank van Channah op drinken,
als feestelijk tintje aan deze kinderpost.
De razende reporters zijn weer op pad ge-
weest en hebben veel nieuws! Carmel be-
zocht de nieuwe school en Berend en
Christiane interviewden Edgar Keehnen,
die wel 3 banen heeft! En Floor ging op be-
zoek bij haar blokfluitjuf Marjolein. Je
kunt weer chinees leren tellen en omdat
het bijna Pasen is kun je misschien alvast
eieren gaan beschilderen. Ze gaan niet
stinken als je ze eerst uitblaast. Kijk maar
gauw bij de Toverkikkerknutseltip. Veel
leesplezier en vrolijk Pasen! 

LLeennttee
In een keer wordt de lucht weer blauw
En dan heel gauw,
Komen er knopjes van bloemen 
tevoorschijn.
Dit is zo fijn,
De winter is voorbij.
Het is weer lente voor mij. 

Marlein Vogels

CChhiinneessee  lleess  22
Hallo! Ik heb een tijdje geleden de eerste
chinese les gegeven. Daar leerden jullie
tot drie tellen. Nu ga ik jullie tot negen le-
ren tellen! Ik ken alleen de eerste drie cij-
fers+tekens. De rest kan ik wel zeggen
maar niet schrijven. Daarom staan er van-
daag geen tekens bij!
1=ie 5=woe 9=tjo 
2=ur 6=lio 
3=san 7=tie 
4=se 8=pa
Tot de volgende keer! 

Groeten christiane vlam, 11 jaar

FFeeeesstteelliijjkkee  vvrruucchhtteennddrraannkk
Hier is het recept van de vruchten drank.
Ik hoop dat de mensen het lekker vinden.
Benodigdheden: Een halfe banaan, 1 ap-
pel, 1 sinasappel, appelsientje bosfruit,
snijplank, aardappelschilmesje, staafmik-
ser, een wat hogere schaal, glazen(wijn-
glazen), lepel .
Snij de appel de banaan en de sinasappel
in stukjes.
Doe de stukjes in een wat hogere schaal.
Pak de staafmikser en prak het fijn.
Pak daarna de appelsientje en gooi er  een
beetje bij.
Pak daarna een lepel er roer zachtjes door
de schaal.
Gooi tenslotte het drankje in een glaasje
of een wijn glas als je dat mooier vind.
Zo nu is je fruit drankje klaar drink sma-
kelijk.

groetjes Channah   

IInntteerrvviieeww  EEddggaarr  KKeeeehhnneenn
Gemaakt door Christiane Vlam (11 jaar) en
Berend Keehnen (10 jaar)

Wat doe je precies voor werk? 
Ik doe drie dingen voor werk. Als eerste ad-
viseer ik bedrijven hoe ze oudere mensen
als klant kunnen krijgen, bijvoorbeeld je
opa of oma. Dat bedrijf heet Agewise. 
Als tweede doe ik onderzoek bij een uni-
versiteit En als derde ben ik leraar bij een

hotel school in Den Haag. Vandaag gaan
we het hebben over de Hotel School!
Hoe heet het bedrijf en hoe groot is het?
Het heet de Hogere Hotelschool Den Haag.
De school is ook in Amsterdam. En er wer-
ken ongeveer 200 mensen en er zijn onge-
veer 1600 studenten/leerlingen
Wat leren de studenten/leerlingen pre-
cies?
- Hoe ze goed kunnen koken
- Hoe ze moeten bedienen
- Wat ze moeten doen als ze de baas van
een hotel zijn
- Hoe ze een hotel moeten inrichten!
Wat doe je onder werktijd? 
Les geven, examens bekijken, lessen voor-
bereiden en vragen beantwoorden van de
studenten/ leerlingen
Word je wel een boos op de studenten /
leerlingen? 
Ja, soms wel. Als ze te laat komen of niet
luisteren, net als op de basisschool!
Vind je het leuk en waarom? 
Ik vind het heel erg leuk omdat het alle-
maal om hotels gaat waar ik erg van houd! 
Wat wilde je vroeger worden? 
Ik wilde heel graag piloot worden, maar
dat lukte niet want ik kon niet naar de
vliegschool. Toen ging ik naar een andere
school, die erg leuk bleek te zijn!!
Even over jou:
Hoe oud ben je? 
Ik ben 47
Heb je een vrouw? 
Ja, haar naam is Anneke en ze is 46
Heb je kinderen? 
Twee zelfs! Berend en Bonne, berend is 10
en Bonne is 8

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseellttiipp
“Eieren uitblazen en versieren”
Benodigdheden: rauwe eieren, scherpe
lange naald, bekertje of bakje, viltstiften
of gekleurd papier en lijm
Werkwijze: Prik voorzichtig in de boven
en de onderkant van het rauwe ei een
gaatje. Prik voorzichtig met de lange
naald de dooier door. Houd nu het ei bo-
ven een bekertje en blaas via het bovenste
gaatje de inhoud van het ei in het bekertje
of bakje. Gaat dit moeilijk, maak dan de
gaatjes iets groter. Als het ei is uitgeblazen
kun je het ei mooi versieren met viltstift
of stukjes gekleurd papier. Je kunt de ei-
eren neerleggen of ophangen in een paas-
tak. Vrolijk Pasen!
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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

