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Vreeland is een ondernemend dorp. Er wordt veel georgani-
seerd en er wonen opvallend veel zelfstandige ondernemers. U 
maakt iedere maand kennis met enkele van hen. Deze maand 
is dat Dominique Spijker, die net een eigen specialiteiten-
zaak in Iberische hammen is begonnen in de hippe Foodhal in 
Amsterdam. Ook dorpsgenoot Micha Hamel is ondernemend, 
zij het als componist en dichter. Hij staat deze maand in De 
Schijnwerper en treedt tevens op in de Grote Kerk. De verha-
len van Oer-Vreelander Dirk Leeflang geven een mooi kijkje op 
het leven in Vreeland in vroegere tijden. Import Vreelandse is 
deze maand Carin Smits. Verder krijgt u van ons de gebruike-
lijke tips om iets cultureels of educatiefs te ondernemen, geeft 
HoorSpelFabriek directeur Marlies Cordia weer haar boekentip 
en leest u alles over de boerderij Ora et Labora aan de Boterweg 
in Vroeger en nu. Veel leesplezier!

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 4 november 2014 van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk Dr. Klever, Maartenplein 11 Vreeland

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden, Vossenlaan 20 

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Voor wie het nog niet wist – maar dat zul-
len niet veel dorpsgenoten zijn – Greif wil 
zijn verfproductie in Vreeland verdubbelen. 
Ze kregen daarvoor ook vergunning van de 
gemeente, maar de Raad van State heeft uit-
eindelijk beslist dat die vergunning ten on-
rechte was afgegeven: de gemeente had een 
procedurefout gemaakt op de milieueffec-
ten. Dus besloot Greif een nieuwe aanvraag 
in te dienen. En weer stelt de gemeente voor 
die vergunning te verlenen.
Maar een aantal bewoners is 
daarop tegen. Ze hebben daar 
verschillende belangen bij.  Een 
aantal bewoners woont zeer 
dichtbij Greif, andere bewoners 
hebben last van de verkeersdruk door de vele 
vrachtwagens die van en naar Greif door de 
dorpskern gaan. En ook hebben bewoners 
gevraagd wat wij, als Dorpsraad, eigenlijk 
van de situatie vinden.
De Dorpsraad is er om de kwaliteit van het 
leven in het dorp Vreeland en het bijbe-
horende buitengebied, de vitaliteit van de 
dorpsgemeenschap, het dorpse karakter en 
de schoonheid van het dorp en zijn omge-
ving te beschermen en te bevorderen. We 
vonden dan ook dat hier voor ons een taak 
lag. 
De afgelopen jaren hebben we nog nooit 
aan onze leden gevraagd wat ze vinden van 

Greif in Vreeland en wat ze vinden van een 
eventuele uitbreiding van de activiteiten van 
Greif. We hadden wel de indruk onze leden 
daar verschillende meningen over hebben. 
Om preciezer te weten wat onze leden hier-
over denken, hebben we ze per e-mail een 
enquête gestuurd.
Daarop hebben we een goede respons ge-
had. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwa-
litatief. De vragen en antwoorden staan op 

onze Facebook pagina en op onze 
site www.dorpsraadvreeland.nl. 
Alleen de open antwoorden maken 
we niet openbaar, maar we hebben 
die wel gecategoriseerd. 
De enquête heeft het bestuur een 

hele goede richting gegeven om een ziens-
wijze op te stellen die door onze leden ge-
dragen wordt, en die bij de gemeente in te 
dienen. Ook die zienswijze vindt u natuurlijk 
op de site. 
Het succes van deze enquête heeft ons doen 
besluiten om dit middel vaker in te zetten. 
Wilt u voortaan ook uw stem laten gelden, 
maar bent u nog geen lid? Stuur dan een 
email met uw naam en adres te sturen naar 
info@dorpsraadvreland.nl. Dan kunnen wij 
voortaan ook met uw mening rekening hou-
den. Want hoe meer leden we hebben, hoe 
sterker de vuist die wij als Dorpsraad, naar 
de gemeente kunnen maken. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Prijsvraag Stenen van Vredelant
Ideeën inleveren vóór 1 november, zie Kinderpost

Enquête onder leden smaakt naar meer

Op 11 november wordt het Sint Maarten feest 
gevierd. Kinderen gaan met vrolijk gekleurde 
lantaarns langs de deuren, zingen een lied en 
worden beloond met iets lekkers. Op basis-
school CSV Ridderhof denken ze, in de week 
voorafgaand aan dit feest, terug aan Bisschop 
Sint Maarten die deelde met de armen. Samen 
met de kerk zamelt de school dit jaar voed-
sel in voor de voedselbank Stichtse Vecht. 

In deze week kan voedsel worden ingeleverd 
op school (alleen houdbare producten!). Op 
zondag 9 november wordt het voedsel naar 
de kerk gebracht waar ook nog meer voedsel 
wordt ingezameld. De actieweek wordt afge-
sloten met een feestelijke viering. Iedereen is 
hiervoor van harte welkom op zondag 9 no-
vember om 10.00 uur in de kerk in Vreeland.

Aktie kerk voor de Voedselbank

Lokaal Zuid ‘opent’ de eerste minibieb in 
de gemeente Stichtse vecht
Aan de gevel van Lokaal Zuid, een café/res-
taurant in Vreeland, pronkt sinds kort een 
officiële Minibieb. Een leuk kastje vol twee-
dehands boeken. Minibieb werkt vanuit het 
idee dat je de samenleving met elkaar leu-
ker kunt maken door het kosteloos lenen en 
ter beschikking stellen van gelezen boeken. 
Als iedereen meedoet, kunnen veel mensen 
genieten van het lezen en zo verstoffen boe-
ken niet achterin de kast. Daarnaast heeft 
het ook een sociaal karakter. Mensen gaan 
communiceren via de boeken en er ontstaan 
vaak contacten uit. Een van de kernwaar-
den van Lokaal Zuid is het lokale karakter 
en faciliteren en verstevigen van onderlinge 
contacten. Daarom steunt Lokaal Zuid dan 
ook graag het initiatief van de minibieb en 

nodigt iedereen uit om hieraan mee te doen. 
Lees, leen, ruil en geniet!
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Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u 
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

17 okt. onthulling monument 200 jr NL,  
 15.00 u, bij het Spookhuisje
19 okt. Doelen Strijkkwartet, Grote Kerk
21 okt. Brandweer oefening Greif, 19.30 u
22 okt. Naai-café Vreeland 750, CSV
11 nov. Sint Maarten
22 nov. Sinterklaas bezoekt Vreeland
12 dec. Kerstmarkt, 14.30 – 19.00 u

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

Iokai-Shiatsu 
manuele lichaamstherapie
   
praktijk Henk Kieviet

Kort nieuws
Nieuwe curssusen bij Cursusproject
Hoe en waarom van kunst: start 20 oktober
Mindfulness: start 22 oktober 
Wijn proeven vanaf 28 oktober.
Leren boekbinden start 29 oktober
Lees op onze website www.cursusprojectloe-
nen.nl of bel Ciska van Leusden: 23 23 25.

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
19 oktober C. Boers 
26 oktober Ds. P. Hoekstra
2 november  Ds. E.J. van Katwijk
9 november Ds. P. Hoekstra

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 
Uitvaartcentrum “De Oude Bank”

Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

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

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

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

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T  0294 - 23 24 28
M  06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W  esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Meezingen in het Concertgebouw
6 december brengt de KCOV Amsterdam een 
ode aan de bisschop met de ‘Nicolas Cantata’ 
van Benjamin Britten, geïnspireerd op zijn 
leven en goede werken. En. . . u mag mee-
doen, want op twee momenten in het concert 
nodigt Britten de zaal uit om mee te zingen. 
Zodat u na afloop kunt zeggen: “Ik heb nog in 
het Concertgebouw gezongen”.
Vreelanders betalen voor dit schitterende de-
cemberconcert geen €35, maar €32,50. Bestel 
uw kaarten dus snel per mail bij gerdjan@
strakblauw.nl. 
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De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

DE LOUNGE
Per heden is de Lounge weer open 

voor een goede koffie met wat lekkers
of een aangeklede borrel bij de open haard. 

Oesters, charcuterie, kaas, bitterballen en mooie wijnen.
Dinsdag tot en met zondag van 0800 - 2300u

Ook voor een zakelijke afspraak een fijne plek, 
gratis parkeren en gratis WIFI!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden     

  
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

Lunchdeal weken bij Zuid!
Reserveer een plekje en trakteer uw gast op onze kosten :)

Actie is o.b.v. een kopje dagsoep en een lunchgerecht

Kerst
Kerstavond is Lokaal Zuid gewoon geopend voor het diner.
Eerste Kerstdag zijn we gesloten. Tweede Kerstdag zijn wij 

geopend voor een speciale brunch en Kerstdiner

Kijk op lokaalzuid.nl voor alle mogelijkheden en acties.

In gesprek over zorg, welzijn en werk

Het is nu ruim een jaar 
geleden dat Marjolijn en 
Jacqueline Belleza Haarmode 
hebben overgenomen. Ze zijn 
allebei nog steeds heel blij dat 
ze deze stap hebben genomen 
want het gaat hartstikke goed. 
Hoewel het ruim twintig jaar 
geleden was dat ze hadden sa-
mengewerkt, was het meteen 
als vanouds gezellig.

Belleza Haarmode 1 jaar

In 2015 worden taken van het Rijk overge-
heveld naar gemeenten (ook wel de ‘tran-
sities in het sociaal domein’ genoemd) en 
krijgen alle gemeenten van het Rijk nieuwe 
taken op het gebied van jeugdzorg, werk en 
ondersteuning van mensen die het niet (ge-
heel) op eigen kracht redden. Tegelijk is er 
minder geld voor de uitvoering van deze ta-
ken. Dat vraagt een nieuwe manier van den-
ken en doen van de gemeenten, inwoners én 
professionals. Wat deze veranderingen in de 
praktijk gaan betekenen en hoe we dit vol-
gens u het beste kunnen organiseren, daar-
over willen we graag met u in gesprek. 
Waar, wanneer en hoe laat?
•    Vreeland en Loenersloot: maandag 27 ok-

tober, inloop vanaf 19.00
  Locatie: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, 

Vreeland
•  Loenen en Nieuwersluis: woensdag 19 no-

vember, inloop vanaf 19.00
  Locatie: Cultureel Centrum ’t Web, Spin-

nerie 15, Loenen aan de Vecht
U bent van harte welkom op deze bijeen-
komsten. U kunt zich uiterlijk 3 dagen voor 
de bijeenkomst aanmelden via m.boot@
welzijnsv.nl of 0346-290710. 

Bent u doof of slechthorend en wilt u ge-
bruik maken van een tolk gebarentaal  of 
schrijftolk tijdens deze bijeenkomst? Laat 
het ons alstublieft van te voren weten.

