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Van de redactie
De schaatspret heeft Vreeland de eerste weken van februari
in de ban gehouden. Wat was het heerlijk met dat mooie ijs
op de ijsbaan, die zon en blauwe lucht maar vooral al die blije
Vreelanders. Hulde aan de IJsclub en alle vrijwillligers! U leest
natuurlijk alle ins en outs over de ijspret in deze
Vreelandbode. Verder komen aan het woord oer-Vreelandse
Liesbeth Beukeboom met als import-Vreelandse haar tante
en bijna-buurvrouw Hetty Sneyers-Beukeboom. In onze nieu-
we rubriek ‘Te Koop’ tekst en uitleg over Schoonoord aan
Duinkerken, de blikvanger van Vreeland. Rijschool ‘t
Hoefijzer wordt belicht in ’Bedrijvigheid’ en u kunt uw kook-
kunsten botvieren op het eerste recept van Maurice van
Lokaal Zuid. Natuurlijk komt ook nieuws aan de orde, zoals
de ontwikkelingen rond de ‘eenpitterstatus’ van de CSV
Ridderhof. Veel leesplezier! 

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De winter heeft ook in Vreeland hard toe-
geslagen. De IJsbaan van IJsclub Voor-
waarts Vreeland draait op volle toeren
dankzij de inzet van het bestuur en de vele
vrijwilligers. Namens de Vreelandse ge-
meenschap dank! Opvallend in het dorp
was in de afgelopen weken dat de stoepen
in het dorp steeds vol bleven liggen met
sneeuw. Als je goed ter been bent is dit
minder erg, maar voor mensen die min-
der goed ter been zijn, wordt het wel erg
moeilijk om de deur uit te gaan. Wellicht
ligt er op het moment van uitkomen van
de Vreelandbode geen sneeuw meer, toch
een oproep om bij sneeuw de stoepen
schoon te houden. 
Met de lente in aantocht is er op 10 maart
weer de Landelijke Opschoon dag. De
Dorpsraad wil hier graag aan meedoen en
hoopt op zoveel mogelijk vrijwilligers.
Schrijf deze datum, 10 maart, in uw agen-
da! Met vele handen kunnen wij het dorp,
maar vooral de Vechtoevers schoon ma-
ken. Tenslotte nog enkele mededelingen

vanuit bestuur: Ons bestuurslid van het
eerste uur, Simon van de Paauw, gaat ac-
tief de gemeentepolitiek in. Simon is
sinds de oprichting van de Dorpsraad in
2005 actief als bestuurslid. In april ont-
staat hierdoor in het bestuur een vacatu-
re. Wij hopen dat, op de algemene leden-
vergadering van 5 april, deze vacature ver-
vuld kan worden. Ook kunnen enkele
commissies versterking gebruiken.
Informatie en aanmelding op de eerstvol-
gende ledenvergadering of bij één van de
bestuursleden. Op dit ogenblik lopen er
een groot aantal projecten vanuit de
Dorpsraad. Verkeer en parkeren oude dorp.
Groei en Bloei. Brug Amsterdam-
Rijnkanaal. Veiligheid N201. Woningbouw
CSV terrein. Projecten waar we momen-
teel nog niet aan toe komen zijn o.a. ge-
luid en fijnstof N201. Bent u nog geen lid
van de Dorpsraad? U kunt lid worden
door een e-mail te sturen aan drvreel-
and@gmail.com. Meer informatie:
www.dorpsraadvreeland.nl.

Bericht van de Dorpsraad  

Op donderdag 2 februari kwam om half
12 het verlossende bericht per sms bij de
ijsclub-leden binnen: de baan zou die mid-
dag om 15.30 opengaan! ’s Ochtends had
ijsmeester Lodewijk het ijs gemeten en de
benodigde 7 cm was bereikt! In de dagen
ervoor had de ijsclub alles al in gereedheid
gebracht: de keet was bevoorraad, de veeg-
machines gecontroleerd, de muziek geïn-
stalleerd en er werd alweer druk ijs ge-
veegd. Die middag was het al direct een
drukte van belang en dat zou tot zondag-
avond zo blijven! Omdat het in dit eerste
weekend nog niet mogelijk was om op de
plassen te schaatsen kwamen veel Vree-
landers, Nederhorsters en Loenenaren
naar de ijsbaan. De ijsclub zorgde ook
voor veel vertier: op zaterdag waren er ex-
tra lekkere broodjes worst en erwtensoep
verzorgd door Casa Catering, er was een

schaatsenslijper ter plekke en buiten
stond een heerlijk en broodnodig vuurtje.
Alle dagen werd er met man en macht
achter de bar gewerkt om de vele liters
chocomel en glühwein te verwarmen en
uit te schenken. Voorzitter Michiel van
Dis reageert enthousiast: “Geweldig, hoe
iedereen meteen bereid is om mee te hel-
pen de keet en ijsbaan op te tuigen en dat
we in zo’n korte tijd de ijsbaan gereed heb-
ben voor alle schaatsliefhebbers!”

Korte baan wedstrijden
Op zondag was het helemaal een feest,
want voor het eerst sinds jaren waren er
korte baanwedstrijden georganiseerd.
Ietwat nerveuze kinderen en dito ouders
verzamelden zich op de baan voor de kor-
tebaan wedstrijden die om 14:00 uur zou-
den starten. Lees verder op pagina 3

Ongekende IJspret!

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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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
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
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning 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 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Pieter
Hoekstra, Annelies Weijschedé en
Maurice Rootinck.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 8 maart 2012 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-
landbode komt uit op 15 maart 2012 .
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet
te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

19 feb Swing at the Fetha 14.00 u
Dorpshuis

24 feb t/m 2 mrt voorjaarsvakantie
23 feb Manchester United - Ajax

in Lokaal Zuid 19.00 u
4 mrt Start tentoonstelling 

Lusthoven aan de Vecht,
Vechtstreekmuseum

10 mrt Landelijke Opschoondag 
Dorpsraad

28-31 mrt Kermis op Fetha
5 april ledenvergadering Dorpsraad
8/9 april Pasen

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 19 feb 10.00 uur ds. J. de Jong

zo. 26 feb 10.00 uur ds. P.Hoekstra

zo. 4 mrt 10.00 uur ds. L.K. Smits-

van den Berg

zo. 11 mrt 10.00 uur ds. P. Hoekstra

Vechtzooitjes
Hulp helpt!!!
Ondersteuning en verzorging. Aangebo-
den in uw huishouden. Voor korte of langer
termijn mogelijk. Bel of mail: mobiel 06-
20958461 marjoleinbeukeboom@live.nl

Zumba-time!
Elke woensdag van 19-20 uur in het
Dorpshuis swingend fit en slank worden
met Zumba! proefles 5,-. Kom het een keer
proberen! Info: www.bellezumba.nl.

Zoekt u een oppas? 
Ik vind het heel leuk om op te passen en
van 17/2 tot 23/2 kan ik ook overdag oppas-
sen. Jet van Dis (12 jr), 06-333 11 000.

De GEVONDEN VOORWERPEN van de ijs-
baan zijn tot de voorjaarsvakantie op te ha-
len bij CSV. 

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, 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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl



Er waren meer dan 80 deelnemers! Op een
geimproviseerd podium zorgden Erik
Kuperus en Jan Corstjens voor een oorver-
dovend en hilarische verslaggeving, met
dank aan John Kramer voor de geluidsin-
stallatie. Gestart werd met de leeftijdsca-
tegorie 6 en 7 jaar oud voor jongens, waar
na een aantal spannende races de finalis-
ten Robert Miedema en Palle Reijnen voor
een zinderende finale zorgden. Beide jon-
gens waren pijlsnel, maar Palle startte he-
laas iets later. Het was Robert Miedema die
na 160 meter met een schaatstlengte voor-
sprong als winnaar over de streep ging. Bij
de meisjes ging de finale tussen Elisa
Berends, Noa Eikens en een meisje uit
Loenen, waarbij Noa er met de eerste prijs
vandoor ging. Bij de jongens van 8 en 9
jaar oud begon de gluhwein van de pre-
sentatoren hun werk te doen. Namen wer-
den verwisseld en Oscar van Dis leek vol-
gens het commentaar elke wedstrijd mee
te doen. Helaas viel Oscar in de race die hij
echt reed en daarmee ook buiten de prij-
zen. De eerste plaats werd gepakt door Jan
Driessen, gevolgd door Luka Kuperus als
tweede en Dimo Goudsmit als derde. Bij
de meiden van 8 en 9 werd Julia Berends
kampioen en kreeg Kiki Lutje
Beerenbroek een eervolle vermelding als
schoonste schaatster. In de toenemende
maar oergezellige chaos erna zijn niet alle
namen bij de volwassen helpers blijven
hangen, maar bij de leeftijden erna won-
nen in elk geval nog Bart Zeldenrijk en Jip
Witteveen in de categorie 10 en 11 en bij
de meiden van 14 en 15 won Julia
Driessen. In de leeftijd 12-13 jaar won
Duco Reerink en in de leeftijd 14-15 jaar
won Tommy van Toor. Daarmee waren de
wedstrijden voor de jeugd ten einde en
was het tijd voor de mannen. Daarin
moest Bob Roode zijn meerdere erkennen
in Peter Rikkenberg, tot grote lol van het
publiek dat geen last leek te hebben van
de kou en warm was van de gluhwein, het
zonnetje en van het lachen.
De Ballooning Company was bij de
schaatsbaan met een luchtballon, waar
veel kinderen even in het mandje konden
proeven aan een ballonvaart. In de week
erna kwamen diverse basisscholen uit de
omgeving schaatsen. Op donderdagavond
organiseerde de ijsclub zelfs nog een spe-
ciale avond voor de groep 8 kinderen van
de CSV en de Ludgerus uit Loenen, die die
dag hun Cito-toets hadden afgerond, wat
een enorm gezellige avond werd. 