�

Alweer een nieuw hoorspel!!!
Over de liefde 

naar de roman van Doeschka Meijsing,
AKO literatuurprijs 2008

Met Ariane Schluter, Annet Nieuwenhuyzen 
en Carine Crutzen 

Heerlijk voor in de auto of op je IPod
Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf. 
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21 Tel:237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

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

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
Nieuwe School fotoshoot
Rutger , Joep , Jelle , Tommy en Carmel uit
groep 7 hebben eigenlijk iets best bijzon-
ders meegemaakt. Ze waren de eerste
mensen, kinderen, die in de nieuwe
school mochten kijken ! Ze gingen foto’s
maken ! Het was heel leuk en het wordt
heel mooi! Joep en Carmel hadden het
goede cijfer geraden om op de foto te ko-
men en Jelle en Tommy om de tafels en
stoelen te sjouwen. 
Meester Kees gaat ze op de site zetten en
zodra je dit leest staan ze er vast al op dus
ga maar gauw kijken. 

Door Carmel de Boer 9 jaar

Meneer Mark.
In groep 7 en 8 is laatst een kunstenaar ge-
weest! Hij heet Mark en hij ging ons leren
zelfportretten te tekenen. We kregen een
spiegel en 2 houtskooltjes om onszelf na
te tekenen. Eerst natuurlijk in het klad en
toen dat goed ging ook in het echt. Er zijn
hele goeie tekeningen gemaakt! 

Door Carmel de Boer 9 jaar.

WWoorrddtt  jjiijj  ooookk  RRaazzeennddee
RReeppoorrtteerr??
Lijkt het jou ook leuk om te schrijven, te
fotograferen of te tekenen voor de
Kinderpost? Na de zomervakantie zijn
nieuwe razende reporters welkom!  We ko-
men 4 of 5 keer bij elkaar op woensdag-
middag (13.15) en dan leer je hoe je een
goede journalist wordt!
Geef je op met een mailtje met als onder-
werp “ik wil razende reporter worden”
aan: info@vreelandbode.nl

IInntteerrvviieeww  mmeett  bbllookkfflluuiitt--
jjuuff  MMaarrjjoolleeiinn
Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen met de honden, beeldhouwen,
lezen en werken op de boerderij.
Hoeveel blokfluit noten bestaan er?
Er zijn echt super veel blokfluit noten, te
veel om op te noemen.
Waarom ben je blokfluitles gaan geven?
Omdat ik het leuk vind om kinderen het
instrument blokfluit te leren spelen.
Wie was je eerste leerling voor blokfluit-
les?
Eva. 
Hoeveel jaar geef je al blokfluit les?
Al veertig jaar.
Wat vind je het leuke aan spekstenen?
Dat er altijd een mooie verrassing in de
steen zit.

Wie is jouw lievelings componist?
Mozart.
Hoelang woon je al in Vreeland?
Al 28 jaar.
Vind je de vreelandbode leuk?
Ik vind de vreelandbode enig!
De vreelandbode mag nooit meer verdwij-
nen! 
Interviewer: Floor Vogels, 8 jaar

AAtttteennttiiee
De laatste tijd is er steeds minder te vin-
den in de dozen op CSV en CS2 waar je
ideeën en dingen voor ons blad in kan
doen. Sterker nog, er is vaak helemaal
niets in de dozen! Dat vinden wij erg jam-
mer, dus willen jullie asjeblieft weer leu-
ke stripjes, mopjes, tekeningetjes, wee-
tjes, puzzeltjes en noem maar op in de do-
zen doen? Je kan het ook mailen naar
info@vreelandbode.nl. En misschien staat
volgende keer jouw item er in! Wij razen-
de reporters, vinden het natuurlijk heel
leuk om de kinderpost in te delen maar
jouw items zijn ook van harte welkom!

ZZooeekkppllaaaattjjee

Wie weet waar deze omgevallen en omge-
hakte boom ligt??
Tip 1) het is een eindje buiten het dorp,
misschien ken je het wel als je wel eens
met je hond loopt...
Tip 2) Let op de ondergaande zon, dan
weet je aan welke kant van Vreeland je
moet zoeken...

RRaaaaddsseell  

Wat is het gekke 
van ouders?

Marlein Vogels
10 jaar

Eerst leren ze je lopen en pra-
ten en daarna leren ze je stil-

zitten en je mond houden.

Bodine Stubbé (8 jaar)
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Op donderdag 16 april vindt een foto-avond
plaats met historische foto’s en prentbrief-
kaarten van ons mooie dorp. De avond
wordt georganiseerd in het kader van het 15-
jarig bestaan van de Historische Kring
Gemeente Loenen en begint om 20.00 uur
in het Dorpshuis. Juliette Jonker neemt u
mee op een wandeling door ons dorp aan de
hand van unieke foto’s die een prachtig
beeld van het verleden van Vreeland geven,
met oude straatgezichten, middenstanders,
bewoners en Vechtbeelden. Zo zullen er
unieke foto’s uit de jaren dertig van werk-
zaamheden in de fabriek van Van Leer te
zien zijn, en foto’s uit het archief van voet-
balclub De Sperwer. Kees Beelaerts van
Blokland licht de foto’s van de Dorsewaard-
kant van Vreeland toe. Ongetwijfeld zullen
velen van u vrienden of familieleden her-
kennen op de foto’s. Soms weet de HKGL

daar (nog) niet de namen van. Wij hopen
dan ook op een grote opkomst van mensen
die kunnen helpen met het beschrijven van
plaatsen of personen. Heeft u zelf nog oude
foto’s, neem ze mee! De HKGL wil ze erg
graag inscannen en ze u daarna ongeschon-
den retourneren. Op deze manier kan het
verleden van ons dorp doorgegeven worden
en belandt er geen materiaal in vergeten
hoeken op zolder of in de vuilnisbak. 
De toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld) en de HKGL biedt u
een welkomst kopje koffie aan. Een zelfde
avond in Nigtevecht een paar weken gele-
den was een groot succes, mede doordat veel
onbekend fotomateriaal vlak daarvoor nog
door mensen was aangeleverd. Wilt u ook
uw historische foto’s vertoond hebben die
avond, neem dan contact op met Juliette
Jonker: 232695 of j.jonker@wxs.nl