Speel je al een tijd een instrument en ben je 
opzoek naar een (nieuwe) uitdaging op mu-
zikaal gebied? Ben je je muzikale carrière net 
begonnen? Of wil je een oude hobby nieuw 
leven inblazen? Dan is Muziekvereniging De 
Vecht op zoek naar jou! Voor beginnende en 
ervaren muzikanten, jong en oud is plaats in 
een van de twee orkesten van De Vecht. 
Het opleidingsorkest is voor de beginnende 
muzikant. Als je al een tijdje les hebt, is het 
de plek om in een orkest te leren spelen. 
Samenspelen met anderen is leuker dan al-
leen oefenen op je eigen kamer. Onder leiding 
van de dirigent leer je naar elkaar te luisteren, 
te letten op de dirigent en alle andere dingen 
die komen kijken bij het spelen in een orkest. 
Natuurlijk hoort daar het geven van concer-
ten ook bij.
De meer ervaren muzikant kan terecht in het 
ambitieuze harmonieorkest. Onder leiding 

van dirigent Gerhart Drijvers (MM) staat 
het harmonieorkest garant voor bijzondere 
concerten. In ieder geval één keer per jaar 
een concert met een topsolist en een uitda-
gend klassiek getint programma. Zo hebben 
we al samengewerkt met topvioliste Rosanne 
Philippens en solohoornist van het RPhO 
Martin van de Merwe. Ook schuwen we de sa-
menwerking met andere disciplines niet. Wat 
dacht je van een muzikale toneelvoorstelling 
met acteurs of een concert met een koor?
Het opleidingsorkest repeteert op maandag-
avond van 19.00-19.50 uur, het harmonieor-
kest van 20.00-22.00 uur in CSV Ridderhof. 
Als het je leuk lijkt om bij De Vecht te komen 
spelen, kom dan gerust langs op een maan-
dagavond om te luisteren en/of mee te spelen. 
Wil je meer informatie, ook over lessen op een 
instrument, stuur dan een mail naar: info@
muziekverenigingdevecht.nl

MV De Vecht zoekt nieuwe leden

Samen met andere leerlingen van het A. 
Roland Holst College gaan wij vrijwilligers-
werk doen in Cambodja. Door middel van 
een motivatiebrief zijn wij ingeloot voor 
deze reis in februari 2015. Tijdens deze reis 
gaan wij lokale projecten ondersteunen. We 
gaan bijvoorbeeld Engelse les geven aan 
kinderen, regentonnen maken, maar ook 
sport- en spelmiddagen organiseren. Daar-
naast willen we graag contact maken met de 
lokale bevolking om elkaars ervaringen en 
kennis te delen.
Wij gaan auto’s wassen om geld op te halen 
voor deze bijzondere reis. U kunt uw auto 

brengen en later weer ophalen. Maar wach-
ten mag ook onder het genot van een kopje 
koffie en iets lekkers.
Wanneer en waar:
ZATERDAG 18 OKTOBER van 09.00 tot 
17.00 uur op de parkeerplaats 
achter Voorstraat 20 (ingang tussen de Til 
en Lindengracht 23)
ZATERDAG 25 OKTOBER 09.00 tot 17.00 
op het Maartenplein
Wassen buitenkant € 7,50
Stofzuigen binnenkant € 2,50

Lisanne Vlekke en Lieve Nieuwland

Lezers schrijven  
Auto’s wassen voor Cambodja 
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Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

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

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage 

Houd 
Vreeland 

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

Dominique Spijker’s carrière heeft een op-
merkelijke boost gekregen. Medio oktober 
opende hij namelijk zijn eigen zaak ‘Jabugo 
bar Iberico’ in de hippe Amsterdamse 
Foodhallen, nabij de Kinkerstraat en de 
Ten Cate markt. “Ondernemer worden was 
wel de planning, maar dat het zo snel zou 
gebeuren was een verrassing”, zegt de on-
dernemende Vreelander.

Dominque werkte eerst bij een hip Aziatisch 
restaurant in het trendy Dorchester hotel 
in Londen als assistent manager, kwam te-
rug naar Nederland om samen te zijn met 
zijn vrouw Mariëlle. Ruim twee jaar gele-
den zag hij een nieuwe uitdaging, namelijk 
de Spaanse-hamspecialist Ibericus aan de 
Haarlemmerstraat in Amsterdam, waar 
hij ruim anderhalf jaar gewerkt heeft. “Een 
mooie ervaring! Ik heb er veel kennis opge-
daan over de kwaliteit van Spaanse hammen, 
het assortiment, maar ook hoe de hammen 
en schouders ontbeend en gesneden moeten 
worden.” Bij Ibericus begon het ook te krie-
belen. Dominique wilde liefst een eigen zaak, 
zodat hij ook verantwoordelijk was voor de 
inkoop, het assortiment en het personeel. 

Foodstand Jabugo
Hoe en wat wist Dominique een half jaar 
geleden nog niet precies. “Ik vertrok bij 
Ibericus en voordat ik het wist kwamen de 
Foodhallen in beeld. Ik kreeg de mogelijk-
heid om in de hal een foodstand van 15 m2 
te openen. Toen is het balletje gaan rollen. 
Deze locatie is geweldig. Ik sta er samen 
met nog 20 foodspecialisten. De hallen zijn 
de verbouwde tramremises in Amsterdam 
West. De sfeer is industrieel, maar toch op 
een toegankelijke en vriendelijke manier. In 
het complex is ook een bioscoop, restaurant, 
bibliotheek en kunstuitleen gevestigd. En 
er zijn verschillende trendy winkels. Het is 
echt héél bijzonder geworden. De verwach-
ting is dat jaarlijks 500 duizend mensen de 
Foodhallen gaan bezoeken.”

Assortiment
Dominique reisde – zodra hij wist dat hij 
een locatie in de Foodhallen kreeg – af naar 

Spanje. Daar bezocht hij onder meer de 
Mercado San Miguel in Madrid, ‘een ontzet-
tend gezellige overdekte markt waar mensen 
elkaar ontmoeten, eten en drinken’. En na-
tuurlijk ging hij ook langs boeren, produ-
centen en leveranciers. Inmiddels zijn de 
contracten gesloten. Jabugo – de naam komt 
van een Spaans dorp waar de hammen wor-
den gemaakt – gaat hammen verkopen van 
Iberico varkens die vooral eikeltjes eten. “We 
gaan verschillende soorten Spaanse brood-
jes verkopen. Het brood wordt ter plekke 
afgebakken. Verder hebben we leuke punt-
zakken ontwikkeld, een soort patatzak, waar 
we gesneden vleeswaren en droge worstjes 
in doen. Zo kun je al lopend lekker snacken. 
In de Foodhallen staan overigens lange tafels 
waar de bezoekers kunnen aanschuiven. En 
er zijn verschillende bars voor de drankjes!”

Facebook 
Logo, bedrijfskleding, personeel, inkoop van 
hammen, worsten, een Facebook account: 
Dominique heeft het allemaal in korte tijd 
geregeld. “Het is een superleuk concept, 
uniek voor Nederland.” Tot slot nodigt 
Domique alle Vreelanders uit om in ieder ge-
val zijn Facebook pagina ‘Jabugo bar Iberico’ 
te ‘liken’ om zo op de hoogte te blijven van 
het nieuws. “Maar nog leuker is het om naar 
de Foodhallen te komen en onze heerlijke 
ham te proeven!” De Foodhallen zijn zeven 
dagen per week open. Van zondag tot en met 
woensdag van 11.00 uur tot 20.00 uur en van 
donderdag tot en met zaterdag van 11.00 uur 
tot 21.00 uur.               C.L.

Start-up Dominique Spijker: 
‘Foodstand Jabugo in Amsterdamse Foodhallen is geopend’

De heer Boerstra uit Vreeland heeft uit han-
den van zijn dochter Coby Boerstra het ere-
lidmaatschap ontvangen van de Historische 
Kring Loenen. Op de druk bezochte feeste-
lijke jubileum bijeenkomst op 19 september 
van het 20-jarig bestaan van de Historische 
Kring in de N-H Kerk te Loenen, ontving 
dochter Coby het erelidmaatschap uit han-
den van voorzitter Wouter Pijzel met het 
daarbij behorende certificaat. Omdat de heer 
Boerstra in tehuis Snavelenburg te Maarssen 
verblijft en zijn gezondheid het helaas niet 
toestond om zelf aanwezig te zijn, nam zijn 
dochter de honneurs voor hem waar. 
Afgelopen woensdag 8 oktober ontving de 
heer Boerstra het certificaat uit handen van 
zijn dochter.

De heer Boerstra ontving het erelidmaat-
schap omdat hij jaren lang de bron is geweest 
voor informatie over Vreeland. Daarnaast 
heeft hij als redactielid van de Vechtkroniek 
wezenlijk bijdragen aan de hoge kwaliteit 
van dit door leden en niet-leden zeer gewaar-
deerde tijdschrift.

De heer Boerstra erelid HKL
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Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

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

Activiteiten rond 750 jaar 
Vreeland in 2015

30 augustus 2014 was de kick-off van het ju-
bileumjaar met het ‘terug halen’ van de oude 
stenen van kasteel Vredelant uit Utrecht, een 
gedenkwaardige dag waarbij Vreeland vast 
een voorproefje kreeg van wat er allemaal nog 
komen gaat in 2015. Stichting Vreeland 750 
organiseert in 2015 uiteraard tal van feestelij-
ke en gedenkwaardige activiteiten om van dit 
jubileumjaar een heel speciaal jaar te maken.
Officiële start
We starten het jubileumjaar 2015 officieel tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad 
op zondag 4 januari. Daar wordt  het door 
Juliette Jonker geschreven boek ‘Vreeland 
in vogelvlucht’ gepresenteerd. Een bijzonder 
boek over Vreeland dat zeker niet in uw boe-
kenkast mag ontbreken. 
Sterren van Vreeland
30 mei tot en met 21 juni beleven we de 
‘Sterren van Vreeland’. Maar liefst vier weken 
van kunst en cultuur rond diverse thema’s. 
Verderop in deze Vreelandbode meer hier-
over.  
Dorpsfeest wordt middeleeuwse dag
Op 29 augustus 2015 maken we van het jaar-
lijkse dorpsfeest een heuse middeleeuwse dag. 
De voorbereidingen zijn al  in volle gang en 
dat het bijzonder wordt staat nu al vast. Over 
de invulling van deze dag zult u binnenkort 
meer kunnen lezen, op de website en in de 
Vreelandbode.
Activiteiten krijgen een middeleeuws tintje
Bijna alle activiteiten die in 2015 plaatsvin-

den krijgen een middeleeuws tintje. Van 
Nieuwjaarsduik, tot Koningsdag,  van kas-
telen bouwen (in 2014 nog huttenbouwen) 
tot paaseieren zoeken. In 2015 doen we het 
op zijn middeleeuws. Wij dagen u uit om 
2015, de viering van het 750-jarig bestaan van 
Vreeland, in uw beste middeleeuwse pak met 
ons mee te beleven. Tijdens het naaicafé op 
22 oktober a.s. leert u om zelf middeleeuwse 
kleding te maken.  Meer hierover leest u op de 
website www.vreeland750.nl.
Afsluiting jubileumjaar
Het jubileumjaar wordt afgesloten tijdens de 
altijd gezellige kerstmarkt. Ook al zo’n bijzon-
der Vreelands evenement. Het is nog ver weg 
en we willen er ook nog even niet aan denken, 
want dan komt er een eind aan alle festivitei-
ten van het 750-jarig bestaan van Vreeland. 
Hoe we gaan afsluiten laten we u in de loop 
van het jaar weten. 
Wilt u mee helpen?
Heeft u zin om mee te helpen om dit bijzon-
dere feest voor iedereen onvergetelijk te laten 
zijn? Meld u dan aan op info@vreeland750.nl. 
Wij kunnen uw  enthousiasme en inzet goed 
gebruiken.
Meer informatie
Op www.vreeland750.nl vindt u steeds de 
meest actuele informatie over de activiteiten 
die worden georganiseerd rond het 750-jarig 
bestaan van Vreeland. U kunt ons ook volgen 
via Facebook en Twitter en/of door u (via de 
website) aan te melden voor de nieuwsbrief.