IJsdisco!
Het was echt geweldig om te zien hoe deze
plek in korte tijd door de inzet van vrijwil-
ligers tot een ontmoetingsplek van for-
maat werd omgetoverd. Machines die tot

diep in de nacht worden bijgesleuteld en
hersteld, bardiensten die worden gevuld,
banen die worden geveegd en ga zo maar
door. Na de schaatswedstrijd die het week-
end ervoor al resultaat van deze inspan-
ning was, was op vrijdag 10 februari de ijs-
disco. John Kramer had zijn geluid en
techniek, samen met zijn ‘mobiele keu-
ken’ voor de erwtensoep en broodjes
worst, voor de keet geplaatst. Nadat de
kleuters de aftrap gaven werd de ijsvloer
ingezet voor een paar straffe pasjes op de
schaats of ijsschoen. Maar bovenal was het
wederom een gezellige bende. Bij het vuur
of in de keet, omdat het echt heel erg koud
was, en na opgewarmd te zijn weer de
koude buitenlucht in. Waar een klein
dorp groot in kan zijn!

Vechtplassen toertocht
Jammer van de Elfstedentocht, maar vrij-
dag kwam dan toch het “It giet oan” voor
de Vechtplassen-toertocht die door IJsclub
Voorwaarts Vreeland was uitgezet. Het ijs
op de plas bij Terra Nova was geweldig, de
grote plas ietwat bobbelig, maar prima te
doen. Op zaterdag startte maar liefst ca.
1800 schaatsers! Het uitzicht was op beide
plassen fenomenaal. Terra Nova behoeft
weinig uitleg, en het zicht langs twee mo-
lens op de toren van Loenen over de spie-
gelende stukken ijs die tussen het sneeuw-
dek uitstaken waren adembenemend. Bij
prachtig zonovergoten weer op zaterdag
legden jong en oud hierdoor moeiteloos de
15 kilometer af. Reacties van bezoekers wa-
ren enthousiast, over de prachtige route
maar ook over de organisatie met voldoen-
de en gratis parkeergelegenheid, toiletten
en continue inzet van vrijwilligers om de
banen te blijven vegen. Bij de koek- en zo-
pie-tent van Lokaal Zuid bij het startpunt,
ontstond een heus terras op het ijs, waar ve-
len genoten van een welverdiende warme
chocomel of gluhwein. De veegwerkzaam-
heden waren de week ervoor al gestart, en
het heeft zich geloond. Op zondag was het
bewolkt maar dat weerhield zo’n 1000
schaatsers er niet van om de tocht (nog-
maals) te schaatsen. Op zondag rond 17.00
uur waren ijsbaan, keet en toertocht opge-
ruimd, met de verwachte dooi voor de
week erna. Een schitterende weekend en
een schitterende ijsperiode van 2,5 week,
met grote dank aan alle vrijwilligers!
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Ongekende IJspret!

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Voor meer foto’s kijk op www.ijsclubvoorwaartsvreeland.nl



4 februari 2012 De Vreelandbode

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

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Regelmatig zie je ze rijden in de
omgeving Vreeland maar ook in
Hilversum: de auto’s van Rijschool
‘t Hoefijzer. De Kia’s zijn sinds kort
ingeruild voor gloednieuwe Opels.
Rieks (spreek uit Riks) rijdt al 30
jaar voor Rijschool ‘t Hoefijzer. En
het was een tijd lang zijn eigen rij-
school.
Hoe is dat allemaal zo gekomen? 
Rieks is geboren in Emmen,
Drenthe, en opgegroeid in Rijssen,
Overijssel. Zijn vader werkte bij de
spoorwegen en werd overgeplaatst naar
Rijssen, vandaar. Rieks volgde de LTS me-
taalbewerking en ging al op 16-jarige leef-
tijd in militaire dienst, vrijwillig want dat
was een manier om gratis een vervolgop-
leiding te krijgen waar thuis geen geld
voor was.
Zo kwam hij in Weert, Limburg, terecht en
daarna in Utrecht, Utrecht, waar hij in het
leger een opleiding tot instructeur metaal-
bewerker volgde. Daarmee kon je zelfs le-
raar worden op een LTS. Maar Rieks wilde
geld verdienen want hij was zijn meisje te-
gen gekomen en dus ging hij aan het werk
als lasser bij verschillende bedrijven. 6 Jaar
lang heeft hij dat volgehouden maar Rieks
mistte het leger of beter gezegd, de saam-
horigheid van de groep die hem in het le-
ger altijd zo had aangesproken. Hij besloot
weer te solliciteren bij het leger maar kon
alleen terugkomen in de rijinstructie. En
dus vertrok Rieks met zijn vrouw Corrie en
twee jonge kinderen naar Eindhoven. Hij
werd binnen het leger rijinstructeur, leid-
de zelfs de rijexaminatoren op. En bleef
het leger trouw tot aan zijn pensioen - in
het leger is dat 55 jaar.
Rieks werd om de 4 tot 6 jaar ergens anders
gestationeerd omdat het leger dat nou
eenmaal van je vraagt. Na Eindhoven was
dat Nieuwersluis, Ermelo, Amsterdam,
etc.  Maar Corrie hield al dat verhuizen na
Eindhoven voor gezien en streek met de in-
middels 3 kinderen neer in Loenen.
In ‘82 startte Rieks daar zijn eigen rij-
school met een paar vrienden die ook in
het leger tot rijinstructeur waren opgeleid.

De naam werd ’t Hoefijzer’ omdat ze toen
in die buurt in Loenen woonden. Rieks
was eigenaar maar had er op een gegeven
moment geen zin meer in. De belasting-
dienst vond dat hij maar 40 km per les
mocht rijden terwijl hij gemiddeld 55 km
per les met een klant onderweg was. De rij-
school was zijn hobby en dat deed hij naast
zijn werk. Soms ging hij een hele dag met
een klant rijden, de Mergellandroute of de
Kempenroute, routes die hij in het leger
veel gereden had en daar rekende hij dan
maar één les voor, inclusief koffie en
Limburgse vlaai. Hij moest dus zakelijker
zijn maar dat ging Rieks te ver en daarom
droeg hij zijn bedrijf over aan Kees die hij
nog kende uit Nieuwersluis. Nu rijdt hij sa-
men met Kees in het Gooi en Jurrian geeft
les in Loenen en omstreken. Nog steeds is
hij erg begaan met zijn leerlingen, bij het
afrijden zit hij altijd achterin om zijn leer-
ling tot steun te zijn.
Rieks heeft 3 kinderen, 6 kleinkinderen en
1 achterkleinkind. Met trots vertelt hij
over zijn nageslacht. Hij blijkt een echte fa-
milieman die houdt van mijlpalen in het
leven: een kleindochter die 21 wordt, een
dochter die net 50 geworden is en hijzelf
wordt 70. Pardon? 70, ja en hij werkt nog
steeds met veel plezier en blijft dat deo vol-
ente ook doen tot 1 maart 2013. Want dan
zou hij opnieuw de schoolbanken in moe-
ten teneinde zijn bevoegdheid te verlen-
gen en daar begint hij niet meer aan. En
daarna? Corrie die net binnenkomt grapt,
‘vissen’. Nee, gelukkig is Corrie erg sportief
en neemt ze Rieks mee om te wandelen en
te fietsen. R.B.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Rieks Kuiper van 
Rijschool ‘t Hoefijzer

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Vrijdag 3 februari jl was rond 19.00 uur
het ontruimingsalarm van Greif in het
dorp te horen, gevolgd door de sirenes van
de brandweer. De reden dat het alarm af-
ging was een defecte verwarmingsketel.
Door een scheur in deze ketel kwam er
stoom vrij. In de ruimte waar deze ketel
staat, zit een rook/brandmelder. Door de
vrijgekomen stoom ging de melder af. De
melding is direct doorgestuurd naar de
brandweer en de incidenten-organisatie
van Greif. Tevens ging het ontruimings-
alarm af. Op zaterdagochtend 4 februari
ging het alarm nogmaals af. Deze keer
omdat de vervangingswerkzaamheden
aan de defecte verwarmingsketel werden
uitgevoerd. 