Speciaal voor de inwoners van ons prachti-
ge dorp start de landelijk populaire work-
shop How2talk2kids nu ook in Vreeland. 
In onze opvoeding weten we heus wel hoe

het moet... consequent zijn, grenzen stel-
len, positief gedrag belonen. En vaak lukt
het ook aardig. Maar toch. 
Soms knaagt het. Dat je hebt geschreeuwd
of dat die onderhandelingen zo lang du-
ren. Leuk is anders. En wat moet je dan...

In de workshop
How2talk2kids ervaar je
dat effectieve communi-
catie een enorme impact
heeft op je kind en dus op
jullie relatie. Kort samen-
gevat leert de workshop
How2talk2kids je een an-
dere manier van praten,
zonder oordelen, op een
beschrijvende manier.
Zodat de sfeer goed blijft
en je kind de ruimte
krijgt om zelf na te den-
ken binnen duidelijke
grenzen. De workshop be-
staat uit zeven avonden
en wordt gegeven in de
aula van de Christelijke
school op de Floraweg. De

eerste bijeenkomst start op woensdag-
avond 22 april van 20.00 tot 22.00 uur.
Ga voor data en inschrijving naar de site
www.how2talk2kids.nl.
Maximaal 12 deelnemers.

Historische foto-avond in het DorpshuisMachinaal 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

Opvoedcursus

Enige en algemene kennisgeving
In alle rust is overleden

Johanna Cornelia van der Voort

19 juli 1919                    25 maart 2009

echtgenote van 
Johannes van der Made

De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden op 30 maart jl.

Namens de familie
K. Hulsman
Postbus 54

3632 ZS Loenen a/d/ Vecht



Hoe gaat het met Henk van Zijtveld? 
Met Henk van E.V.A.B., zoals hij in het
dorp goed bekend staat. Toen het bericht
kwam dat Henk een herseninfarct had ge-
kregen was de verslagenheid in het dorp
groot en besefte iedereen hoe ernstig het
was. En ondertussen is dit alweer ruim
een half jaar geleden, op 30 augustus
2008, gebeurd. Of nog maar. Dit niet pre-
cies wetend en wat schoorvoetend ging
‘ons blad’ op pad naar E.V.A.B. met de
wens om Henk in de schijnwerper te kun-
nen zetten, uiteraard na toestemming en
met medewerking van de familie van
Zijtveld. Johan Holtrichter, die namens de
familie bij E.V.A.B. het woord doet (en sa-
men met de jongens de garage runt en dat
geweldig waarneemt) laat opgewekt we-
ten:”Je kunt bellen hoor, naar het privé-
nummer op zaterdag want dan is hij
thuis”. In het telefoontje dat daarop volgt
zegt Ada, zijn vrouw -wat een ongelooflij-
ke lieve steun en toeverlaat-, dat Henk wel
met de Vreelandbode wil praten. Hoorde
ik dat goed? “Ja, hij wil wel met je praten”.
Praten!  

Goed nieuws
Welkom ben ik op een zaterdag in de 2e
helft van de middag; na zijn rustuurtje en
na zijn bezoek aan de garage. Want dat
doet hij sinds een aantal weken weer: voor
een paar uurtjes naar zijn E.V.A.B. Dat is
goed nieuws! Maar niet het enige, want ie-
dere keer verovert Henk een stukje op
zichzelf. Met zijn zo vertrouwde twinke-
ling in de ogen is Henk mij net voor als hij
vraagt: “zo, en hoe is het nu met jou?” Als
ik binnenkom zit hij bij de tafel in het
Papiere(n) Huisje in gesprek met ‘één van
de jongens’. Met Johan heeft Henk net de
week doorgenomen. Er is genoeg te over-
leggen. De E.V.A.B. ondergaat over een tijd-
je een verbouwing met o.a. voor Henk een
nieuw kantoor. 

Ommekeer
Henk vertelt dat hij lang niet alles meer
weet, maar dat hij, toen het net was ge-
beurd, wat om hem heen gezegd werd
kon verstaan. Het praten ging alleen niet
goed. Dit werd zijn eerste doel: weer pra-

ten. En dat lukte hem, goed verstaanbaar.
Na 8 weken sondevoeding gekregen te
hebben had hij daar geen zin meer in, hij
wilde weer kauwen en eten! Een nieuw
doel bereikt. Ada vertelt: “Al heel snel
merkten we dat hij niet veranderd was,
niet in zijn karakter en gedachten. Hij
bleef dezelfde positieve man en doorzet-
ten”. Voor het ziekenhuis was dat minder
duidelijk. Maar Henk gaf zich niet gewon-
nen. Hij knikte direct “ja” toen zijn doch-
ters hem voorstelden om een goede oude
klant, een hersenchirurg, om advies te
vragen. Voor de ‘tweede opinie’ van deze
arts zijn Henk, Ada en hun kinderen tot
op de dag van vandaag dankbaar! Dit werd
een stimulans en bracht een bijna won-
derbaarlijke ommekeer. Deze arts zag
voor Henk mogelijkheden om te revalide-
ren en stelde voor geen minuut meer te
verliezen. Henk startte met therapie, had
een anker en trok zich daar aan op.
Terwijl wij praten laat het geen van ons
onbewogen. 