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

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

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

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl

Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops
Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel   : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email  : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

‘Sterren van Vreeland’ is een serie van vier 
kunst- en cultuurweekenden die plaatsvin-
den van 30 mei t/m 21 juni 2015. Dit ter vie-
ring van het goede leven - al 750 jaar lang - in 
het dorp Vreeland, in al zijn rijkdom: van 
toen tot hier en nu. Dit culturele evenement 
geeft een impuls tot verbinding: van nieuwe 
en oude bewoners, van professionals en ama-
teurs, van jong en oud. Het toont tevens aan 
iedereen de vele talenten en kwaliteiten van 
het dorp.
Tijdens ‘Sterren van Vreeland’ worden vier 
podia gecreëerd voor het ‘etaleren’ van ver-
schillende Vreelandse kunstuitingen. Daar-
naast wordt een breed scala aan workshops 
en rondleidingen georganiseerd onder lei-
ding van getalenteerde Vreelanders. Alles op 
locaties in (de omgeving van) Vreeland.
Deelnemers
Het aanbod van kunst en cultuur tijdens 
‘Sterren van Vreeland’ is heel breed. Denk 
daarbij aan beeldende kunst, fotografie en 
film. Maar ook aan muziek, toon- en taal-
kunst en vormgeving. Deelnemers zijn niet 
alleen professionele kunstenaars maar ook 
(semi)amateurs. Jong en oud, iedereen is van 
harte welkom om deel te nemen aan dit cul-
turele evenement. 
Vier weekenden
Het 1e weekend (30 en 31 mei) is de grote 
opening van ‘Sterren van Vreeland’. Dan 
starten de exposities waaronder die van Lies-
beth Romeijn (‘75 Vreelandse portretten’).

Tijdens het 2e weekend (6 en 7 juni) ligt het 
accent op ‘delen en leren’, met workshops 
voor zowel kinderen als volwassenen. Ook 
komt er een ‘grote Vreelandse buiten teken- 
& schilderdag’ onder leiding van Dieuwer 
Elema en Maarten Vlam.
Het 3e weekend (13 en 14 juni) staat in het te-
ken van Vreelandse films en filmmakers. Dit 
gebeurt aan de hand van een echt filmfestival 
met filmmateriaal dat is gemaakt in Vreeland 
door (oud-) Vreelanders. Het hoogtepunt tij-
dens dit weekend is de première van Jelle van 
Doornik’s film over ons dorp.
Als uitsmijter sluiten we het laatste weekend 
van ‘Sterren van Vreeland’ (20 en 21 juni) af 
met een groots muziekspektakel ‘klinkers en 
klanken’ op de Vecht. Het traditionele brug-
concert van de muziekvereniging staat niet 
meer alleen! 
Organisatie
Om ‘Sterren van Vreeland’ tot een succes te 
kunnen maken, zoeken we niet alleen deel-
nemers, maar ook mensen die willen helpen 
bij de organisatie. Het gaat dan om het or-
ganiseren van diverse exposities, gezamen-
lijke foto-expositie /-wedstrijd, muziek- en 
theatervoorstellingen, het afsluitende mu-
ziekspektakel, het filmfestival en diverse 
workshops en rondleidingen.
Heb je interesse om deel te nemen of te 
helpen bij de organisatie? Neem dan contact 
op met: Liesbeth Romeijn, 237474,    
liesbeth.romeijn@planet.nl
Dieuwer Elema, 234536,  info@dieuwerelema.nl
Reinko Abels, 234785, abels@solcon.nl

Sterren van Vreeland

Een uniek park tussen Amsterdam en ‘t Gooi, 
gelegen aan de Vecht in Nederhorst den Berg.

Tijdelijk Huren
Chalet voor max. 4 pers.

Dit chalet van 40m2 heeft een ruim woongedeelte met 
open keuken, is gemeubileerd, en heeft 2 slaapkamers.

Direct beschikbaar      

Huurprijs v.a. € 700,- per mnd,
excl. Verbruik gas, water en elektra.

Eilandseweg 32, Nederhorst den Berg
T 0294-251692  F 0294-254549 info@vechtoever.nl    www.vechtoever.nl 
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon  

Voor de zomertijd 
valt het doek, 

hoogste tijd voor 
een winterlook

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Daewoo Matiz                        Grijs               2004 2285
Ford Focus                              Rood                  2007 6800
Ford Ka                                     Grijs                   2009 3845
Mercedes Benz 320 Cdi Blauw                2005 9800
Opel Astra  1.8 Automaat    Grijs                    2007 7450
Opel Corsa 1.2                         Blauw                2003 3350
Peugeot 407 coupe               Rood                   2006 8945
Peugeot 206 Gti                      Grijs                   2004 4445
Renault Twingo                       Grijs                   2008 4645                   
Skoda Fabia Station                Grijs                  2003 2350
Suzuki Splash                          Grijs                  2008 9950
VW Polo 1.2                            Grijs                  2003 4450
NU OOK VOOR UW NIEUWE AUTO, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
AL ONZE AUTO’S VANAF € 4500,- MET 6 MND BOVAG GARANTIE.

!

Hanneke Hendrix is al jaren de vaste regie-
assistente bij de HoorSpelFabriek. Niet alleen 
houdt ze alles wat achter de microfoon ge-
beurt vlijmscherp in de gaten, ze maakt ook 
de lekkerste koffie voor alle gasten. Dat kan 
ook niet anders met haar langdurige carrière 
achter de bar, compleet met barrista diploma. 
Daarnaast twittert, instagramt en facebookt 
ze ook als een dolle over de hoorspelen. 

Maar dat is maar één kant van deze veelzijdige 
dame. Ze schrijft ook nog eens. En hoe. Haar 
tweede roman is net uit: De dyslectische har-
tenclub geheten. Was haar eerste roman, De 
verjaardagen al goed, in dit tweede boek is ze 
duidelijk weer veel verder in haar verteltech-
nieken. Onder de titel staat ter verduidelijking 
‘Road Roman’, drie vrouwen op een gevaar-
lijke tocht. Het begint met hun samen delen 
van een ziekenkamer, afdeling zware brand-
wonden. Voor hun deur houdt een agent de 
wacht. De dames hebben namelijk alle drie 
het nodige op de kerfstok. Vandersteen, de 
oudste, kletst de boel bij elkaar. De dikke 
Anna zegt niks en de ik-figuur is ook niet al te 
spraakzaam. Maar dan keert het tij, er groeit 
een band tussen de drie en wanneer ze gevaar 
ruiken, schakelen ze de agent uit en ontsnap-
pen.
Een achtervolging kan niet uitblijven. Een 
soort Thelma en Louise, maar dan met zijn 
drieën. Of, zoals Hanneke Hendrix schrijft, 
geen Bonnie en Clyde, maar Bonnie, Bonnie 
en Bonnie. Nederland blijkt een groot land, 
met rare landweggetjes, donkere bossen en ze 

moeten zich zien 
te redden met 
dingen die ze jat-
ten, met beesten 
die ze vangen en 
opeten. “Ik kan 
prima eekhoorn 
koken”, zegt 
V a n d e r s t e e n 
ergens en zo 
langzaam aan 
ontrafelen zich 
ook de levens-
verhalen van de 
vrouwen, die alle drie er flink op los gelogen 
hebben tegen elkaar over wat hun zogenaamd 
overkomen is. 
Het geluk lijkt ze toe te lachen bij een bezoek 
aan een truckerscafé. Truckers zijn ook vage-
bonden, zonder vaste woon- of verblijfplaats 
en dus de natuurlijke bondgenoten van de 
outlaws, de vrouwen. Truckers zijn een bui-
tencategorie, want de rest van het mannelijke 
soort deugt niet, is de oorzaak van alle ellende 
die de drie overkomen is. 
Dit alles wordt met een heel droge humor be-
schreven. Heel laconiek, alsof alles wat er ge-
beurt de gewoonste zaak van de wereld is. Het 
heeft een enorme vaart, dezelfde vaart die de 
vrouwen hebben met de politie op hun hielen. 
De ondertoon is melancholiek, hoe kan het 
ook anders met zulke door het leven getergde 
mensen, maar er valt ook heel veel te lachen 
in het boek. Een boek bevolkt door mensen 
die je nog lang zullen vergezellen in je hoofd.

Marlies Cordia

Wat lezen wij?

Net als ieder jaar zal er op 21 oktober 2014 
wederom een grote brandweer- en BHV-oe-
fening gehouden worden op de Bergseweg 
bij Greif. Deze jaarlijkse oefening wordt ge-
houden om zowel de plaatselijke brandweer 
als de BHV-organisatie van Greif te trainen 

op en om het terrein van Greif, zodat er bij 
calimiteiten eff ectief opgetreden kan wor-
den. Mocht u interesse hebben, kom dan 
gerust kijken. De aanvang van de oefening is 
rond 19.30 uur.

Brandweeroefening bij Greif

Na een reis van 10 jaar en een goede 6 miljard 
kilometer is het ESA ruimteschip ‘Rosetta’ 
afgelopen Augustus aangekomen bij een ko-
meet met de mooie naam 67P/Churyumov-
Gerasimenko. Sindsdien vliegt Rosetta met 
de 4 kilometer grote komeet mee, richting 
zon. Op 12 november – vanuit Vreeland ab-
soluut niet te zien – start vanuit Rosetta een 
kleiner gevaarte – Philae – dat voor de eerste 
keer een zachte landing op het oppervlak van 
een komeet gaat uitvoeren. Een tour-de-for-
ce van jewelste. Honderden kometen vliegen 
momenteel rondom de zon, maar deze gaat 
een apart plekje krijgen. Rosetta heeft dui-
zenden foto’s gemaakt en de landingsplaats 
voor Philae is nu vastgelegd; een stukje met 
niet al te veel rotsen en aan een kant van 
de komeet die geregeld richting zon is ge-
draaid. Het wordt spannend, 12 november. 
De zwaartekracht op 67P is dusdanig gering 
dat Philae bijzonder langzaam moet afdalen. 