Binnen Greif heeft veiligheid voor de me-
dewerkers en omgeving een hoge priori-
teit. Het alarm van Greif is een ontrui-
mingsalarm voor intern gebruik. Voor
omstanders heeft het alarm geen functie.
Dit alarm dient niet af te gaan buiten kan-
toortijden. Bij de installatie van de nieuwe
brandmelders is vergeten dit mee te pro-
grammeren. 
Inmiddels is de instelling van het ontrui-
mingsalarm aangepast en zal het niet meer
hoorbaar zijn voor het dorp. Als er echt iets
aan de hand is, worden dorpsbewoners ge-
waarschuwd door middel van het ‘lucht-
alarm’. Sluit dan ramen en deuren en stem
uw radio af op de regionale radiozender
Radio M Utrecht (Mhz 93,1 of 97,9). 

Alarm bij Greif

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

CSV Ridderhof staat voor belangrijke uitdaging

Eénpitterstatus staat ter discussie
De directie, het bestuur en de MR van CSV
Ridderhof buigen zich de laatste tijd over
de toekomst van de school. De wet- en re-
gelgeving wordt ingewikkelder, de financi-
ële verantwoordelijkheden liggen inmid-
dels volledig bij de school, het aantal leer-
lingen zal de komende jaren met zo’n 10
procent krimpen en de ontslagprocedures
voor boventallig personeel zijn er niet een-
voudiger op geworden. Voor veel scholen
met een éénpitter-status is dat de afgelo-
pen jaren reden geweest om op te gaan in
een grote vereniging met professioneel be-
stuur. Zo heeft de Christelijke Vereniging
Vechtstreek en Venen inmiddels veertien
christelijke scholen die hun bestuur aan
de vereniging hebben overgedragen. Met
een mooi woord: er is gekozen voor be-
stuurlijke integratie. 

Leden hebben inspraak 
Maar wil CVS Ridderhof ook haar éénpit-
ter-status inleveren? We praten hierover
met bestuursvoorzitter Bert Ypey, MR-voor-
zitter Johannes Leonhardt en uiteraard
met de directeur van de school, Gert de
Boer. Ypey: “Het zal uiteindelijk een beslis-
sing zijn van de leden van de school, met
andere woorden, van de ouders die lid zijn.
Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk
ouders, liefst allemaal, zich aanmelden als
lid om in de – nabije – toekomst hun stem
te laten horen. Het is een belangrijk onder-
werp, want het gaat over de toekomst van
onze school en daarmee indirect over onze
kinderen. De MR vindt het van belang dat
de uiteindelijke keuze voldoende gedra-
gen wordt door zowel schoolteam, ouders
als bestuur."

Voor- en nadelen
Volgens Ypey, Leonhardt en De Boer zijn er
verschillende mogelijkheden om met de

problematiek in de toekomst – zoals ge-
zegd strengere wet- en regelgeving en een
dalend aantal leerlingen – om te gaan. De
Boer: “We begrijpen dat de werkzaamhe-
den voor het bestuur steeds moeilijker
worden. Daarbij is het vrijwilligerswerk.
De bestuursleden moeten veel tijd vrijma-
ken én voldoende verstand van zaken heb-
ben. Het zou dus een optie kunnen zijn om
als éénpitter professionals in te huren die
het bestuur op afstand – zoals de regering
dat voorschrijft – invulling geven.”
Leonhardt vult aan: “Dat betekent dat we
ook goed naar het kostenplaatje moeten
kijken. Wat zijn op termijn de inkomsten
en uitgaven. Wat kost aansluiting bij de
Vereniging én is het financieel mogelijk
om als éénpitter door te gaan.” De Boer
kan één voordeel van bestuurlijke integra-
tie aangeven: “Het zal makkelijker worden
om boventallig personeel een plek op een
andere school binnen de vereniging te ge-
ven. Met veertien scholen heb je namelijk
te maken met natuurlijk verloop. Aan de
andere kant kan ik me goed voorstellen
dat Vreeland graag “baas in eigen buik”
wil blijven.” Ypey verzekert: “Het is een be-
langrijk onderwerp, want het gaat over de
toekomst van onze school en daarmee in-
direct over onze kinderen. Want het is dui-
delijk dat, als bestuur, directie en MR, onze
hoogste prioriteit het zekerstellen van
goed kwalitatief onderwijs voor de kinde-
ren van Vreeland en omgeving is.”

Bert Ypey tot slot: “We hebben inmiddels
besloten om een onafhankelijke derde par-
tij met verstand van zaken naar de gevol-
gen van de verschillende opties te laten kij-
ken. Deze ‘uitdaging’ die voor ons ligt
krijgt een vervolg op de volgende ledenver-
gadering. Laat de kans niet voorbij gaan
om uw mening te laten horen.”              C.L.

Dorpsgenoten, uw eigen Oranjecomité
heeft de afgelopen maanden bepaald niet
stil gezeten en op het moment van het ver-
schijnen van deze editie van de
Vreelandbode begint het programma al
aardig vaste vorm aan te nemen. Het is al-
leen te vroeg nog om het programma we-
reldkundig te maken, dus graag nog even
geduld. Wat wèl al wereldkundig ge-
maakt kan worden is het thema van
Koninginnedag 2012: “Vreeland Glamour-
land”. Een thema waar iedere Vreelander
mee uit de voeten kan (en het Oranje
Comité evenzo). Laat uw fantasie de vrije
loop, sleep de verkleedkist van zolder, rol
de rode loper uit, verzamel uw voorraad
‘bling-bling’, doe eens gek, of wees ge-
woon uzelf - alle remmen mogen die dag
los! Vele handen maken licht werk en om
deze reden roept het Oranjecomité alle
Vreelanders op om de helpende hand te
bieden bij de voorbereiding en uitvoering
van de diverse onderdelen - alle hulp
wordt zeer gewaardeerd. Met iedere vorm
van hulp, vragen of suggesties kunt u zich
wenden tot Els van Gils (gils.van.els

@gmail.com of 293417) of één van de an-
dere leden van het Oranjecomité:
Raymond van der Spoel, Anne Tusveld,
Olaf Morel, Michael Westgeest, Martin de
Jong, Marjan van den Heuvel en Misha lut-
je Beerenbroek. En, als het even meezit,
kunt u binnenkort ook terecht op de heu-
se website van uw enige, echte Oranjeco-
mité. Maar daarover de volgende keer
meer. Wij spreken de verwachting uit dat
“Vreeland Glamourland” op 30 april 2012
een feest van allure wordt en dat society
minnend Vreeland zich na afloop tevre-
den zal laten aanleunen: “Gaat het weer
een beetje, …..?”

Vreeland

Glamourland

Koninginnedag 2012
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Dieuwer Elema en haar zoon Diede Klever
vertrekken binnenkort naar India waar zij
- met een groep Rotaryleden - gaan deelne-
men aan het landelijke Vaccinatiepro-
gramma tegen polio: the National
Immunization Days. In drie dagen tijd
worden in India 174 miljoen kinderen on-
der de 5 jaar gevaccineerd. Door drie
druppels op de tong worden zij be-
schermd tegen deze vreselijke ziekte. 
Dit grootschalige programma END POLIO
NOW is gestart in 1984 en wordt mede
mogelijk gemaakt door Rotary Inter-natio-
nal in samenwerking met Bill Gates. In
deze periode is het gelukt om polio voor
98,9% de wereld uit te krijgen - een onge-
lofelijk resultaat. India (met eenvijfde deel
van de wereldbevolking) is sinds 2011 po-
liovrij! De landen waar nu af en toe nog po-
lio voorkomt zijn Nigeria, Afghanistan en

Pakistan. En zolang er nog polio voor-
komt moet er worden gevaccineerd. 
Na de inenting krijgt ieder kind een speel-
tje. Hiervoor wordt op dit moment een in-
zameling gehouden op een aantal scho-
len en binnen de kinderopvang. 
De Rotary-groep heeft - naast het vaccina-
tieprogramma - nog een ander doel in
India, nl het z.g. rolstoelenproject. Ze
gaan ongeveer 50 rolstoelen aanbieden
aan mensen, die deze hard nodig hebben. 