Thuis
Elke zaterdag en zondag is Henk thuis.
Door de week werkt hij 5 dagen in de
Trappenberg aan zijn herstel. Werken in-
derdaad. Twee keer per dag loopt hij in
een looptherapie, dagelijks krijgt hij logo-
pedie en komt hij samen in een ‘handy-
groep’om de beweging van vooral zijn lin-
kerhand en arm te oefenen. Henk vertelt
dat hij het er goed naar zijn zin heeft. 
Over een paar weken, om precies te zijn op
21 april, hoopt hij weer thuis te zijn en
nog maar 2 dagen naar de Trappenberg te
gaan. Hier kijkt hij naar uit: verder op te
bouwen om straks halve dagen - behulp-
zaam als altijd - in zijn garage te kunnen
werken. 
Bij alles wat Henk doormaakt blijft hij op-
gewekt en in zijn volhouden een voor-
beeld. In de Trappenberg is iedereen daar-
over telkens weer verrast. “Ik stel me iede-
re keer een nieuw doel” zegt Henk. “Ik wil
weer lopen. Eventueel met de vierpoot
maar met Kerst wil ik weer lopen”.  Als u
dit leest dan heeft Henk 3 weken geleden,
weer zijn eerste stappen gelopen in zijn
E.V.A.B. - garage. A.W.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

In de schijnwerper... Henk van Zijtveld
Enthousiast, Volhoudend, Aardig & Behulpzaam

Heerlijke voorjaarswijn Pinot Blanc Cave Unterlinden
Vin d’Alsace 3 flessen g 15,00 

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 23.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 23.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 23.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK
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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

In april wordt alweer de laatste bijeen-
komst van het seizoen gehouden. Het pro-
gramma 2009 - 2010 wordt momenteel sa-
mengesteld. In september hopen we U, le-
zers van de Vreelandbode, de activiteiten
te kunnen melden. Maar nu eerst april.
Een paar jaar geleden vertelde de heer R.
Valensa uit Amsterdam over de Joodse ge-
schiedenis van de hoofdstad. Hij maakte
toen met de leden en belangstellenden
een denkbeeldige wandeling door middel
van dia’s. Nu komt de heer Valensa weer
naar Loenen. Ook ditmaal staat een virtu-
ele wandeling op het programma. De
spreker brengt zijn verhaal onder de titel
“Amsterdam, een MEESTERlijke geschie-
denis”.
Veel kunstenaars hebben hun sporen ach-

tergelaten in het Centrum van Amster-
dam. Sommigen hebben er gewoond, an-
deren werden beroemd door schilderijen,
gedichten en beelden. Het Rembrandt
huis is in oude glorie hersteld, Govert
Flinck en van der Helst legden situaties
vast met het penseel, Vondel en P.C. Hooft
schreven behartenswaardige teksten en
Hendrick de Keyser en Hildo Krop werden
wereldberoemd. Het gaat de heer Valensa
in zijn lezing niet in de eerste plaats om de
kunstwerken, maar om het Amsterdamse
geschiedenisverhaal dat erachter schuil-
gaat. De avond wordt gehouden op don-
derdag 16 april in zaaltje “De Lichtkring”,
Kerkstraat 4 in Loenen. Aanvang: 20.00
uur; de deur is open om 19.30 uur.        

J.J

Vrouwen van Nu, afdelingen Loenen e.o.

Dorpsgenoot, Donny Zweedijk,
en Valentijn van de Februari-
Vreelandbode, gaat deze zomer
met de vliegende meubelmakers
een reis maken naar Egypte al-
waar ze een meubelfabriek gaan
helpen bij het opzetten van een
professionele productielijn. Op
dit moment maakt de fabriek al-
leen meubels op bestelling en
laat de kwaliteit ernstig te wen-
sen over. Door het ontwikkelen
van een productielijn kan de omzet verhoogd worden waar-
door meer werkgelegenheid ontstaat. Daarnaast gaan Donny
en zijn medestudenten helpen bij het opzetten van een meu-
bel-instituut zodat jonge Egyptenaren ook na hun vertrek goed
opgeleid kunnen worden. Voor dit duurzame project heeft
Donny sponsoring nodig voor de aanschaf van gereedschap-
pen en materialen. Wilt u een bijdrage doen dan kunt u dit
storten op Giro 8901300 t.n.v. D. Zweedijk te  Amsterdam o.v.v.
Vliegende Meubelmakers. Voor verdere informatie kunt u kij-
ken op de website van de Stichting Vliegende Meubelmakers:
www.vliegendemeubelmakers.nl  S.l.B.-N.