Al bij een relatieve snelheid van meer dan 2 
km/uur bestaat het risico dat de lander weer 
van het oppervlak afstuitert. Dat is alles be-
halve gemakkelijk, want de komeet beweegt 
zelf met ruim 17 km/seconde. Op http://
www.livecometdata.com/comets/67p-
churyumov-gerasimenko/ is voor 67P (en 
ook andere kometen) te zien waar deze zich 
bevindt, hoe snel de komeet beweegt en 
hoever de afstand tot de aarde en de zon is. 
Kometen bestaan uit het meest oorspronke-
lijke materiaal dat we kennen, namelijk dat 
waaruit een goede 4,5 miljard jaar geleden 
zon en planeten zijn ontstaan. Rosetta hapt 
al op veilige afstand naar het oerstof dat van 
het oppervlak vrijkomt, op zoek naar orga-
nisch materiaal. Philae gaat volgende maand 
het oppervlak van de komeet onderzoeken 
en reist daarmee terug naar de begintijd van 
ons zonnestelsel. Na 12 november weten we 
meer.            H.L.

Hemel boven Vreeland
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Menigeen kijkt er alweer naar uit; de sfeer-
volle kerstmarkt in Vreeland, die dit jaar op 
vrijdag 12 december zal plaatsvinden. In zes 
jaar tijd is deze markt waarmee Vreeland 
eventjes in ‘Dickens-sferen’ komt echt ‘op 
de kaart gezet’. Toen Sandra Boogert zes 
jaar geleden het initiatief tot de markt nam, 
begon zij met 20 kraampjes, die veelal door 
familieleden en vrienden gevuld waren. Het 
jaar daarop versterkte Karin van Dis de or-
ganisatie, en onder de vleugels van dit gou-
den team ontwikkelde de Kerstmarkt zich tot 
een fenomeen in de regio, met 45 kraampjes 
en ieder jaar nieuwe spraakmakende activi-
teiten. Wie herinnert zich niet de recordpo-
ging kerstliederen zingen, de vuurspuwer, de 
kameel en de koekjesbakwedstrijd. En wat te 
denken van de levende kerststal ieder jaar, 
met koeien, boer Johan als vaste Jozef en vo-
rig jaar zelfs een echte baby als kindje Jezus. 
De Kerstmarkt kreeg in de loop der tijd erg 
veel publiciteit via de pers en sociale media. 
Dit jaar is de organisatie versterkt met Enge-
line van Ee, die de contacten met de stand-
houders op zich neemt. De organisatie voor 
dit jaar is net weer opgestart, er is nog ruimte 
voor nieuwe standhouders.

Toe aan een nieuwe uitdaging
Het is de laatste keer dat Sandra en Karin de 
markt organiseren. En nee, niet omdat ze ru-
zie hebben, maar omdat ze beide vinden dat 
het na zes jaar tijd is voor nieuwe gezichten 
die ‘de kar gaan trekken’. “Mijn eerste prio-

riteit ligt bij school en daarnaast bij de thea-
terschool” aldus Sandra, die ook druk bezig is 
met de musical ‘Grease’ en diverse activiteiten 
voor het feestjaar Vreeland 750. Ook Karin is 
toe aan een nieuwe uitdaging en ruimte voor 
andere projecten. Bij deze dus een oproep: 
wie heeft er zin in om volgend jaar (jaren) de 
Kerstmarkt te organiseren?? Je stapt in een 
goed geoliede machine, een lopende trein, die 
deels gesubsidieerd wordt door de Bedrijfsver-
eniging en diverse sponsoren. Wie zin heeft 
in deze uitdaging die zo leuk is voor de sfeer 
in ons dorp, neemt contact op met Karin van 
Dis, 06- 54218888. De organisatie hoopt dat 
zich nieuwe kandidaten melden, anders wordt 
het dit jaar de laatste Kerstmarkt. En dat zou 
jammer zijn voor Vreeland!                             J.J.

Vacature voor de Kerstmarkt

De hoorspelen met het 
hoogste percentage
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

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

Ze geeft al turnles bij DOS Vreeland sinds 
september vorig jaar maar is nog niet bij ie-
dereen bekend: Eveline de Winter (43) uit 
Breukelen. Enthousiast stort ze zich op de 
meidengroepen nadat ze in 2013 door Vin-
cent Stapper werd gepolst. Inmiddels is ze 
ingeburgerd bij de Vreelandse turnsters en 
zit ze vol enthousiaste plannen bij DOS.
Eveline was zelf pas vier jaar oud toen ze al 
begon met gym. ‘Tot mijn achttiende ben 
ik de gymzaal in Vleuten, waar ik vandaan 
kom, eigenlijk niet meer uitgekomen. Zo 
leuk vond ik het. Turnen heeft voor mij een 
bepaalde magie. Toen ik zestien werd, ging 
ik ook lesgeven.’ Vanaf haar negentiende 
jaar ging de jonge Eveline voltijds werken 
bij de KLM waardoor haar sport even op 
de achtergrond kwam. Op Schiphol vond 
ze tot haar genoegen emplooi als grondste-
wardess.  Ze werkte ook nog door toen haar 
dochter en zoon (inmiddels 17 en 14) gebo-
ren werden maar vond door hen ook de weg 
naar de gymzaal weer terug.

Schopje
‘Ik geloof dat mijn dochter pas 2,5 was toen 
ik haar een schopje onder haar kont gaf 
richting gymzaal. Mijn zoon heeft vanaf 
zijn vierde geturnd (tot zijn zesde, red) en 
zo rolde ik er langzaam weer in. Bij VIRTO 
in Breukelen gaf ik ouder-kind-gym maar 
ook les aan de kleuters en de meiden in alle 
leeftijden.’ Ondertussen werkte ze ook nog 
full time door en vroegen haar kinderen de 
nodige aandacht. ‘Tsja, ik geloof niet dat ik 

erg van stilzit-
ten hou. Ik heb 
gewoon een 
b e h o o r l i j k e 
dosis adrena-
line in mijn 
lijf.’ Inmiddels 
werkt de Breu-
kelse niet meer 
bij de KLM 
maar is over-
gestapt, na een 
tussenstop bij 
de Klimboom, naar TT Gymnastics. Een be-
drijf dat turnpakjes ontwerpt en produceert. 
Helemaal in haar straatje dus. En misschien 
dat ze in die hoedanigheid ook nog iets voor 
DOS kan gaan betekenen. 

Pannenkoekenhuis
Behalve bij DOS geeft Eveline ook nog turn-
les in Abcoude. Vreeland kende ze tot voor 
kort alleen maar van het pannenkoeken-
huis waar ze vroeger met haar ouders graag 
kwam eten. ‘Inmiddels ben ik hier helemaal 
gewend hoor. Ik heb allemaal plannen. Er 
lopen hier zulke leuke talentjes rond! Graag 
wil ik een selectieteam maken en dat gaat 
bijvoorbeeld niet als je zelf geen juryleden 
meeneemt. Toen ik dat vertelde tegen de 
ouders boden zich er gelijk zes aan om een 
cursus te volgen. Dat vind ik heel leuk. De 
ouders zijn hier erg begripvol en behulp-
zaam. Dat is belangrijk voor mij en voor de 
kinderen.’                           M.A.v.S.

Turnjuf Eveline houdt niet van stilzitten

Karin en Sandra organiseerden dit jaar 
ook voor het laatst het Dorpsfeest. 
Als dank voor hun jarenlange inzet 
trakteerde De Nederlanden de dames 
op een feestelijke lunch. 
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Vreeland 750 jaar
De stenen van kasteel Vredelant zijn terug in 
Vreeland! Hebben jullie ook gezien dat ze met 
het mooie schip naar Vreeland zijn gebracht? 
Een groep Vreelanders hebben, in hun mid-
deleeuwse kleding, de stenen uit Utrecht op-
gehaald. Maar wat gaan we nu met die stenen 
doen???

De Dorpsraad van Vreeland heeft, in sa-
menwerking met de Stichting Vreeland 750, 
een prijsvraag uitgeschreven hoe we een bij-
zondere, waardige en mooie bestemming 
voor de stenen kunnen vinden. Wie heeft 
het beste idee? Wat zou het leuk zijn als het 
beste idee komt van een leerling van de CSV! 
Een aantal kinderen hebben hun idee bij de 
Vreelandbode ingeleverd en daarom krijgen 
die hier een plekje.
Voor alle kinderen die nog niet hun idee heb-
ben ingeleverd, het kan nog tot 1 november! 
Doen jullie mee?
Het is wel belangrijk dat je idee een band 
tussen de stenen en het Sperwerveld, het ter-
rein waar ooit ‘ons’ kasteel heeft gestaan, laat 
zien. Het Sperwerveld is beslist geen ‘gewoon’ 
grasveld. Dat de stenen terug komen naar een 
plaats op, om of dichtbij het Sperwerveld is 
belangrijk en zal het Sperwerveld nog speci-
aler maken. Op dit moment hebben we niet 
zo veel stenen ‘in huis’ maar we kunnen er 
meer halen. In het Dorpshuis liggen een paar 
stenen om naar te kijken. De maten van de 
stenen zijn verschillend, maar zijn ongeveer 
30x12x7 cm (lxbxh).

Hoe werkt het?
-  Jullie kunnen tot 1 november je ideeën in-

leveren. 
-  De ideeën worden ingeleverd bij juf Sandra 

of bij Wietske (de moeder van Fien, Jet en 
Rob). Volwassenen kunnen hun ideeën stu-
ren naar info@vreeland750.nl.

-  Jullie mogen een verhaal, tekening of knut-
selwerk inleveren.

-  Een jury zal alle inzendingen bekijken en een 
winnaar kiezen. Het winnende idee zal uit-
gevoerd worden.