Het geld hiervoor - zo’n € 8000 -  is door de
Rotaryclubs gezamenlijk bijeengebracht. 
Mocht u dit bijzondere project willen
steunen, dan kunt u uw financiële bijdra-
ge storten op: bankrek.nummer:
33.49.908 t.n.v. A.J.M. Perre-Bulder
(Nieuwegein) onder vermelding van: rol-
stoelen India.

End Polio Now

• Rust in je hoofd

• Ruimte in je lijf

• Liefde in de ziel

Germaine Duynstee
Tel.: 06 - 22 55 96 99
Boslaan 9, Vreeland

info@massagesengesprekken.nl
www.massagesengesprekken.nl

In 'Te koop' wordt iedere maand een huis in
Vreeland toegelicht wat te koop staat. 

Richard Wijnschenk: 
‘Mijn oude dag slijt ik in Amsterdam’
‘Schoonoord’ het oorspronkelijk als bui-
tenplaats gebouwde huis van Richard
Wijnschenk staat nu ruim vier maanden te
koop. Over belangstelling heeft Wijn-
schenk niet te klagen. Serieuze gegadigden
genoeg, maar die moeten vaak eerst nog
hun eigen huis verkopen. De vraagprijs van
2 miljoen euro is volgens de verkoper én de
makelaars heel reëel gezien de actuele
marktsituatie. Wie Schoonoord koopt
krijgt er een tuin bij van ruim 700 m2 én
heeft daarnaast nog eens 320m2 woon-
ruimte. ‘Of’, zoals Wijnschenk zelf zegt, ‘ik
houd niet van poppenkast. Deze prijs is
scherp! Ik heb er alle vertrouwen in dat er
een koper komt. Deze prijsklasse is in feite
makkelijker te verkopen dan huizen van
rond de 400 duizend euro. En ik heb beslo-
ten om het geduld van een olifant te oefe-
nen. Nog een tijdje in dit mooie huis blijven
wonen is écht geen straf, eerder het tegen-
overgestelde.”
Waar hij gaat wonen weet Wijnschenk
wél. Hij gaat weer terug naar zijn geboor-
teplaats Amsterdam. En dan liefst naar
zuid, in de buurt van zijn geliefde
Concertgebouw. ́ Ik ga de natuur inwisse-

len voor cultuur. Mijn oude dag wil ik in
Amsterdam slijten. Ik heb 27 jaar met heel
veel plezier in Vreeland gewoond. En ik
heb hier een warme vriendenkring, die ik
zeker niet uit het oog ga verliezen. Jullie
zullen mij – als ik eenmaal in Amsterdam
woon – nog regelmatig in het dorp zien.
Al was het maar om eens een flink stuk te
fietsen of om een pannenkoek te eten.
Écht, als je buiten Amsterdam wilt wonen
is Vreeland geweldig en uniek. Je maakt de
seizoenen intensief mee. En dan die prach-
tige Vecht. De gezelligheid van het dorp,
de vele activiteiten. Het vakantiegevoel
ook als je hier woont. Dat ga ik missen,
maar ook inruilen voor theater, cultuur,
muziek en even snel een filmpje pakken.’
Wijnschenk drukt de Vreelanders op het
hart om hun dorp te koesteren, en daarbij
hoort wat hem betreft ook onze super-
markt, die bijdraagt aan de leefbaarheid
van het dorp. ‘Als je in het dorp de bood-
schappen haalt, investeer je in het leefkli-
maat van Vreeland. En ik hoop echt dat de
Rabobank weer overtuigd kan worden om
een pinautomaat in Vreeland te plaatsen.
Dat die weg is, is een groot gemis én een
slecht signaal van deze bank naar zijn
klanten. Tot slot hoopt Wijnschenk – een-
maal in Amsterdam – nog wel de Vree-
landbode te kunnen ontvangen. Al was
het maar om langzaam af te kicken.     C.L.

Te Koop!

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Vitatas!
Biologische groente-tas!

Vóór dinsdag bestellen, vrijdag ophalen. 
Kijk voor meer info op www.proef.nu

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Op 4 maart gaat de tentoonstelling
“Aanschouw de lusthoven aan de Vecht”
open voor het publiek in het
Vechtstreekmuseum (voorheen Museum
Maarssen). Het museum is gevestigd in de
helft van het voormalige buitenplaatsje
Silverstein, naast Goudestein in Maarssen.
Het belooft een prachtige tentoonstelling
te worden over de historische achtergrond
van tuinen van vier buitenplaatsen  aan de
Vecht. Er zal o.a. een speciaal voor het the-
majaar gemaakte documentaire worden
vertoond ‘Pronken en Ploeteren aan de
Vecht’, over de lusten en de lasten van een
buitenplaatseigenaar op het gebied van
zijn tuin. Zeer de moeite waard! 

Vechtstreekmuseum
Diependaalsedijk 19b, Maarssen
(naast Goudestein)

Open: woensdag, zaterdag en zondagmid-
dag 14-17 uur
Toegang: € 3,- (t/m 16 gratis, 65+ € 1,50)
www.vechtstreekmuseum.nl 

Tentoonstelling 

Groente en bloemen uit eigen tuin en ge-
nieten van de buitenlucht, dat kan ..........
De Volkstuinvereniging Vreeland heeft
nog 2 perceeltjes grond ter beschikking.
Een stukje van 100 m2 langs het Singel dat
zo goed als teeltklaar is en een stukje van
70 m2 in het complex Spoorlaan, dat nog
omgespit moet worden. Ofwel uitzicht op
de molen en wat paarden, ofwel de weids-
heid van de weilanden naar het
Amsterdam-Rijnkanaal ervaren. 
VTV Vreeland is een kleine vereniging van

ca. 22 leden waarvan bijna iedereen een
stukje grond heeft. De vereniging bestaat
32 jaar en huurt de grond van de gemeen-
te. De huurprijs van de tuintjes is laag. Een
paar keer bessen plukken of twee boeket-
ten plukken uit je eigen tuin en je hebt je
huurprijs al terugverdiend! Maar bovenal
telt het plezier om buiten bezig te zijn en
steeds weer verbaasd raken over de kracht
van de natuur. 
Voor inlichtingen P. Severrien
tel. 0294-231439 of e-mail psev@live.nl.

Volkstuintjes te huur!

Theaterschool "Kleine Kunst"
De workshop “Ik doe ook mee!” wordt ge-
geven door theaterdocente Yvonne
Westmaas en bestaat uit 5 speelmomen-
ten van één uur op woensdagmiddag.
Kinderen leren in deze workshop vrij be-
wegen en op speelse wijze zichzelf te pre-
senteren. Doe ook mee!

Wat: Workshop “Ik doe ook mee!”
Wie: kinderen van 5 t/m 9 jaar
Waar: Brede school CSV Ridderhof in
Vreeland
Wanneer: 7 - 14 - 21 - 28 maart en 4 april
Tijd: 13.30 - 14.30 of 16.00 – 17.00 uur
Kosten: € 35,- voor 5 middagen
Aanmelden: stuur een mailtje naar:
info@theaterschoolkleinekunst.nl.
Vol = vol!

Persoonlijk Bijbellezen
Heb je een Bijbel in huis? Maar kom je er
niet aan toe om er in te lezen? Of weet je
niet zo goed hoe dat moet? Geef je dan op
voor de Workshop Persoonlijk Bijbellezen
op maandag 5 maart. Tijdens de work-
shop gaan we aan de slag met de vraag,
hoe je de Bijbel kunt lezen. Daarnaast
krijg je allerhande leeswijzers en tips aan-
gereikt. Ook gaan we een leesoefening
doen. Na afloop van de workshop ben je
goed voorbereid om zelf in de Bijbel te dui-
ken! Iedereen die zich wil laten verrassen
door dit eeuwenoude boek is van harte
welkom. De workshop vindt plaats van
19.45 – 21.00 uur in het gebouw van de
Vecht- en Angstelkerk in Loenen aan de
Vecht, Rijksstraatweg 139. Deelname is
gratis. Voor opgave en/of meer informatie:
woutervanveelen@gmail.com 
of bel 0294-267406.