Vliegende MeubelmakersVisprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Wij, muziekvereniging “De Vecht”, willen alle mensen die ge-
doneerd hebben als vrienden van “De Vecht” zeer hartelijk
danken voor hun bijdrage. Deze steun kunnen wij goed ge-
bruiken om onze mooie vereniging bloeiend te houden.
Wellicht zijn er enkele donateurs in verwarring gebracht
door de naam vrienden van “De Vecht”. Deze nieuwe naam
vervangt de titel donateurs. Deze groep en mensen die nog
niet gedoneerd hebben nodigen wij van harte uit dit alsnog
te doen. Dit kan op bankrekeningnummer 3106 52 650 t.n.v.
Muziekvereniging De Vecht. Voor alle bedrijven van Vreeland
hebben we een interessant adverteerders aanbod. Dit aanbod
bestaat uit twee advertenties in de Vechtnotencourant. Deze
verschijnt in een oplage van 1500 stuks en wordt zeer goed
gelezen. En minimaal twee maal een advertentie in een pro-
grammaboekje van onze concerten. De kosten van dit pakket
zijn h 200,- Hiermee steunt u, als bedrijf, de cultuur in
Vreeland. Voor meer informatie kunt u mailen naar
jan.corstjens@wanadoo.nl.

Vrienden van ‘De Vecht’, bedankt!

* U financiert minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,-
** U lost de autofinanciering af in minimaal 12 en maximaal 36 maanden. 
*** Het (aflopend) krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk 

(KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 
De aanbieding is geldig t/m eind april 2009. Na deze actieperiode is de standaardrente weer 11,9%. 
Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Het prospectus
kunt u vinden op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Kredietsom* Looptijd in maanden** Effectieve rente op jaarbasis Totale prijs krediet Maandlast***
€ 5.000 36 0,0% €  5.000 € 139
€ 10.000 36 0,0% € 10.000 € 278
€ 10.000 36 11,9% € 11.836 € 329

WIJ HEBBEN BESLAG WETEN TE LEGGEN OP

10 CLIO’S
EN DIE WILLEN WIJ VERKOPEN VOOR EEN PRIJS

DIE U HAAST NIET ZULT GELOVEN N.L.

€ 14.500,- KANT EN KLAAR!!!

(NORMAAL H 18.341,-)
Deze auto’s zijn spik splinter nieuw.

Allemaal: • 5-drs. uitvoering • zwart of zilver metallic • airconditioning 
• radio CD speler  • stuurbekrachtiging  • centrale deurvergrendeling op afstand

• electrisch bedienbare portierruiten en zijspiegels • lichtmetalen wielen
• cruise control • mistlampen in de voorbumper • en nog veel meer!!!

En of dit allemaal nog niet genoeg is, bieden wij u ook nog een 
financiering van h 10.000,- aan, met een looptijd van 36 mnd.

en een rentepercentage van 0%*!!!

U leest het, het liegt er allemaal niet om, 
kom dus snel naar onze showroom want OP=OP.

Rekenvoorbeeld:

Voor meer

informatie 

kijk op:

www.vreelandbode.nl
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Eind april is het weer Koninginnedag, een
feest dat van oudsher groots gevierd wordt
in Vreeland. Wellicht herinnert u zich de
allereerste Vreelandbode, nu precies een
jaar geleden, met daarin een foto van een
optocht uit de jaren dertig, voor de
Nederlanden en de muziektent langs (die
toen nog op de hoek met de Spoorlaan
stond). Dit jaar hebben we weer een histori-
sche foto: een onderdeel van een optocht
uit de jaren vijftig. U ziet een prachtige
‘gouden’ koets met heuse lantaarns op de
hoeken en een bok voor de koetsier, getrok-
ken door sterke ‘paarden’. Wellicht dat de
oudere Vreelanders op deze foto wat jeugd-
vrienden herkennen: helemaal vooraan
Joop Baar, daarachter de tweeling
Bankema en de achterste staande jongen
links is Gert Meijers. Op de bok zit Jaap
Kroon, in de koets zit zijn zusje Co en ach-
terop de koets staat Aart Everts. Deze foto is
ook binnenkort te zien op een tentoonstel-
ling over de maker van deze prachtige
koets: Pieter van Gelder. Deze kunstenaar
(1902-1984) kwam vlak na de oorlog vanuit
Haarlem in Vreeland wonen. Hij en zijn
vrouw kochten Schoonoord, aan
Duinkerken, van de erven van de beroem-
de Lion Cachet die daar gewoond had.
Pieter van Gelder is nooit zo beroemd ge-
worden als de vorige eigenaar van zijn huis,
maar in zijn tijd was hij toch vrij bekend.
Hij ontwikkelde in het koetshuis naast zijn
huis een heus productiebedrijf waarin zijn
ontwerpen in serie werden gemaakt door

een aantal Vreelanders die voor hem werk-
ten. Met name om zijn pitrieten gebruiks-
voorwerpen (zoals pindastelletjes, hele-
maal in de mode in de jaren vijftig!) en hou-
ten beeldjes was hij bekend. Hij verkocht
honderden stuks onder andere via de
Bijenkorf. Maar Van Gelder ontwierp veel
meer. Je kon het zo gek niet verzinnen of hij
had het bedacht: van lampen, boekensteu-
nen, deurknoppen, bestekken en kralen tot
kurkentrekkers, kaarsenhouders, tabaks-
potten of tassen. En dit alles in hele simpe-
le materialen: hout, gedroogde bladeren,
stukjes leer, textiel of been èn in heel een-
voudige, bijna ‘basis’vormen. Soms haast
kinderlijk eenvoudig, maar altijd van een
grote zeggingskracht, vol creativiteit en
met humor. Zo’n veertig van die
Vreelandse kunstwerkjes zijn vanaf 8 mei
te bewonderen in de hal van het gemeente-
huis van Loenen. Een artikel in de
Vechtkroniek van april levert veel achter-
grondinformatie over de kunstwerken en
de maker ervan. 
Terug naar de historische en de nieuwe
foto: twee beelden van een vrolijke optocht
waar ruim vijftig jaar tussen liggen. Dit
jaar zal er helaas geen optocht zijn wegens
een teruglopend aantal deelnemers. De re-
cente foto, waar de vrolijke stoet achter de
fanfare aan door de Breedstraat loopt, is vo-
rig jaar genomen. Toen wisten wij nog niet
dat die actualiteit nu historie is en dat de
optocht met als thema “landelijk
Vreeland” de allerlaatste in een lange tradi-
tie was. 