Doen jullie mee????
Ella en Loren
Hallo,wij zijn Ella de Knegt 9 jaar en Loren 
Jongeneel 9 jaar. Wij hebben een ontwerp 
gemaakt en wij hopen dat u het leuk vindt. 
Wij willen graag op het sperwerveld een soort 
van knus huisje maken met kussentjes en dat 
soort dingen...... En iedereen mag er komen. 
Bijvoorbeeld u wilt een keer met uw vrienden 
op het Sperwerveld slapen dan mag dat ook. 
Nodig: We weten niet hoe veel stenen we no-
dig hebben maar zeker hebben we een muur 
nodig stuk of vier muren. En cement. Liefs 
Loren en Ella

Julie en Rick
De stenen
Ik wil graag met de stenen het wapen van 
Vreeland maken.
Nodig: Stenen, cement of beton, verf en kwas-
ten, plaat van ijzer in de vorm van schild.
Wat ga ik doen: Ik ga eerst een tekening ma-
ken. Dan maken we een plaat van ijzer in de 
vorm van het schild. Daarna ga ik de rand 
van het schild met stenen maken. Het paard 
op het schild gaan we gewoon opschilderen. 
We maken dan eerst een muurtje waar het 
paard opkomt. Het kasteel (het dak) maken 
we misschien van wat 
platen hout. Die gaan 
we schilderen. Het kas-
teel maken we dan mis-
schien van wat stenen. 
Dat teken op het kasteel 
bovenaan (die vlag) ga 
ik maken door het te 
schilderen.
Rick Willig, 
9 jaar (bijna 10)
Julie van Kort 
9 jaar (bijna 10)

Jeremy
Hallo ik ben Jeremy.
Ik wil van de oude ste-
nen een marktkraam 
maken.
Ik heb nodig: 30 ste-
nen, 2 zakken cement, 
4 planken hout

Rik en Thomas
Hallo wij zijn Rik en Thomas. We zouden het 
leuk vinden om een huisje uit de tijd dat het 
kasteel Vredelant op het Sperwerveld stond 
te bouwen. Het huisje is gemaakt van stenen. 
Van de moppen van het oude kasteel. En ook 
van hout. We hebben 
ook spijkers nodig en 
een hamer. En 4 verf-
potten nodig. En we 
hebben ramen nodig. 
En we hebben 150 ste-
nen nodig. Wij zullen 
zelf ook mee helpen.
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Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

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

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

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 € 6,00 i.p.v € 8,50. Begeleiders gratis
Hoe:     Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
Verder:  Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
         bij de kassa van TunFun! 
         Geldig voor 2 kids tot en met december 2014

VrB:

�

Isis
Naam: Isis Maijer 9 jaar
Hallo mij idee: ik zal het leuk vinden als we 
van de stenen een museum gaan maken met 
een ophaalbrug er bij. over kasteel Vredelant 
net zo als kasteel Muiderslot maar dan over 
kasteel Vredelant en kleiner.
nodig: ik weet nog niet hoeveel stenen we no-
dig hebben maar dat bereken ik nog wel, verf 
en cement heb ik ook nodig
waar: op het Sperwer-veld in Vreeland naast 
de kleizuwe met vriendelijke groet, Isis

Anne & Fauve
Naast het bloemetje staat een bruggetje
Vreeland had vroeger veel geld.
Daar stond iets op het veld.
Dat was een groot kasteel maar die is niet meer 
heel.
We hebben de stenen teruggehaald want ze hadden 
er niet voor betaald.
We hebben de steen terug en daarvan maken wij 
een brug
Nodig: 40 stenen, IJzerenplaat, Oranjeverf, 
Zijl, Water

Zo maak je het: Eerst 
graaf je een kuil, daar 
doe je een zijl in. En in 
het zijl doe je water en 
boven het water maak 
je een oranjebruggetje.
Zo maak je een oranje-
bruggetje: Je pakt een 

ijzerenplaat. Aan de ene kant maak je 20 ste-
nen en aan de andere kant ook. Dan verf je 
hem oranje.

Eline
Hi ik ben Eline en heb een 
idee met de stenen.
Wat wil ik maken: Een 
standbeeld van het wapen. 
Het gebruik van de stenen 
is het blok.
Benodigdheden: stenen, 
hout, verf, zaag en iets 
scherps waarmee je in de 
stenen kan schrijven.

Amy en Beau
Hoi, wij zijn Amy van der Spoel en Beau 
Buitink. Wij doen mee aan een wedstrijd. Het 
gaat als volgt. Wij hadden vroeger een kasteel 
het stond in Vreeland. En dat is gesloopt. En 

in Utrecht op nieuw 
gebouwt. En we heb-
ben ONZE stenen 
met mooie boten op 
gehaald. En we doen 
een soort wedstrijd 
wie het leukste idee 
bedenkt wat we met 
de stenen gaan doen 
wordt echt uitge-
voert. En wij Amy 

en Beau willen een maalmolen maken. Wat 
hebben we nodig? Houd, stenen maar we we-
ten niet hoeveel stenen we gaan gebruiken. 
Dat moeten we nog berekenen. Groetjes Beau 
en Amy.
Nodig:
Hout, Stof, Oranjeverf, Donkerblauwe verf

Jessi
Hallo ik ben Jessi, ik had een idee laten we to-
rens maken.
Dit heb ik nodig:
445 stenen.
Dat was het.
Uitleg: Je pakt 3 stenen die leg je naast elkaar, 
dan pak je nog 3 stenen die leg je achter de 
eerste steen, dan pak je nog 3 stenen die leg 
je achter de laatste steen en dan pak je nog 3 
stenen die leg je achter aan, dan doe je er met-
selspul op, en dan doe je hetzelfde.

Frederick
Het wordt een hut van stenen
Ik ben Frederick.
Ik ga een klein huisje maken. Maar ik weet 
nog niet hoe veel stenen het woorden, maar 
ik denk een paar of 20 stenen of misschien 
30 stenen. Ik heb 2 ramen nodig een voor het 
raam en een voor de deur.

Musical ‘Daar zit een luchtje aan’
Op zaterdag 4 oktober gaven twee groepen 
van theaterschool Kleine Kunst in Vreeland 
een opvoering. Ouders en bekenden genoten 
van de stralende kindergezichten. Het ver-
haal werd bedacht en geregisseerd door juf 
Siwanthi Leijen-van der Pol. Op maandag 
10 november starten weer nieuwe toneel- en 
musicallessen in basisschool CSV Ridderhof. 
www.theaterschoolkleinekunst.nl
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen. 

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos. 

In de maand november en december 20% korting 
op een dag- of nachtcrème van Webecos! 

www.schoonheidssalondiane.nl
Kleizuwe 109a Vreeland, 0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

“Ik wil mijn klanten lekker verwennen”
Diane van Zuijlen (46) wist al op jonge leef-
tijd dat ze schoonheidsspecialiste wilde wor-
den. “We woonden in Breukelen en ik mocht 
op een keer met mijn moeder mee naar de 
schoonheidsspecialiste. Het was me gelijk 
duidelijk: dat werk wilde ik ook!” Diane werkt 
nu al weer 15 jaar aan huis op de Kleizuwe. 
“Toen ik kinderen kreeg, leek een salon aan 
huis me een goede oplossing. En ik heb er 
nog steeds geen spijt van. Mijn klanten ko-
men niet alleen uit Vreeland, maar ook uit 
de omliggende dorpen, tot Abcoude aan toe. 
Ik houd ervan om hen lekker te verwennen, 
zodat ze écht 1,5 uur voor zichzelf hebben!”
Aanvankelijk had Diane een kamer in huis 
verbouwd tot salon, maar sinds 2010 heeft 
ze een mooie, verbouwde ruimte achter haar 
huis, waar ze haar vak uitoefent. Ze werkt met 
de producten van Webecos. “De schoonheids-
specialistes die met dit merk werken, krijgen 
regelmatig opfriscursussen. We leren dan 
nog meer over de producten en hun werking. 
Sinds kort pas ik ook een nieuwe permanente 
manier van ontharen toe. Ik gebruik daarvoor 
Depilar Systems. In een aantal fases wordt de 
haargroei voor eens en altijd verwijderd. Deze 
methode is op basis van natuurlijke enzymen 
en lang niet zo kostbaar als ontharen via licht 
en laser! De enzymen zijn hypoallergeen en 
hebben geen bijwerkingen.”
Aandacht voor de klant 
Wie een schoonheidsbehandeling bij Diane 
wil, kan heel eenvoudig de website bezoeken 
en zelf een afspraak in de digitale agenda boe-
ken. “Maar”, zegt Diane, “er kan natuurlijk 
ook gebeld worden. De voicemailberichten 
luister ik na de behandelingen af. Ik wil na-
melijk tijdens een behandeling niet door de 
telefoon gestoord worden. En dat heeft alles 
te maken met de aandacht die ik mijn klanten 
wil geven. Ik wil dat ze hun verhaal kwijt kun-

nen, of lekker in alle rust kunnen ontspannen 
om met een stralend gezicht de salon weer te 
verlaten.”
Toekomstplannen
Diane is altijd al geïnteresseerd geweest in 
de effecten die voeding heeft op de gezond-
heid en ons welzijn. “Zeker nu mijn dochter 
Marlinde de HBO-opleiding ‘voeding en die-
tethiek’ volgt,  verdiep ik mij steeds meer in 
de relatie tussen gezonde voeding én de huid. 
We inspireren elkaar en wisselen opgedane 
kennis en praktijkervaring om zo steeds meer 
te weten te komen wat voor effecten bepaalde 
voedingspatronen maar ook tekorten aan vi-
taminen kunnen hebben op de conditie van 
onze huid. Zo kunnen darmproblemen ec-
zeem veroorzaken. Je kunt een mooie gezon-
de huid ook van binnenuit aanpakken. Die 
combinatie met mijn vak als schoonheids-
specialiste is nu mijn uitdaging!”
Aktie in november en december! 
Tot slot heeft Diane nog een verrassing in pet-
to. De klanten die in november en december 
een behandeling boeken en vervolgens pro-
ducten willen aanschaffen, krijgen 20 % kor-
ting op de dag- en nachtcrème van Webecos! 
Meer informatie over de schoonheidssalon, 
de behandelingen en de producten staan op 
de site: www.schoonheidssalondiane.nl. C.L.

Bedrijvigheid in Vreeland
Schoonheidssalon Diane

Molen De Ruiter zoekt een vrijwilliger
Korenmolen de Ruiter is op zoek naar een vrij-
williger die de molenaars wil helpen in de mo-
lenwinkel. De molenaars hebben het zo druk 
met hun werkzaamheden dat de winkel nog 
wel eens onbemand is. En aangezien de ver-
koop van onze producten steeds belangrijker 
wordt, zijn we op zoek naar een man of vrouw 
die ons wil helpen. Eens in de twee weken op 
zaterdag van 10 tot 4 uur, in de winkel voor 
de verkoop, of orders klaarzetten voor weder 
verkooppunten, en de winkelvoorraad op peil 
houden. Minder uren of minder vaak kan ook.
Wij zijn een gezellige groep vrijwillige mole-
naars (drie mannen en een vrouw) die met 
veel plezier al vele jaren de molen laten draaien 

en malen, ook het rondleiden van groepen en 
schoolklassen hoort daarbij. Denk je dat je dit 
leuk zou vinden? Neem dan contact op Nico 
Perdijk via onze website of kom op zaterdag 
langs en spreek een van de molenaars aan. 