Workshops



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom!
Het leek al bijna lente en daar was ie

opeens: Koning Winter kwam op bezoek.

Dat was even wennen! Alles raakte bevro-

ren. De treinen kwamen puffend tot stil-

stand en de reizigers protesteerden. Uit

sommige kranen kwam opeens geen wa-

ter meer. De sneeuw kraakte onder je voe-

ten. En, oh, wat was het ijzig koud; als je

geen muts op had bevroren je oren. Maar

dat was allemaal snel vergeten want  -jip-

pie- we konden schaatsen! Vreeland was

niet alleen koud en bevroren maar ook

heel mooi. Lees maar eens wat Razende

Reporters zien als Koning Winter er is. Wij

zijn benieuwd naar jouw schaatsverha-

len! Schrijf naar info@vreelandbode.nl en

vertel ze aan de lezers van de Kinderpost!

Koud hè?
“Nee hoor” zegt Dorus. Al bijna twee en

een half jaar is hij het gewend. Wat is hij

dan gewend? Blote benen, het hele jaar

door. Brrrr, wat als een weddenschap be-

gon is nu helemaal gewoon geworden.

Zelfs als het -10 ºC vriest!

Kijk hier staat Dorus in zijn korte broek

Zo bijzonder in de natuur
Ik loop langs de Vecht, de vecht is zo mooi

het is een soort kunst. Allemaal patroon-

tjes en laagjes. Kijk is wat een glimmende

sneeuw! O en daar groeit een klein oranje

lentebloemetje in die mooie sneeuw.

Wat is de natuur toch bijzonder!

Mijn tip: ga ook eens in de natuur kijken

hoe mooi het is.

Marina (10jaar)

Naar de schaatsbaan
We pakken onze schaatsen en vertrekken.

We gaan naar de brug. Aan de zijkant zien

we een dode eend. 2 minuten later zien we

allemaal sporen in het ijs. We komen bij

de ijsbaan. Daar ruikt het helemaal naar

chocomel. Er zijn 3 jongens aan het ijshoc-

keyen en er zijn veel mensen aan het

schaatsen.                                   Freek (10 jaar)

TIP: Stap nooit op het ijs als het nog niet

dik genoeg is. En als je gaat schaatsen pak

dan noren, die zijn heel handig!

Wat zag ik nou eigenlijk?
Wij zijn bij de IJsbaan geweest om infor-

matie te krijgen zoals dit. Dus we zijn bij

de IJsbaan geweest en weet je wat mij op-

viel? Al die eenden glijden soms uit dus ik

bedacht me om een eendenrace te hou-

den op de Vecht in Vreeland. We laten ze

dan zo hard mogelijk rennen over het ijs.

Je moet ze dan wel trainen. Alleen ga ik er

nu nog een jaartje over nadenken want

hoe laat ik ze nou rennen?

Gijs (10 jaar)

MIJN WINTERTIP: zorg er voor dat je goed

bent voorbereid op de winter.

Warmte in de kou
IJs in de IJsbaan in Vreeland is veilig maar

niet al het ijs is veilig. Veel mensen zakken

door het ijs heen en dat is gevaarlijk want

als je onder het ijs komt kom je vast te zit-

ten en zoek het wak altijd terug om naar

boven te gaan. Onthoud: de AFSCHEIDEN-

DE kleur!!! P.S. Dit geldt niet voor eenden.

GOEDE TIP: blijf schaatsen en wees niet

bang!!!

Thomas (10 jaar)

Naar de IJsbaan toe!!
In de winterkou naar de ijsbaan toe zie je

rare dingen. Bijvoorbeeld een dode eend,

een die over het ijs glijden. Je ruikt ook de

accu van de auto’s die naar de ijsbaan toe

rijden. Op de ijsbaan is het heel erg glad

en het was er heel rustig (nog red.) maar

wel gezellig.

Razende Reporters bij IJsclub Voorwaarts Vreeland
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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 en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

Millennium – 
Mannen die vrouwen haten

is nu verkrijgbaar als CD! 
Speciale prijs voor Vreelanders: €24,95 

(normale prijs €29,95)

Natuurlijk te koop bij Tierelantijn

Bezoek ook eens de vernieuwde website!     

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

Tip: Kijk uit voor wakken maar maak wel

plezier op het ijs en nog een  beetje in de

sneeuw.

Pippa (10 jaar)

Wat een aparte dingen!
Toen ik op weg  was naar de ijsbaan zag ik

een heel mooi bloemetje, een lentebloe-

metje. Hij was supermooi. Het was een

bloemetje met gele en paarse blaadjes.

Ik zag ook, op de terugweg een vogel. Een

hele bijzondere, hij is zwart met witte

stippen. Super leuk!

MIJN TIP: Kijk goed rond dan zie je overal

opvallende dingen!

Bibbi (11 jaar, net op 5 februari jarig geweest)

PS: we hebben even opgezocht hoe die bij-

zondere vogel heet: het was een aalschol-

ver.

Maak jij een HAIKU?
Weet jij wat een haiku is? Het is een ge-

dichtje dat ze in Japan maken. Zeg maar

een kort en krachtig natuurgedichtje.

Meestal gaat het over iets kleins. Iets dat je

opviel  en mooi vond in de natuur. Je dicht

over iets wat je ziet, hoort of ruikt bijvoor-

beeld. De razende reporters gaan ermee

oefenen. Wil jij ook  meedoen? 

Maak dan een gedichtje van 3 regels en

van 17 lettergrepen. Verdeel die mooi over

3 regels. (Wat een lettergreep is? De delen

waaruit een woord bestaat. Let-ter-greep

bestaat uit 3 lettergrepen…!) Stuur je hai-

ku naar info@vreelandbode.nl De mooiste

worden geplaatst. Wil je eerst een voor-

beeld? Nena heeft er al eentje gemaakt

over de schoonheid van ijs.

Nena’s HAIKU
Kijk naar ijs

IJs hoort eigenlijk in een museum

Museum der IJskunst

Door: Vorst (10 jaar)

Wintertip tegen koude handen
Leg je handen op je hemd ter hoogte van

je buik en laat ze daar 5 minuten liggen.

Koud hè?(2)
Hoe koud is het eigenlijk nu hier in de

buurt? Welk weer komt eraan in Vree-

land? Hiervoor is een hele handige websi-

te van WEERSTATION DE AREND in

Kortenhoef op www.dearend.nl. Zoek je

het laatste schaatsnieuws? Hier lees je ook

waar je allemaal in de buurt op natuurijs

kunt schaatsen. Volgen op Twitter

#WeerArend kan natuurlijk ook!

What’s APP?
1. APP VOOR JE SCHAATSPRESTATIES.
Wil je bijhouden hoe snel je schaatst en

waar je kunt schaatsen? Kijk op

http://www.schaatsprestaties.nl/ voor de

gratis App.

2. APP DE GELUKKIGE OLIFANT
Ben je wel klaar met schaatsen, vraag dan

of je deze App mag downloaden…

De gelukkige olifant van Youp van ’t Hek.

Om te lezen of te luisteren. 

Het verhaal gaat over een olifant die zo

verdrietig is dat hij met zijn tranen het

meer doet overstromen. Hij vindt zichzelf

zo lelijk! Lars besluit hem te troosten.

Samen met de dieren in het bos gaat hij op

zoek naar een beter spiegelbeeld. Lars is

graag bij zijn vrienden, de dieren in het

bos, maar er komt altijd iets droevigs op

zijn pad. Gelukkig bedenkt Lars uiteinde-

lijk een list.

Laatste IJsweetje
Altijd al willen weten wanneer het ijs over-

al dik genoeg is om veilig op te schaatsen?

Onveilig:  0-4 cm

Om 1 enkele schaatser te dragen: 4-8 cm

Om groep schaatsers te dragen: 8-12 cm 

Voor de Elfstedentocht: 15 cm

En zo dik was het ijs tijdens de laatste 5

Elfstedentochten.

Op 4 jan. 1997:     26 cm

Op 26 feb. 1986:   24,8 cm

Op 21 feb. 1985:   17,4 cm

Op 18 jan 1963:     24,9 cm

Op 14 feb 1956:    23,3 cm
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Kijk op www.vreelandbode.nl voor alle eerdere edities!