J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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.

Koninginnedag
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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
Deze keer heb ik de eer om het gesprek te
voeren met de oudste inwoner van
Vreeland. 96 jaar is Jaap Mooij inmiddels,
maar als hij de deur opendoet zie ik een
man die misschien net 80 is. Toch is hij bij-
na een eeuw geleden geboren op de molen
aan het eind van de Kleizuwe. In feite dus
in Kortenhoef. Dat hebben we in het
Rondje Zuwe wel eerder aan de hand ge-
had, met de woningen aan de N201-kant
van de Kleizuwe. Na zoveel jaren in en
rond Vreeland te hebben gewoond, ben je
gewoon een oer-Vreelander toch? 
Het gezin met acht kinderen had het niet
breed. Na zijn schooltijd op de Christelijke
School in Vreeland is Jaap daarom al snel
aan het werk gegaan bij de wasserette in
Nederhorst den Berg. Hij was toen 12 jaar
oud. Hij kan de aantallen zakken was dat
hij heeft staan strijken niet meer achterha-
len, maar het waren er veel. Heel erg veel.
fl. 2 verdiende hij per week. Dat was best
redelijk voor die tijd. Een brood kostte toen
ook maar 5 cent, dus met zijn bijdrage was
het gezin goed geholpen. 

De molen was in die tijd een watermolen.
Met het komen van de N201 was deze niet
meer nodig en het gezin verhuisde naar ‘t
Sluisje. Een prachtige plek en een heel
mooi huis, maar de N201 heeft van zijn fa-
milie een zware tol geeist. Zijn moeder
overleed bij het oversteken van de weg, een
tijd daarna is zijn broer aangereden, en tot
overmaat van ramp is op vijfjarige leeftijd
zijn jongste zoontje door een auto aange-
reden, ook hij overleeft dit ongeluk niet.
Dit is nu inmiddels ruim 50 jaar geleden,
maar vergeten doet hij het nooit. 
Zijn andere twee zoons en zijn dochter ziet
hij nog regelmatig. Een van de zonen komt
hem elke vrijdag opzoeken. Voor de gezel-
ligheid, want Jaap zorgt nog volledig voor
zichzelf. Eens per week krijgt hij hulp in de
huishouding, maar verder regelt hij nog
alles zelf. Hij doet zelf zijn boodschappen,
dat eindje tot over de brug is prima te
doen. Hij kookt voor zichzelf en houdt het

leuke huisje aan de Vijverlaan netjes. Elke
dinsdagavond, liefst ook woensdagmid-
dag, gaat hij klaverjassen in het Dorpshuis.
Dat doet hij niet alleen ontzettend graag,
daar is hij ook heel goed in. Hij staat bijna
bovenaan de ranglijst van de 40 klaverjas-
sers in het Dorpshuis. 
Hij schenkt nog een kopje koffie in en trak-
teert op een soesje. Hij rolt er een shaggie
bij, als ik hem ervan heb overtuigd dat ik
er echt geen last van heb als hij rookt. Hij
vertelt dat hij nog erg graag fietst. Via de
Kleizuwe de weg over en via Kortenhoef
naar Loenen en weer terug. Als het een
beetje tegenzit met de conditie pakt hij het
pad op de Alambertskade. Een mooie rou-
te, alleen in juni heb je er veel last van de
knutten. Die had je vroeger bij de molen
ook, daar kon je niet tegenop smeren. 
Hij heeft heel veel geschaatst, vorig jaar
nog is hij op de fiets naar Utrecht gereden,
om daar een paar uur te schaatsen, en
daarna weer terug te fietsen! Helaas gaat
dat nu niet meer, de leeftijd gaat nu toch
parten spelen. Verder kijkt hij graag sport
op televisie, vooral voetbal en tennis. Jaap
heeft vroeger door het vele werken helaas
niet bij de Sperwers kunnen voetballen,
maar hij kijkt het graag. Door zijn gehoor-
apparaat kan hij geluiden onvoldoende
van elkaar onderscheiden. Als hij televisie
kijkt, zet hij daarom de koekoeksklok uit.
Dat is een van de drie klokken in de kamer.
Een van de andere klokken is een klok met
een mooie afbeelding van het oude
Vreeland. Hij heeft ook een mooie ets van
Vreeland aan de muur hangen. Hierop zie

je het oude jaagpad
langs de Vecht vanaf ge-
nomen Greif. De Bergse-
weg was toen nog een
mooie weg met bomen.
Maar hij vindt Vreeland
nog steeds een leuk
dorp. Dat is niet zoveel
veranderd, al zijn de
vele winkels natuurlijk
weg. En in de nieuwe
wijk kent hij weinig
mensen. Door zijn lange
historie in Vreeland en
zijn klaverjasavonden

kent hij voldoende mensen. En hij heeft
goed contact met enkele van zijn buren.
Die letten een beetje op elkaar. Zo helpt
een buurvrouw hem tweemaal daags met
oogdruppels, en helpt hij een buurman
zijn huis op orde te houden. Het dorp blijft
een stukje geborgenheid bieden. Dat hij
hier nog maar lang rond mag blijven fiet-
sen. 