Speculaasmix 
Molen de Ruiter heeft weer speculaas mix in 
hun assortiment opgenomen en met een dui-
delijk recept, kan het niet mislukken.
Uiteraard kunt u ook voor andere meelmixen 
en gist bij ons terrecht. En wist u dat  u bij de 
Dagwinkel ook onze produkten kunt kopen?
Wij zijn elke zaterdag van 10 - 4 uur geopend.

www.korenmolenderuiter.nl

Op 19 oktober a.s. van 20.00-21.15 speelt 
in de Grote Kerk het ‘Doelen strijkkwartet’ 
met sopraan Renate Arends een concert met 
muziek en gedichten van de nationaal be-
kende componist en dichter Micha Hamel. 
ZOp het programma staat een werk van de 
Griekse componiste Aspasia Nasopoulou 

waarin Micha Hamel als dichter optreedt, 
en als tweede zal een liederencyclus klinken 
op teksten over de liefde van de Franse dich-
ter Paul Éluard, gecomponeerd door onze 
dorpsgenoot. 
De deuren van de Vreelandse Grote Kerk 
openen om 19.45 uur, toegang is € 10.

Muziek van Micha Hamel op het podium
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Micha Hamel is een duizendpoot. Al 22 jaar 
werkt hij afwisselend als componist, dichter, 
schrijver en dirigent. “Hoewel”, relativeert hij: 
“dirigeren doe ik de laatste tijd steeds min-
der. Ik ben opgeschoven naar theater maken. 
Zoals met het stuk ‘Een pure formaliteit’, dat 
ik gecomponeerd heb voor het gezelschap 
Orkater en het Cello8ctet Amsterdam. Het is 
nu negentien keer opgevoerd, en in het voor-
jaar gaat het nog een keer op tournee langs 28 
theaters in het hele land.”
“Zo’n productie begint met een idee. Met zo’n 
idee ga ik dan naar gezelschappen waar ik va-
ker heb gewerkt. In dit geval Orkater, waar 
ik in 2006 met succes de muziektheaterpro-
ductie ‘Zerline’ heb gemaakt. Daarna ga je het 
verder uitwerken en zoek je partners.”
“Dan zit ik dagenlang in mijn garage – dat 
is mijn werkruimte – te componeren. Dat 
is een soort figuurzagen, nootje voor nootje 
komt het stuk tot stand. In mijn muziek zitten 
elementen uit de moderne klassieke muziek, 
maar ook van barok en jazz. Dat loopt bij mij 
allemaal doorelkaar.”

Puzzelen met woorden 
“Dichten lijkt erg op componeren. Ook dat 
is werken op de vierkante millimeter. Het 
is een soort componeren c.q. puzzelen met 
woorden. Er zijn nu vier bundels verschenen 
bij Atlas/Contact. Voor de laatste heb ik de 
Jan Campert Prijs gekregen en een nominatie 
verdiend voor de VSB poëzieprijs. Nu vind ik 
het eventjes genoeg en ben ik proza aan het 
schrijven. Een boek met verhalen. Nee, ik kan 
nog niet zeggen waar het over gaat of hoe het 
heet: daarvoor ben ik nog te kort bezig.”

Maestro 
‘Morgen heb ik televisieopnames, dus van-
daag ben ik naar de kapper geweest. Ja, in het 
dorp. Ik doe zoveel mogelijk in het dorp. Die 
opnames zijn voor het programma Maestro, 
waarin acht bekende Nederlanders Het 
Balletorkest – de nieuwe naam voor Holland 
Symfonia – moeten zien te dirigeren. Dit 
jaar doen Carlo Boszhard, Marlies Dekkers, 
Frans Duijts, Oscar Hammerstein, Sylvana 
Simons, Susan Smit, Spike van Di-rect, en 
Lucille Werner een gooi naar de titel. Henrik 

Schaefer en ik fungeren als hun coaches.”
“Veel mensen denken dat je als dirigent de 
muziek volgt en zorgt dat het orkest in de 
maat blijft. Maar dat is het juist niet. Je moet 
als dirigent voor de muziek uit dirigeren. Je 
moet weten hoe je die muziek wilt laten klin-
ken en dat overbrengen op het orkest, op een 
manier dat zij het voor jou willen uitvoeren. 
Veel hangt af van je uitstraling en je charisma, 
dat heb je of je hebt het niet. Maar je moet 
beide ook kunnen gebruiken voor een goed 
resultaat. Heel belangrijk is ook wat je met je 
handen doet. Je moet meeleven met de leden 
van het orkest, bijvoorbeeld weten wanneer 
de hoorns een moeilijke passage hebben en ze 
daardoorheen helpen. Dat moeten wij de kan-
didaten bijbrengen. Je ziet ons daarmee bezig, 
en zo hopen we dat mensen een beeld krijgen 
wat dirigeren inhoudt. Dat vind ik het leuke 
aan Maestro: dat het een brug slaat naar het 
publiek. Vorig jaar won Lenette van Dongen 
de titel. 30 oktober is de eerste uitzending.”

Klassieke muziek 
“Ik vind het belangrijk om klassieke muziek 
minder elitair te laten zijn. Want dat is het 
namelijk helemaal niet. Klassiek is gewoon 
een soort muziek. Je kunt ervan houden en 
evengoed dol zijn op heavy metal, rock of jazz. 
Maar dan moet de klassieke muziek wel met 
zijn tijd meegaan. Ik ben nu bezig met een 
boek over de toekomst van de klassieke mu-
ziek waarin ik daar mijn visie op geef.”

C.L.

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

Duizendpoot Micha Hamel:
“Componeren en dichten lijkt op elkaar”

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

De kastanjes vallen weer van de bomen dus op 
8 oktober was het weer zo ver: het jaarlijkse kas-

tanjes zoeken van peuterspeelzaal Vechtkroost 
op Terra Nova. Ze hebben weer genoten!

Peuters hebben kastanjes gezocht
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“Bij ons elke dag het heerlijkste 
brood en banket in de omgeving. 
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ’s ochtends 

geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen ‘de Ruiter’.

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

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

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

Oer-Vreelander
Dirk Leeflang (1955) bracht zijn eerste jaren 
door in een huisje aan de Boterweg, direct 
aan de Vecht, tegenover de boerderij van 
Van Zwieten. “Er stonden veel meer huis-
jes, dat was allemaal met enkel glas en je had 
allerlei ratten en dat soort zaken.” Toen ‘de 
nieuwe buurt’ werd gebouwd grepen zijn 
ouders de kans om daar te gaan wonen, in 
de Jan van Nassaustraat. Huurhuizen die bij 
veel Vreelanders erg gewild waren omdat het 
wooncomfort er enorm op vooruit ging.

Brand in Vreeland
Dirk is de oudste van drie kinderen. Ook 
zijn vader en overgrootvader waren oer 
Vreelanders. Zijn opa had een bakkerij aan 
de Lindengracht, vlak naast Lokaal Zuid. Zijn 
vader, Jan Leeflang, werkte aanvankelijk wel 
mee maar wilde van de bakkerij een banket-
bakkerij maken wat zijn opa niet zag zitten. 
Daarom ging hij in Hilversum in de leer bij 
slijp- en polijsterij ‘De Planeet’ en begon hij 
later voor zichzelf in diezelfde branche in de 
bakkerij. “Hij had twee aparte werkhokken en 
het was behalve vies (hij leek soms wel zwarte 
piet) ook ongezond en gevaarlijk werk. Mijn 
moeder zei tegen mij daar moet je niet aan be-
ginnen en dat heb ik ook altijd onthouden. Hij 
heeft nog wel eens de krant gehaald omdat de 
schuur in de brand gevlogen was. Ik kwam op 
de fiets uit Hilversum en zag al bij Kortenhoef 
dat er in Vreeland iets in lichterlaaie stond. 
Dat was dus bij ons, zeg maar. Om bijvoor-
beeld scheepsbeslag na het polijsten sneller 
schoon te krijgen werd het ondergedompeld 
in verhitte petroleum en daarna ging het in 
het zaagsel. Ja, erg brandgevaarlijk.”

Uitvliegen vanaf de Til
Dirk ging naar de kleuterschool op de plek 
naast de kerk waar nu ‘de Til’ staat. En la-
ter naar de openbare school die stond op de 
plek waar nu de CSV is gehuisvest. “Er was 
ook een speeltuin achter de openbare school 
en er werd toen nog niet zo gekeken naar 
veiligheid”, zegt Dirk en hij steekt zijn hand 
omhoog waarvan een deel van de pink ont-
breekt. “Ik was een jaar of zes en kwam met 
mijn hand tussen de kogellagers van de draai-
molen. Ik weet de route nog die ik ben gerend 
met een hele horde kinderen achter me aan. 
Eerst naar de familie Kranenberg want die 
hadden een bordje met EHBO op de deur 
maar daar was niemand thuis. En toen naar 
huis en vervolgens met vliegende vaart naar 
het ziekenhuis. Nee, die speeltuin was best 
gevaarlijk. Er was behalve die draaimolen 
ook een zwembad, een rolschaatsbaan en een 
zandbak, allemaal van beton zodat het water 
niet weg kon. Misschien gek maar toch voelde 
het als een beschermde jeugd. Omdat ieder-
een elkaar kende.”

Het verwijden van de blik 
en de dingen van het leven 
Daarna ging Dirk naar de Mulo die hij door 
de Mammoetwet (wie kent hem nog?) af-
maakte op de Mavo. Geen gemakkelijke tijd 
omdat zijn moeder al ziek was en een jaar later 
overleed. “Dat had een enorme impact. Mijn 
jongere zus is toen het huishouden gaan doen 
met de hulp van een aantal tantes.” Eén van 
die tantes was Alie Leeflang die met haar man 
Manus van der Velde en twee kinderen op 
de Alambertskade woonde. Het was een plek 
waar Dirk graag kwam en waar het altijd zoe-
te inval was. Dirk hield erg van de natuur en 
Manus leerde hem de kneepjes van het jagen 
en vissen. Met houten lokeenden in een hut bij 
de Wijde Blik wachten op de vogeltrek, goed 
uit de wind. Het bezorgde Dirk een spannen-
de jeugd. “Het was in die tijd gewoon om een 
beetje te vissen en te stropen. Het gebeurde 
ook, zo vlak na de oorlog, om wat extra eten te 
hebben. En de snoeken en paling die we vin-
gen om te roken, leverden ook een extra zak-
centje op.” Toen Manus een spierziekte kreeg 
waardoor hij snel achteruit ging, hielp Dirk 
hem met allerlei aanpassingen. Geld wilde hij 
er niet voor hebben en toen heeft Manus hem 
een jachtgeweer gegeven. Hier valt Dirk even 
stil. Dat geweer heeft hij na het overlijden van 
Manus nooit meer gebruikt. 