TOP OCCASIONS VAN UW
DEALER IN WIJDEMEREN

Twingo Dynamique 02-2008 zwartmet. 79.000 km. 6.950,-
Twingo Privilege 06-2006 blauwmet. 98.000 km. 5.950,-
Clio Dynamique Dci 07-2006 antracietmet. 120.000 km. 10.800,-
Clio Privilege Dci 02-2005 roodmet. 110.000 km. 4.850,-
Clio 1.2 Extreme 5-drs. 02-2004 zwartmet. 88.000 km. 4.950,-
Megane 1.4 Expression 3-drs. 06-2005 beigemet. 33.000 km. 9.950,-
Megane 1.6 Coupe 02-2001 blauwmet. 66.000 km. 6.750,-
Megane 1.4 Expression 5-drs. 03-2003 grafitmet. 82.000 km. 6.950,-
Megane 1.6 Dynamique 5-drs. 11-2008 roodmet. 26.000 km. 16.400,-
Megane 2.0 Dynamique 5-drs. 06-2005 roodmet. 84.000 km. 10.450,-
Megane Estate Dci 11-2005 blauw 116.940 km. 10.800,-
Grand Scenic 2.0 Dynamique 01-2005 antracietmet. 140.000 km. 11.450,-
Scenic 1.6 Expression 03-2003 d.groenmet. 122.000 km. 6.850,-
Scenic 1.6 Automatic 03-2002 antracietmet. 129.000 km. 4.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 03-2002 antracietmet. 138.000 km. 6.950,-
Laguna 1.8 Estate 03-2004 l.blauwmet. 110.000 km. 9.750,-
VelSatis 2.0-T Automatic 03-2003 zwartmet. 193.000 km. 5.350,-
Espace 2.0 Expression 02-2006 d.blauwmet. 105.000 km. 14.650,-

OVERIGE MERKEN:
Citroen C5 2.0 Exclusive 07-2004 grafitmet. 113.000 km. 7.850,-
Fiat Stilo 1.6 Dynamique 5-drs. 09-2003 zwartmet. 69.000 km. 6.450,-
Hyundai Tucson 2.7 Automatic 01-2006 zwartmet. 109.000 km. 11.750,-
Kia Sportage 2.0 CVVT-LPG 08-2006 zilvermet. 111.000 km. 10.950,-
Peugeot 107 Sublime 5-drs. 11-2008 blauwmet. 12.000 km. 8.600,-
Peugeot 206 Automatic 5-drs. 10-2002 rood 65.000 km. 3.950,-
Toyota Aygo 1.0 Plus 5-drs. 05-2007 zwartmet. 99.000 km. 6.250,-

De zeven zekerheden van Top Occas ion
• 12 maanden garantie • Servicebeurt voor aflevering • APK-keuring voor aflevering

• Aangesloten bij de Nationale Autopas • Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur
• Veertien dagen omruilgarantie • Renault Route Service in Europa.

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl Peuterspeelzaal Vechtkroost is met spoed

op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
om haar website een update te geven en te
beheren. De website is gebouwd in I web
van Apple op een Mac-computer. Een ge-

heel nieuwe website bouwen mag ook!
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met Joyce den Burger (secretaris) 06-
22570028 of mailen naar mail@vecht-
kroost.nl.

PSZ zoekt beheerder website

Voor bewoners en toeristen is er de laatste tijd veel
nieuwe Vechtstreek-informatie verschenen over cul-
tuur, landschap, dorpen, geschiedenis en nog veel
meer. In boekvorm kunt u De Vechtgids kopen bij
Tierelantijn, met daarin alle bijzonderheden links en
rechts van de Vecht van Utrecht tot Muiden toegelicht.
Op internet is de Vechtstreek ontsloten op www.ven-
steropdevecht.nl, waar de streek te ontdekken is van-
uit het landschap of vanuit de geschiedenis. De site is
ook mobiel te raadplegen. Op de smartphone is een
kaart te zien met  alle bezienswaardigheden. Door
erop te klikken leest u alle informatie. Dus al lezend,
achter de computer of fietsend, warend en wandelend:
u kunt ons mooie gebied steeds beter leren kennen!

1. het is gemakkelijk
2. het is goed voor het milieu
3. het is goed voor de gezondheid 
4. het ruikt er zo lekker!
5. het verhoogt de waarde van de huizen in Vreeland 
6. het is goed voor alle winkels in het dorp
7. het is er gezellig
8. het is leerzaam voor uw (buur/klein) kinderen 
9. het is juist goed voor de portemonnee
10. het is goed voor IEDEREEN in Vreeland! 
Denkt u met me mee?

Pauline van der Hoeden

Lezers schrijven

10 Doordenkers om
meer bij de Dagwinkel
te kopen 

Informatie over de
Vechtstreek

Voor meer foto’s kijk op www.ijsclubvoorwaartsvreeland.nl

Studio/appartement te huur
op “Buitenpaats aan de Vecht”
Entree met douche en separaat toilet. 
Keuken met koelvriescombinatie, vaatwasser en oven. 
Living + slaapvide 55 m2. Eigen tuin 150 m2. 
Parkeerplaats. Gebruik tennisbaan.

Prijs is € 900,- + € 150,-  Gas, licht en water.

Kontakt via E-mail met enige persoonlijke informatie.
Harto@xs4all.nl
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We beginnen dit Buitenplaatsenjaar met de
buitenplaats Vreedenhorst aan de
Bergseweg. Een heel bijzondere buiten-
plaats qua ouderdom, uiterlijk en plek. Het
huis ligt aan de Dorssewaardpolder en de
Bergseweg. De Dorssewaardpolder is een
van de oudste polders van ons land en werd
al in de 10de eeuw ontgonnen door de
Utrechtse bisschop. Vreedenhorst is een
van de oudst bebouwde plekken in de pol-
der. Samen met Groot Kantwijk en
Brugzicht (nu: Greif) lag de plek hoger in
het landschap. Logisch dat hier vroege be-
woning was, hoog en droog in een drassig
land dat ook nog vaak overstroomde. Het
huidige huis dateert uit ca 1650, maar er
stond dus al een eerder huis, waarvan waar-
schijnlijk een deel van de kelders nog over
zijn gebleven.  

Agrarisch karakter
De meeste buitenplaatsen van voor 1672
zijn verwoest door de Fransen in het
Rampjaar. Vreedenhorst is gespaard geble-
ven waardoor het dus een van de oudere ori-
ginele buitenplaatsen aan de Vecht is. Hele
vroege buitenplaatsen ontstonden vaak
vanuit een al bestaande boerderij. Vreeden-
horst heeft ook nog een beetje een ‘agra-
risch karakter’ door de asymmetrische ge-
velindeling met een opkamer aan de rech-
terkant. Een opkamer is natuurlijk typisch
iets wat bij een boerderij voorkwam: de
chique kamer waaronder een kelder lag,
waar de kaas koel gehouden werd. Nou niet
bepaald iets wat je bij een buitenplaats ver-
wacht! In de loop der tijd zijn er verschillen-
de delen aan het huis gebouwd, sommige
weer afgebroken en in andere vorm weer
opgebouwd. Zo dateert de hele achterkant

uit 1996! Maar de meest bijzondere verbou-
wing vond in 1910 plaats, toen het hele huis
maar liefst 1 meter verhoogd werd. De kap-
spanten en de vloer van de eerste verdie-
ping werden toen opgevijzeld. De oude foto
is van voor 1910, dus nog voor de verhoging
van het huis. In 1957 werden de openslaan-
de deuren vervangen door ramen. Op de
nieuwe foto is goed te zien hoe het aanzien
van het huis veranderd is in een eeuw tijd.

Bewoners
Sinds 1956 wordt Vreedenhorst door de fa-
milie Beelaerts van Blokland bewoond. Die
is daarmee verreweg de langstzittende ei-
genaar, want het huis werd in 250 jaar
maar liefst   29 keer verkocht, dus gemid-
deld was het huis 9 jaar in handen van de-
zelfde eigenaar. In de18de eeuw was er een
koperkatoendrukkerij bij het huis geves-
tigd. Hier werden sitzen stoffen bedrukt, ko-
pieën van de prachtige stoffen met bloe-
menpatronen uit India, die door de VOC
werden meegenomen van verre reizen en
hier erg populair waren. 

Tuin
In 2001 is het terrein van 1 ha uitgebreid
met 7 ha. Op de aangekochte weilanden is
een nieuw park aangelegd, met zichtlijnen
bestaande uit gegraven sloten, bloemrijke
weilanden, een parkbos en hoogstam fruit-
boomgaarden. De natuur kan zich hier op-
timaal ontwikkelen en ook vele dieren vin-
den hier een thuis. 
Vreedenhorst is een prachtig voorbeeld van
een buitenplaats die eeuwenlang is meege-
groeid met de wensen van de eigenaar en
toch zijn historische karakter niet heeft ver-
loren. 