De import-Vreelander
Dichter bij school dan de Floraweg kun je
niet wonen, dus nadat ik Luka naar school
heb gebracht wandelt Jan Corstjens met
mij mee richting de Kleizuwe. Het weer is
boven verwachting goed, de dag ervoor re-
gende het nog pijpenstelen.  
Hij is geboren in Thorn, een pittoresk wit
stadje aan de Maas in Limburg. Daar heeft
hij tot zijn 20e met zijn ouders en twee zus-
sen gewoond. Een mooi dorp, waar hij zich
nooit heeft verveeld. Hij was lid van de

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

Saskia
BROCANTE WINKEL

OPRUIMING 50% KORTING

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

accessoires, woonkussens en quilts.

2e Paasdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur
Geopend van begin april t/m eind december.

Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskiab.nl
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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

Geiten, het Kerkelijke Harmonie Orkest
van Thorn, dat al 150 jaar in een concur-
rentiestrijd is verwikkeld met de Bokken,
het Koninklijke Harmonie Orkest. Over
deze strijd is zelfs een heuse documentai-
re verschenen (Bokken en Geiten van Hans
Heijnen, 1998), waarin wordt getoond hoe
beide orkesten elkaar stimuleren tot grote
muzikale hoogten. Ze spelen beide op de
grote lokaties als Vredenburg en het
Concertgebouw, en dat voor een dorp van
2600 inwoners! Ooit, zo’n 150 jaar gele-
den, wilde de koster wat feestelijker mu-
ziek spelen. Dat kon volgens de Pastoor
niet. En zo splitste het toenmalige orkest
in de Bokken en de Geiten. Het hele dorp is
gesplitst in Bokken en Geiten. Jan’s moe-
der is een Bok en zijn vader een Geit. Hij
zelf dus een Geit, al zegt dat niets meer
over geloof tegenwoordig. 

Nadat hij op zijn twintigste de Pabo heeft
afgerond, gaat hij naar de Theaterschool
in Utrecht. Hij moet ook stages lopen, en
deze loopt hij onder meer op zijn oude
Pabo, waar hij dan les geeft, onder andere
aan Monique, zijn huidige vrouw die dan
nog aan de Pabo studeert. Als Monique
klaar is met de Pabo, komt ze naar Utrecht
en via een sollicitatie gaat zij in Vreeland
aan de slag. Ze verhuizen samen van
Utrecht naar een huurappartement in
Nederhorst den Berg, waar ze na een
maand alweer uit moeten, omdat er op de
lokatie van de appartementen helemaal
geen woonbestemming zat. Daarop ver-
huizen ze naar Nigtevecht en later naar
Driemond. Als Monique zwanger is van
Freek en Kamiel, wil ze toch wel heel graag
in Vreeland wonen. Het huis aan de
Floraweg kwam vrij en Monique kende de
oude bewoners van
schoolbezoeken. De koop
was zo gesloten. In dat-
zelfde jaar wordt de twee-
ling Freek en Kamiel ge-
boren, 13 minuten na el-
kaar.
Ze hebben het alle vier
goed in Vreeland. Jan
vindt vooral de onderne-
mendheid van de men-
sen hier groot. Als hij
kijkt naar de lijst van ad-
verteerders in het blad
van de muziekvereni-
ging, waar hij trompet-
tist is en in het bestuur
zit, dan valt hem op hoe-
veel bedrijven er in

Vreeland zijn. 
Hij heeft zelf ook een eigen bedrijf,
Rol&Co. Dit runt hij (hij is de Co) samen
met partner Rolf Hendriksen. Die kent hij
al van de Theaterschool en van zijn eerste
werkgever Veermans, een opleidingscen-
trum waar hij net als Rolf als acteur aan de
slag ging. De eerste opdracht die Jan kreeg,
was het acteren van een crimineel die een
gijzeling pleegt, om gevangenisbewaar-
ders te leren hiermee om te gaan. Een leu-
ke opwarmer. Maar inmiddels is die tijd
van acteren voorbij en bedenkt en speelt
Rol & Co acts voor congressen en symposia.
In hun acts laten ze de menselijke kant van
onderwerpen zien. Ze leggen op hun
scherpe en humoristische wijze mechanis-
men bloot van herkenbaar, menselijk ge-
drag. Tijdens hun optredens zoeken ze de
interactie met het publiek, om zo in ge-

sprek te komen over
het betreffende thema. 
Binnenkort komt ook
de eerste trainingsfilm
van Rol&Co uit bij uit-
geverij “Thema”. Deze
film met het onder-
werp ‘feedback” heb-
ben ze in samenwer-
king gemaakt met
“Schouten & Nelissen”
Dat is leuk, het is be-
langrijk dat er ontwik-
keling in blijft zitten.
Jan is heel blij met het

werk dat hij doet, en dat moet ook zo blij-
ven. Op dezelfde weg doorgaan alleen om-
dat het wel loopt wil hij niet. Je moet doen
wat je leuk vindt en als je er dan geld mee
verdient is dat fijn. Maar dat moet niet de
hoofdzaak zijn. Het creatieve heeft hij
waarschijnlijk van zijn vader, ook Jan
Corstjens. Hij schrijft gedichten met een
kerkelijk thema en heeft al enkele bundels
op zijn naam staan. Zijn nieuwe bundel
“Een Jood uit Tarsus” gaat hij de zondag na
onze wandeling presenteren, dus Jan gaat
dit weekend weer terug naar Thorn. Je
weet nooit hoe dingen lopen, maar hij
denkt er nu niet aan om daar permanent
terug te keren. Daarvoor vindt hij de omge-
ving waar hij nu woont veel te mooi en on-
dernemend. Hij is hier nog lang niet uitge-
speeld.