Trouw, getrouwd en hopelijk een lang leven
Dirk had goed geluisterd naar de raad van 
zijn moeder. Na de Mavo studeerde hij com-
merciële economie aan de Meao. In de avond-
uren haalde hij zijn verzekeringspapieren en 
rondde hij een opleiding af in bedrijfsadmi-
nistratie. Op voorspraak van zijn leraar Frans 
kreeg hij zijn eerste baan bij Beiersdorff, een 
groot concern waar hij 12,5 jaar werkte. Hij 
wilde altijd hogerop maar is daarnaast ook 
een trouwe werknemer. Zo werkt hij nu al-
weer 27 jaar bij CarWise in Almere waar 
Dirk zich bezighoudt met de verzekeringen 
van een groot aantal dealerbedrijven. Dirk is 
ook al 27 jaar getrouwd met Jolanda en sa-
men hebben ze twee zonen, Jan en Joost, die 
inmiddels weer zijn uitgevlogen. “Ik was al 
wat ouder toen ik Jolanda tegenkwam in een 
discotheek in Warmond met live muziek. De 
eerste en enige keer dat ik ooit te laat ben ge-
komen op een afspraak was mijn allereerste 
afspraak bij Jolanda thuis, na een avondje uit 
met Jolanda!”
Jarenlang heeft hij ook gevoetbald. “De eerste 
jaren (voor we naar de Heul verhuisden) op 
het Sperwerveld, een heel hobbelig veld en er 
waren bijna geen voorzieningen. Alleen een 
muurtje om op te zitten en koud water. Ik 
heb daar met heel veel plezier gespeeld, ook 
in het eerste. De overwinningen werden bij 
Cor gevierd in de kroeg. Ja, Cor was een echte 
Sperwerman, die veel gedaan heeft voor de 

Rondje Zuwe
door Renée Bink en

Pauline van der Hoeden
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J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

sport in Vreeland!”
Ter afsluiting zegt Dirk Leeflang: “Leeflang, 
mooie naam hoor maar ik zeg altijd, dat is 
geen garantie voor de toekomst.”

Import-Vreelander
Hoewel Carin Smits (50) sinds 1997 in 
Vreeland woont voelt zij zich nog altijd een 
rechtgesnaarde ‘Maestrichtse’. “Ik kan er 
maar niet wennen dat je hier ‘op afspraak’ 
bij iemand op de thee gaat.” Het woord ‘thee’ 
spreekt ze met opgetrokken neus uit en ver-
volgt mijmerend: “Bij ons was het vroeger 
altijd een zoete inval en stond de koffie (!) 
de hele dag voor iedereen klaar.” Toch heeft 
Carin de Limburgse hoofdstad al op jonge 
leeftijd voorgoed verlaten en heel wat van de 
wereld gezien. 

De wijde wereld in
De eerste echte stap buiten de Limburgse 
grens zette Carin toen ze na de middelbare 
school voor een jaar als au pair naar Amerika 
ging. Gek genoeg had ze totaal geen heim-
wee in het verre Cleveland en dat jaar vloog 
voorbij. De liefde voor reizen zat er blijk-
baar in want hierna ging Carin studeren aan 
de Nationale Hogeschool voor Toerisme en 
Verkeer in Breda. “Ik heb daar een fantasti-
sche tijd gehad in een heel gezellig studen-
tenhuis. Misschien een beetje te gezellig want 
het eerste half jaar moest ik overdoen”, zegt 
Carin met een knipoog. Na de, verder vlotte, 
afronding van deze studie ging zij nog een half 
jaar naar Engeland en daarna naar Duitsland 
voor een post graduate (aanvullend) examen 
‘European Tourism Management’. Terug in 
Nederland kreeg ze hiermee al snel een baan 
bij Delta Airlines die haar vervolgens een 
functie in Duitsland aanbood, de Duitse taal 
sprak zij inmiddels vloeiend. “Ik snap eigen-
lijk zelf niet waarom ik me zo tot de reiswereld 
voelde aangetrokken want mijn vader was 
Belasting Adviseur en mijn moeder had een 
administratiekantoor aan huis. In Maastricht 
natuurlijk, daar wonen ze nu nog, net als mijn 
broer. Wel weet ik dat ik vroeger altijd stewar-
dess wilde worden, maar ja, welk jong meisje 
wil dat nou niet?” 

Zonsverduistering
Hoe het komt dat Carin al weer 17 jaar in 
Vreeland woont vertelt ze in de aanbouw met 
wijds uitzicht op de schapen van het sfeervolle 
huis aan de Kleizuwe. “De beste vriend van 
Jan (56) is getrouwd met mijn nicht en die 
hebben ons eigenlijk gekoppeld. Mijn nicht 
vroeg of ik vanuit Duitsland een ticket voor 
een opera in Berlijn kon regelen voor ‘een 
vriend’ en dat heb ik gedaan. Kleine moeite 
maar blijkbaar van grote waarde voor Jan die 
een bijzondere interesse heeft voor klassieke 
muziek en opera’s. Als blijk van dank nam hij 

mij mee uit eten, en tja, toen sloeg de vonk 
al snel over.” Vanaf dat moment ging het al-
lemaal heel snel. Jan woonde toen al bijna tien 
jaar op de Kleizuwe en Carin trok bij hem in. 
“Mijn ouders hebben nog wel even de kaart 
erbij gepakt want Cleveland en Frankfurt alla, 
maar ze hadden echt geen idee waar Vreeland 
lag!” Carin en Jan trouwden nog in datzelfde 
jaar, Carin vond een baan in Loosdrecht en 
in augustus 1999 werd dochter Hanna gebo-
ren. “Ik zal het nooit vergeten, Hanna was 
maar net geboren en vanuit het ziekenhuis-
bed hoorde ik allemaal mensen om me heen 
‘Ahhhhh’ roepen terwijl ze naar buiten keken. 
Blijkbaar was er een prachtige zonsverduiste-
ring te zien.” 

Carrièrevrouw Carin
Ondanks de blijdschap met de prachtige 
gezonde dochter Hanna heeft Carin zich 
na de bevalling best eenzaam gevoeld op de 
Kleizuwe. “Het was slecht weer die nazomer, 
Jan had een drukke baan en ik had die schaap-
jes hierachter wel gezien. Op dat moment heb 
ik de nabijheid van mijn familie in Maastricht 
wel heel erg gemist.” In het jaar 2000 wissel-
de ze haar baan bij Rien van den Broeke in 
Loosdrecht om voor een functie bij Direct 
Dialogue Fundraising (DDF) in Loenen. Ook 
dit bedrijf vroeg haar voor een project naar 
Duitsland te gaan. Zo vertrok Carin geduren-
de zes maanden, toen Hanna nog heel klein 
was, iedere zondagmiddag naar ‘onze rech-
terburen’ om dinsdags weer in Vreeland terug 
te komen. Na afloop van dit project was haar 
vorige baan hier vergeven en zo rolde zij in de 
functie van Human Resources bij dit bedrijf. 
Inmiddels werkt ze al sinds 2006 als Human 
Resource Manager bij HappyCustomers in 
Naarden. “Ons doel is ‘customers’ (klanten) 
‘happy’ (blij) te maken met de IT specialisten 
die wij detacheren voor de helpdesks van onze 
klanten.” Carin geeft ook o.a. communicatie-
trainingen zodat de IT-ers de klanten van de 
opdrachtgevers zo helder en efficiënt moge-
lijk kunnen helpen een probleem op te lossen. 
“Een mooie uitdaging want techneuten staan 
over het algemeen niet echt bekend om hun 
communicatieve vaardigheden.”

Reuring 
Nee, Carin is niet echt het type dat heel erg 
lang de rust kan vinden om zich te vergapen 
aan het prachtige uitzicht achter hun huis. 
Behalve in de week als de huttenbouw van 
CSV hier achter plaatsvindt. “Heerlijk vind ik 
dat, een beetje reuring in de tent, daar geniet 
ik echt van! Zo gezellig en levendig, wij heb-
ben het één keer gemist maar denk dat we het 
nu maar in de agenda gaan zetten.” Onlangs 
is de eerste buurtbarbecue gehouden op de 
Kleizuwe, bij Anna en Klaas en op initiatief 
van Carin en haar ‘Kleizuwe-vriendinnen’ 
Diane, Henny en Tineke. “Dat was een groot 
succes en zeker voor herhaling vatbaar!” Een 
rondleiding door het huis leert meer over 
de bewoners en bevestigt wat Carin al heeft 
verteld. Zo hoort de naaimachine bij de 
“Kleermakersclub” in Kortenhoef waar Carin 
al tien jaar iedere woensdagavond naartoe 
gaat, is de antieke notenhouten kamervleugel 
onmiskenbaar van Jan met zijn passie voor 
klassieke muziek en heeft 15 jarige Hanna 
haar eigen domein boven.

Elke dinsdagavond klaverjassen
Aanvang 20.00 uur
Kom je ook?
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TAXI VAN WIJK

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

Telefoon: 0294 – 291325 

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen 
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

De Zilveren Hockey Tas
“Hanna is enig kind en daarom vonden we 
het belangrijk dat ze een teamsport ging 
doen. Het werd al snel duidelijk dat hockey 
daarvoor de aangewezen sport moest zijn.” 
Zo werd Hanna al op haar zesde jaar lid bij 
LMHC, de hockeyclub in Loenen. “Nee, 
ik heb zelf nooit gehockeyd, in Maastricht 
speelde ik handbal, maar Jan heeft jarenlang 
gespeeld op de Gooische.” Ondanks dat Carin 
zelf dus niets met hockey had heeft zij zich 
sinds vier jaren ontpopt tot een begenadigd 
teammanager van het elftal van haar dochter. 
Insiders weten toe te voegen dat zij daar ook 
heel ludiek in is. Gewapend met een zilveren 
tas met roze voering wist Carin het meisjes-
team te ondersteunen en met haar opzwepen-

de mailtjes en aanmoedigingen bracht ze het 
elftal steeds op een hoger teamspirit en niveau 
dan de coaches voor mogelijk hadden gehou-
den. En nog steeds doet Carin dat, alleen is de 
zilveren tas inmiddels ingeruild voor een gro-
tere versie met nog meer hulpattributen om 
de jonge dames in het heetst van hun strijd bij 
te staan. Wat er nu precies in die tas zit is een 
geheim dat alleen het team kent. Wel mogen 
we verklappen dat Carin, samen met Jette van 
der Sande, vanaf heden de Communicatie van 
LMHC hockey op zich gaat nemen, iets waar 
de club heel blij mee is. Wellicht kunnen wij 
binnenkort in de Vreelandbode meer lezen 
van Carin over de ins- en outs van LMHC en 
meegenieten van haar vrolijke schrijfstijl! 