...en nu!

VreedenhorstVreedenhorst

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

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

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Foto: Willem Beelaerts
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De oer-Vreelander
Jaren geleden bracht Liesbeth Beukeboom

op het Sluisje, de Bergseweg en de

Kleizuwe voor wat zakgeld de Vreeland-

post rond. Deze sympathieke oer-Vree-

landse is geboren op de Kleizuwe waar va-

der ‘boer Johan’ Beukeboom nog steeds

woont en werkt. Samen met haar ouders,

zus Karien en broer Joost groeide ze op tus-

sen de koeien en de kippen. Na een rustige

jeugd en de middelbare school gaat ze

naar de landbouwschool. Ze wil dierenart-

sassistent te worden, maar vraagt zich wel

af of het niet spannender is om bij de poli-

tie te gaan. Daar blijkt ze met 18 jaar te

jong voor. Ze besluit een jaar het leger in te

gaan. Even iets stoers doen, nadenken wat

ze wil en zo kan ze in de buurt van haar

moeder Tiny zijn. Haar ouders zijn dan net

gescheiden en haar moeder woont bij een

zus in Oudekerk a/d Amstel. 

Het werk in het leger is minder stoer dan

verwacht. Ze brengt leerling soldaten naar

de hei, deelt lunchpakketten uit en haalt

de leerlingen aan het eind van de dag weer

op. Niet heel zinnig en ze besluit zich op te

geven voor de vredesmissie in Bosnië. Ze

wordt ingedeeld bij Dutchbat 3 die voor de

Verenigde Naties de moslimenclave

Srebrenica moet bewaken. Ze krijgt een

pittige training om zich voor te bereiden

op het land en de mogelijke gevaren. De

training kan haar echter niet voorberei-

den op de beproeving die de uitzending

zou worden. De enclave wordt door de

Serviërs onder de voet gelopen en alleen

vrouwen en kleine kinderen mogen met

de Dutchbatters mee. De moslimmannen

blijven achter bij de Serviërs en worden la-

ter vermoord. Ze is er open over. Na de te-

rugkomst in Nederland zijn er verschillen-

de interviews geweest. Niet altijd fijn,

soms werd de druk expres opgevoerd in de

hoop op sensatie en felle uitspraken. Maar

ook positieve ervaringen, zoals bij het pro-

gramma ‘De Reünie’ waarin ze met colle-

ga-Dutchbatters haar verhaal deed. Ze

heeft bedenkingen bij de rol van de poli-

tiek en de VN en vindt dat ze door de me-

dia ondoordacht in de beklaagdenbank

zijn geplaatst. De chaos waarin 40.000

mensen roepen en rennen is onbeschrijf-

lijk en sommige beelden zijn voor haar

zelfs nu nog te bizar om te geloven. Het

beeld van een zwaaiende Mladic die “bye

bye Dutchbat” roept blijft haar altijd bij,

net als de flits door haar hoofd “ik kan

hem nu neerschieten”. Maar niemand

weet of het dan anders was gelopen en het

is ook niet meer te veranderen. 

Het meisje van 19 werd in een half jaar

flink ouder en het was vreemd om terug te

zijn. Ze trekt bij haar moeder in, die weer

(en nog steeds) in Vreeland woont en gaat

een periode flierefluiten. Ze volgt een op-

leiding om een dierenasiel te runnen en

werkt tijdelijk bij een autoverhuurbedrijf.

Alleen maar lol, heerlijk. Ze werkt even bij

Craillo dierenasiel en reist vervolgens met

haar nichtje naar Canada. Bij terugkomst

start ze bij haar vader op de boerderij een

hondenuitlaatservice en wordt inrich-

tingsmedewerker op de vrouwengevange-

nis in Nieuwersluis. Die baan ligt haar

enorm. Werken in een hecht team en met

de intense verhalen van de vrouwen. Ik

vraag of ze dat niet lastig vond, daar zitten

toch vrouwen voor extreme misdaden,

maar ze heeft geleerd niet te oordelen over

situaties waar ze niet zelf heeft ingezeten.

Ondertussen onderhoudt ze contact met

oud-Dutchbatters en woont jaarlijks de ve-

teranendag bij. Zeven jaar geleden leert ze

daar Hans kennen. Hij was gelijk met haar

in Bosnië, maar zij herinnerde zich hem

niet. Hij haar wel, wat logisch is met het

lage aantal vrouwelijke soldaten. Ze heeft

ook wel lol gehad met de status die je krijgt

als je met 14 meiden tussen 450 mannen

zit. Er zijn ook fijne herinneringen. 

Hans is dan motoragent en verruilt

Rotterdam voor Vreeland. Vlak nadat

dochter Feline wordt geboren vertrekken

ze met z’n drietjes naar Duitsland, voor de

rust en de ruimte. Het huis is snel gevon-

den, maar werk vinden is lastiger en ze

merken dat de verschillen met de ooster-

lingen groot zijn en gaan Vreeland missen.

Nadat zoontje Julius wordt geboren keren

ze terug naar Vreeland, naar de boerderij.

Vader Johan eet soms mee, maar alleen als

ze Hollandse pot kookt, anders mag ze

hem overslaan. Hans laadt nu jachtsche-

pen in en is veel in het buitenland.

Liesbeth zou graag het soort werk als bij de

vrouwengevangenis willen, maar het is

lastig om er weer tussen te komen en de

kinderen zijn nog klein. Dus pakt ze eerst

haar werk als hondenoppas weer op.

Momenteel bouwt ze een tuinhuis met

een kennel waar ze tot 5 honden kan op-

vangen. Overdag, in de avond of weekein-

den en zelfs vakanties zijn mogelijk. Gaat

ze lekker met de honden naar het bos als

de kinderen op school of bij de peuter-

speelzaal zijn. Als ze dan nog tijd over-

houdt, is haar paard Pebs er nog. Ze rijdt al

10 jaar Western en heeft in november haar

mendiploma gehaald. Liesbeth is blij om

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en

Marie-Anne van Stijgeren

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

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!

DE VREELANDSE RESTAURANTWEEK BIJ DE NEDERLANDEN
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Restaurantweek, welke plaats zal
vinden gedurende de 2e week van maart.Aangezien ons restaurant weer
binnen no time volgeboekt was zullen wij deze week natuurlijk wederom
verlengen voor alle dorpsgenoten.Tijdens de Vreelandse Restaurantweek

serveren wij een 3 gangen lunch à € 32,50 persoon of een 3 gangen 
diner à € 37,50 per persoon.Alle Vreelanders zijn van harte welkom 

van 13 tot en met 18 maart (m.u.v. zaterdag). Reserveer snel!

FACEBOOK EN TWITTER
Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen 

van De Nederlanden? Volg ons dan via twitter en facebook! 

Sandton Restaurant Hotel De Nederlanden
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326   info@nederlanden.nl

Facebook: De Nederlanden Sandton
Twitter: RestNederlanden

Vanaf maart zijn wij ook weer geopend op zondagen,
voor zowel lunch als diner.

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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terug te zijn en vindt het fijn dat haar kin-

deren nu in dezelfde omgeving groot wor-

den, met de koeien en de kippen. 

De import-Vreelander
Warm. Dat is het eerste woord wat in me

opkomt als het gaat om Hetty Sneyers-

Beukeboom (62). Warm is het, op deze zeer

koude februaridag, in haar huis aan de

Kleizuwe naast grote broer Johan

Beukeboom en warmte straalt ook haar

ogen uit. Hetty vertelt open en liefdevol

over haar jeugdjaren op de boerderij in de

gemeente Weesp, in een gebied dat we nu

kennen als Amsterdam Zuidoost. De klei-

ne Hetty komt terecht in een boerenfami-

lie als het zevende kind van in totaal acht

kinderen. “Daar waar nu de Bijlmer is, lie-

pen wij vroeger kievietseieren te zoeken.

De groten voedden de kleintjes op en mijn

ouders waren altijd hard aan het werk.

Zoals dat toen heel gewoon was. Het was al-

tijd gezellig bij ons thuis en iedereen

mocht  komen.” Ondertussen schuift oud-

ste  broer Jan Beukeboom even bij aan de

eettafel en vertelt op deze winterse dag vol

trots over zijn deelname aan de

Elfstedentocht, de laatste keer in 1997.

Deze barre tocht heeft hij drie keer uitge-

reden, of ik dat even kan vermelden.