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

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

april 2009 15

CRYSTALLIGHT WORKSHOPS
Vanaf 24 april iedere laatste vrijdag van de maand 

een volwassen workshop 
“Leren werken met Energie” d.m.v. schilderen.

Locatie “Het Groene Hart logies” – Vreeland 
(Kaasboederij de Willigen) 

Aanvang: 13.30 uur tot 16.15 uur. 
Prijs: 65,- incl. materiaal, koffie/thee etc.

Voor kinder workshops en meer info: 
www.crystallight.nl
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De Vreelandbode

De winnaar van
de DAG-winkel-
taart van de
Maand is Karin
van Dis. Zij was
de initiatief-
neemster om de
Vreelandbode
op te starten. Zij
heeft zich vanaf
het begin (nu
precies één jaar
geleden) inge-
zet om de
Vreelandbode
op te zetten als
vervanger van
de Vreeland-
post. Ook nu zet
ze zich nog
steeds voor 110% in om elke maand weer samen
met de redactie een kwalitatief leuk en leesbaar
maandblad voor Vreelanders in elkaar te zetten.
Ze is steeds op zoek naar leuke onderwerpen, ze
benadert de adverteerders, ze stuurt de redactie
aan, kortom zonder Karin géén Vreelandbode.
Karin ga zo door en geniet van de Taart aangebo-
den door Dagwinkel Aloys Hageman. Wie gaat de
taart volgende maand winnen? Lever uw sugges-
tie in in de Dagwinkel.

Taart van de Maand

Onlangs is de canon van de regio Tussen Vecht en
Eem verschenen. Dit mooie boekwerk behandelt in
23 vensters de geschiedenis van deze streek, van de
geologie en prehistorie via grensconflicten en de
waterlinie tot industrie en natuur. ‘Ons’ kasteel
Vredelant komt aan bod in het venster over de riva-
liteit tussen Utrecht en Holland. Het boeiende en
mooi vormgegeven boek is voor h 9,50 te koop bij
Koopman in Loenen. De canon is ook in digitale
vorm te raadplegen, via de site: www.tussenvechte-
neem.nl. De Provincie Utrecht is ook bezig met het
ontwikkelen van een canon van de regio Noord-
West, waarin de Vechtstreek valt. Er zijn alvast een
paar filmpjes te zien op de site: www.utrechtseca-
nons.nl, onder andere een over het graven van het
Merwedekanaal.

Regionale Canon

Dodenherdenking 4 mei 2009 vindt in
Vreeland plaats bij het monument aan
het Boerenlaantje. Er zal dit jaar geen her-
denkingsbijeenkomst in de Grote Kerk
zijn, maar wel een uitgebreidere plechtig-
heid buiten bij het Monument. We verza-
melen om 19h30 precies bij de muziek-
tent aan de Raadhuislaan om vanaf die
plek gezamenlijk in stille tocht naar het
Monument te wandelen. Daar luisteren

we naar woord en muziek van enkele
Vreelanders, waarna we 2 minuten stil
zullen zijn, het Wilhelmus zingen en
kransen en bloemen leggen. Voor meer
informatie: Cornelie Cleton (232446) en
Maike van der Donk (232861).

Oproep: Wie zou het fijn vinden om vol-
gend jaar (2010) een bijdrage te leveren
aan de organisatie van deze jaarlijkse her-
denking? Meldt u alstublieft bij bovenge-
noemden of bij het Oranjecomite! 

Dodenherdenking

De plantenmarkt commissie heeft ook dit
jaar weer een plantenmarkt georganiseerd
ten behoeve van het onderhoud van het orgel
en de vleugel in de St. Nicolaas kerk. Van 09.00
tot ca. 14.00 uur hopen wij u allen te zien op
het Kerkplein, in de Til of in de kerk. Er is weer
een enorm aanbod van geraniums, vlijtige
liesjes, lobelia’s en veel andere zomerbloeiers.
De planten zijn per stuk of in hanging baskets
te koop. Wij helpen u graag met het opmaken

van een mand of bak voor Moederdag. Ook
kant en klare stukjes zijn aanwezig. Een echt
cadeautje voor Moederdag. Naast de planten
zijn er ook weer tuin accessoires van heden
en uit grootmoederstijd te koop. Komt allen
vroeg, want OP=OP. Zet de bloemetjes maar
buiten en verander Vreeland en omstreken in
een kleurige streek met de mooiste zomertui-
nen. Meer informatie op www.pkn-vree-
land.nl Koos van Nes

Zaterdag 9 mei Plantenmarkt op het Kerkplein

De Vreelandbode is een gratis uitgave met dank 
aan de adverteerders. Om evenwicht tussen informa-

tieve artikelen en advertenties te bewaren stellen wij uw vrijwil-
lige bijdrage echter zeer op prijs. Dit kan via rekeningnummer
11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Bezoek 
onze nieuwe
showroom
Opening:
8 april