Vervolg Rondje Zuwe

Sinds de jaren ’30 worden in Vreeland in-
dustriële verpakkingen geproduceerd. Eerst 
door Van Leer, daarna door Greif Nederland. 
Greif Nederland is een onderdeel van het 
Amerikaanse en wereldwijd gevestigde be-
drijf Greif. Greif is specialist in het vervaar-
digen van industriële verpakkingen en bijbe-
horende diensten. In Vreeland worden onder 
meer stalen vaten en fiber (kartonnen) vaten 
gemaakt. De verpakkingen worden vervol-
gens gebruikt door de chemische, farmaceu-
tische, landbouw- en voedselindustrie. (vb; 
IFF, Shell, Q8, Janssen Pharma, Fagron, PPG, 
Akzo, FrieslandCampina). Stalen vaten wor-
den gelakt met een speciale verf. Greif maakt 
deze verf zelf in Vreeland.
Er is steeds meer vraag naar de hoge kwaliteit 
verf die Greif kan maken. Sinds 2011 wenst 
Greif de productie van verf te verhogen. Greif 
wil dit alleen maar doen binnen de huidige 
kaders van de productie. Ondanks een ho-
gere productie wordt er bijvoorbeeld niet 
meer geluid gemaakt als de productie straks 
wordt verhoogd. Ook blijven dan de vracht-
wagens die de grondproducten aanvoeren en 
de eindproducten afvoeren ruim binnen het 
aantal vrachtwagens dat de gemeente en pro-
vincie juist vinden. Uiteraard is er meer verf 
die de fabriek zal verlaten. Dit zullen echter 
feitelijk niet meer dan gemiddeld 2 vracht-
wagens per werkdag extra zijn. Greif heeft 
nu feitelijk veel minder vrachtwagens dan zij 
mag van de vergunning. Greif zal dan ook 
niet boven deze grenzen uitgaan.
In 2011 is er een vergunning verleend voor de 
uitbreiding. De Raad van State heeft echter 

in februari 2014 geoordeeld dat de verkeerde 
formele procedure was gevolgd. In plaats van 
een uitgebreide procedure (ontwerpbesluit 
met zienswijzen) was een verkorte procedure 
gevolgd. Na overleg tussen de gemeente en 
Greif is daarom een uitgebreide procedure 
opgestart. Om tot een goede vergunning te 
komen, zijn er sinds februari nieuwe beoor-
delingen gemaakt van de milieuaspecten. In 
april is de vergunningaanvraag ingediend en 
heeft de gemeente nagedacht over de vergun-
ningverlening en de voorschriften die aan de 
vergunning moeten worden verbonden. Dat 
heeft geleid tot de ontwerpvergunning die 
eind augustus voor inspraak van het publiek 
ter inzage is gelegd. De gemeente heeft zich 
gerealiseerd dat er nog burgers met vakan-
tie konden zijn. De wet houdt hier geen re-
kening mee. Daarom is er onverplicht nog 
een tweede keer aangekondigd dat er een 
ontwerp is gepubliceerd. Ook zijn alle direct 
omwonenden en degene die eerder contact 
hebben gezocht met de gemeente over Greif 
persoonlijk per brief door de gemeente inge-
licht.
Greif heeft er vertrouwen in dat de vergun-
ning spoedig definitief wordt verleend. 
Uiteraard zal de gemeente eerst de ingedien-
de zienswijzen moeten bekijken en daarop 
reageren. Als burgers vragen hebben over 
Greif kunnen zij uiteraard ook altijd bij Greif 
terecht.
 

Edwin Kielestein
Factory manager Greif Vreeland

0294-238331

Lezers schrijven  
Bericht van Greif 

De nieuwe website www.classictraveler.com 
geeft een bijzondere kijk op de Vecht en 
haar bewoners en ‘vaart’ ook door Vreeland. 
Fotografenduo Daan Zuijderwijk en Maaike 
Vergouwen hebben gedurende twee jaar een 
aantal keer de Vecht afgevaren met in de mast 
van hun historische tjalk een camera. Zo 
konden zij vanaf 15 meter hoogte de prach-
tige omgeving van de Vecht vastleggen. Wie 
achter zijn computer de site bezoekt maakt 

nu dus als het ware ‘live’ een tocht over de 
Vecht. De tocht gaat langs diverse bijzon-
dere personen, wiens verhalen de komende 
tijd aan de site worden toegevoegd. De na-
druk ligt hierbij op lokale ambachtslieden, 
waarmee de initiatiefnemers ook producten 
ontwikkelen van natuurlijke materialen als 
hout en leer. De foto’s van hun tocht zijn 
momenteel te zien bij galerie Peter Leen in 
Breukelen. 

Digitale reis over de Vecht
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Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
 Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Vorige maand zagen we de Boterweg vanuit 
de kant van het dorp, deze maand ‘zoomen’ 
we wat verder in op dat beeld en zien dan de 
boerderij Ora et Labora, Boterweg 1-3. Op 
deze foto uit circa 1920 kijken we op de zij-
kant van het pand. Deze dwarshuisboerderij 
is in 1909 gebouwd in opdracht van jonk-
heer Martens van Sevenhoven uit Zutphen, 
wiens gelijknamige stichting veel grond in 
Vreeland bezat. Aannemer Van Groen en 
zijn zoon, Van Groen’s broer en diens zoon 
bouwden de boerderij naar ontwerp van 
architect J. Brouwer uit Wilnis. Boer Jan 
Vien betrok de boerderij om er zijn bedrijf 
te voeren. In de jaren ’40 verhuisde hij naar 
het Vossenhol en werd hier opgevolgd door 
G. Van Zwieten. Aan de rechterzijkant van 
het huis, parallel aan de Boterweg, lag een 
langwerpige stal (niet te zien op deze foto). 
In het boek over Vreeland dat volgend jaar 
verschijnt, staan een paar hele mooie foto’s 
van deze stal!

Bijna tot school verbouwd
Begin jaren ’70 stopte de boerderij als actief 
bedrijf. Er werden diverse plannen geop-
perd wat te doen met het vrijgekomen ge-
bouw. De gemeente wilde de boerderij slo-
pen en er nieuwe huizen bouwen. Vanuit het 
dorp was hiertegen veel bezwaar, niet alleen 
omdat de huizen erg duur zouden worden, 
maar ook vanuit monumentaal opzicht. Al 
was de boerderij pas ruim 60 jaar oud, toch 
was hij een beeldbepalend element in het 
dorpsbeeld. De lobby om de boerderij te be-
houden werkte. Hierna was er sprake van dat 

in de boerderij de nieuwe christelijke basis-
school zou worden gevestigd. Deze zat toen 
nog in de Ruiterstraat in een sterk verouderd 
gebouw, dus nieuwe huisvesting was hard 
nodig. Volledig uitgewerkte bouwtekenin-
gen getuigen van de serieuze verbouwplan-
nen van boerderij tot school. De beslissing 
wat te doen duurde echter veel te lang en de 
jeugd stak de boerderij regelmatig in brand. 
Uiteindelijk is de stal grotendeels afgebrand, 
het woonhuis bleef gespaard. De gemeente 
kocht toen de achterliggende grond voor de 
bouw van zowel een nieuw schoolgebouw als 
diverse seniorenwoningen aan de Floraweg 
en aan de Boterweg. De nieuwe school – 
helaas inmiddels alweer gesloopt – werd in 
1979 geopend. 

Nieuwe bestemming
Het woonhuis van de boerderij is in 1981 bij 
inschrijving door de gemeente verkocht aan 
de huidige eigenaren. Zij splitsten het geheel 
en maakten het geschikt voor bewoning door 
twee gezinnen. Op de plek van de voorma-
lige stal werd een nieuwe schuur gebouwd. 
De naam van de boerderij, Ora et Labora, 
Bid en Werk, is nog te lezen in het ijzeren 
hek dat nu toegang geeft tot de parkeerplaats 
naast het huis. Zoals de recente foto toont, is 
het aanzien op het huis door deze parkeer-
plaats behoorlijk veranderd, maar gelukkig 
blijft goed te zien wat voor een bijzondere en 
charmante boerderij hier staat.

 J.J. 

Met dank aan Dirk Stapper voor zijn informatie.

Vreeland vroeger...Vreeland vroeger...

Ora et labora

en nu!
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Hamburgers en een restje lasagne van opa 
Cor staat vandaag op het menu. Lieke en 
neef Tom zijn aan het koken en ondertussen 
oefent Lune (7 jaar, groep 4) op haar viool 
en kletst Duuk (5 jaar, groep 3) gezellig met 
ons mee. Lieke en Sebas zijn 6 jaar geleden 
op hun woonboot aan de Nes gaan wonen. 
Ze hebben de woonboot niet zelf gebouwd, 
maar wel zelf ontworpen. Duuk is hier in 
een koude februari maand geboren. Lieke: 
“Onze aankomst in Vreeland was geweldig. 
Er lag sneeuw en ijs en onze buren hadden 

een standje met koek en zopie, we voelden 
ons direct welkom!” Op de Nes is het een 
zoete inval, neef Tom logeert hier al een 
poosje en regelmatig lopen buren langs en 
zwaaien naar binnen. Opa Cor en oma Lia 
wonen hiernaast en koken iedere donderdag 
voor een groepje Nes bewoners. Op de vraag 
wat Lieke en Sebas voor werk doen, gaven 
zowel Lune als Duuk het antwoord: “Papa 
verkoopt robots en slotjes en mama ver-
koopt kaarsen. Oh nee, mama is advocaat!”

Aan tafel bij...
‘Op een dinsdagavond bij Sebas, Lieke, Lune en Duuk’

FOODSTORE
Koffie take away
Ontbijt & Lunch
Verse sappen
Wijnen & Deli
Keuken trends

CATERING
Bedrijfslunches
Fingerfood
Aan boord
Op locatie
Diner buffet

Albert Cuypstraat 27 | 1072 CK Amsterdam | 020 3343854
info@casacatering.nl | Open di t/m za 09.30 u - 17.30 u

Wie herkent deze tien Vreelandse mannen?

Wie herkent de tien Vreelandse mannen in 
klederdracht en het hondje op deze foto?  
Hint: ‘Vrouwe Cornelia’ staat niet op de foto 
maar was de enige ‘dame’ die zich bij dit il-
lustere gezelschap mocht aansluiten. 

Mail snel de goede oplossing naar info@
vreelandbode.nl. De allereerste inzender 
met het juiste antwoord krijgt bericht om 
een leuke prijs af te halen bij In en Oud.

Voor de akties voor Kika en 
Edukans is een bedrag van ruim 
€4000 bijeengebracht! Margriet 
Darwinkel en Sandra Boogert zijn 
zeer dankbaar voor alle betrok-
ken Vreelanders die hun steentje 
hebben bijgedragen! Margriet 
vertrekt eind oktober naar New 
York voor het lopen van de Run 
for Kika. De reis van Sandra met 
Edukans is in verband met de 
dreiging van ebola uitgesteld tot 
een nader te bepalen tijdstip. 

Sponsorloop en kledingbeurs