Natuurlijk, waarvan akte.

Hetty vervolgt haar verhaal: “Tot mijn

achttiende woonde ik bij mijn ouders

maar toen werd de boerderij door de

komst van de nieuwe wijk de Bijlmer ge-

sloopt. We konden er niets tegen doen en

vooral voor mijn vader was dat best emoti-

oneel. Het was zijn ouderlijke woning.

Johan was inmiddels al getrouwd en ver-

huisd naar de Kleizuwe in Vreeland.  Met

de drie overgebleven, thuiswonende doch-

ters zijn we naar Vreeland gekomen met

ma en pa.”

Na eerst een jaartje bij Philips in

Hilversum te hebben gewerkt ging Hetty

aan de slag bij de Vreelandse Wol Federatie

van de heer Van der Linden. “Eerst in het

magazijn maar Van der Linden had een

vrachtauto met kleding en textiel en na

verloop van tijd mocht ik met die wagen

de provincie in om de verkopen te doen,

zoals dat toen ging. Het was bedoeld voor

mensen die ver af woonden en geen auto

hadden. Ik heb er fantastische jaren ge-

had. Mijn naaste collega werd mijn vrien-

din, en dat is ze nog steeds, Het was gewel-

dig.” Volgens Hetty herinneren veel

Vreelanders zich vast nog wel een ongeluk

dat Hetty kreeg met de grote wagen van de

federatie. “Een keer reed ik met de wagen

onder een viaduct door maar dat paste

niet, de wagen was te hoog. De zon scheen

in mijn ogen en er was iets veranderd aan

de brug wat we niet wisten. We kwamen

vast te zitten. Het dak schoof als een sardi-

neblik naar binnen. Mijn collega hield er

een gebroken knieschijf aan over en ik had

een gat in mijn hoofd. Nu nog hoor ik het

wel eens: O, jij was degene die onder de

brug doorreed met de wagen van de Wol

Federatie. Maar eigenlijk hebben we nog

veel geluk gehad.”

In die tijd woonde Hetty nog immer aan de

Kleizuwe met haar ouders in het kleinere

huis naast de grote boerderij waar broer

Johan tot op de dag van vandaag nog

woont. Bij carnavalsvereniging De

Leuteraars in Breukelen sloeg de liefde toe.

Hetty ontmoette haar aanstaande man

boerenzoon Karel Sneyers uit Loenen. Na

drie jaar verkering trouwde het stel en wer-

den er een dochter en twee zoons geboren.

Hetty streek met haar familie neer in

Loenen en genoot volop van het gezinsle-

ven. Haar kinderen groeiden en bloeiden

en Karel was aan het werk in de bouw. De

hele familie Beukeboom  toog op zondag

met aanhang naar de Kleizuwe om samen

te zijn en te genieten van de zelfgemaakte

soep van moeder Beukeboom.  

Inmiddels zijn alle kinderen al lang het

huis uit en werd het huis in Loenen wat

aan de grote kant. Toen het oude zomer-

huis naast broer Johan vrij kwam hoefden

Karel en Hetty niet lang na te denken. De

ruimte en ook de familieband lokte het

tweetal naar Vreeland, een beslissing waar

ze nooit spijt van hebben gehad. “Johan

kwam met het idee dat wij naast hem kon-

den gaan wonen en ik kan heel goed met

hem overweg. Het is hier heerlijk, we wo-

nen er nu vijf jaar. Karel is met de VUT dus

die kan ook op de boerderij lekker zijn

gang gaan. We eten een keer in de week

met mijn broer en als er wat is, komt ie

langs. De afspraak is: als je iets op je lever

hebt, zeg het dan meteen. Dan weet je

waar je aan toe bent. Met Johan en mij kan

het niet stuk, af en toe geef ik hem een

draai om zijn oren, haha.” Omdat Hetty

het soms een tikje stil vindt tussen de wei-

landen werkt ze drie ochtenden per week

in de thuiszorg. Ook is ze een verwoed to-

neelspeelster op de toneelvereniging in

Loenen en het wekelijkse bezoek van de

kleinkinderen maakt de Vreelandse tot

een zeer tevreden en gelukkig mens.

Warm is ook het afscheid van Hetty

Sneyers-Beukeboom. “Nou, dat interview

viel me mee. Wat goed dat jullie de

Vreelandbode maken. En kijk uit dat je

niet uitglijdt over de sneeuw!” Een warm

familiemens: Hetty Sneyers-Beukeboom.
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Boútriba uitverkoop

Kom snel, op is op!

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Vreeland herbergt vele inspirerende, bij-
zondere mensen. Joyce Westgeest-Veul is er
daar zeker een van. In haar 33-jarige leven
bereisde ze de halve wereld, bekleedde ze
tal van interessante functies en werd ze
ook nog moeder van Julia en Mees. Over
dat alles kan ze ook nog eens met een aan-
stekelijk enthousiasme vertellen. De gebo-
ren Amsterdamse steekt van wal op een
winterse, gure avond. “Op mijn vijfde ver-
huisde ik met mijn ouders naar Loenen en
later naar Nieuwersluis. De middelbare
school doorliep ik in Breukelen en ik vond
het een superleuke tijd. Ik zat op RSG
Broklede (leuke kleine HAVO/VWO school),
hockeyde en  zeilde. Een fijne, onbezorgde
jeugd had ik samen met mijn broertje
Nick.’’

Na de middelbare school studeerde Joyce
communicatiewetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. “Na een tijd-
je kreeg ik mijn eigen huisje in De Pijp en
dat was geweldig. In de hoofdstad was ik
thuis, mijn hele familie kwam ik tegen. Ik
heb tijdens mijn studie veel leuke onder-
zoeken gedaan, bijvoorbeeld naar chat-
rooms die toen erg in opkomst waren. Ik
ging zelfs undercover om te kijken of be-
paalde mensen zich anders voordeden in
die chatrooms op internet. Maar ook deed
ik een onderzoek naar het charisma van
politieke leiders. Pim Fortuin bleek erg
charismatisch en ik wilde uitvinden waar-
om mensen nou eigenlijk voor zo’n type
kiezen.  Toen al (eind jaren negentig) bleek
dat we naar een Amerikaans systeem gaan
waarbij communicatievaardigheden heel
belangrijk zijn. Heel interessant!”.  Nadat
Joyce een reportage in de krant las over
trambestuurders werd ze gegrepen door
de mooie verhalen en bijbehorende foto’s.
Daadkrachtig als ze toen al was belde de
Amsterdamse met het GVB en vroeg of ze
een scriptie mocht schrijven over deze be-
stuurders die in haar ogen veel te vertellen
moesten hebben. En zo geschiedde. 

Dezelfde daadkracht leidde de studente
ook naar een fantastische stageplek bij
Coca Cola in Zuid-Afrika. “Via vrienden
ging ik op vakantie naar dit schitterende
land en bleef daar een maand. Op een feest
ontmoette ik toevallig de directeur van
Coca Cola. Ik zei hem dat het me wel wat
leek om stage te lopen bij hem. Dat was iets
te kort door de bocht. Ik moest gewoon een
brief schrijven, haha. Daar hou ik eigenlijk
wel van. Maar na die brief mocht ik toch
een half jaar stage komen lopen, met een
eigen kantoor en alles erop en eraan”. Het
werd een zeer succesvolle leerperiode
waarbij Joyce veel meemaakte en onder-
nam. “Mooie tijd maar ook heftig. Ik ging
naar de townships toe omdat ik zelf wilde
zien wat er daar gebeurde omdat het zo'n
contrast is met andere delen van Zuid-
Afrika. Het verschil tussen arm en rijk was
zo groot. Ook reisde ik door andere delen
van Afrika, gevaarlijk ja, maar het is altijd
goed gegaan”.

Na haar afstuderen besloot Joyce, geïnspi-
reerd door het reizen in Afrika, een wereld-
reis te maken. Helemaal alleen. Deze voer-
de onder meer door de Verenigde Staten,
Australië en Nieuw Zeeland en nog even te-
rug naar Zuid-Afrika.  

Daarna werd het dan toch echt tijd voor
het (echte) werk. Joyce werd aangenomen
bij Nova Media, de overkoepelende organi-
satie van de Postcodeloterij en BankGiro-
loterij. “Ik werd projectleider en mocht al-
lerlei reizen uittesten en organiseren die
gewonnen konden worden. Ik ging naar
Kreta, Zakynthos, London/Wimbledon en
Noorwegen. Via via kwam ik vervolgens bij
MTV terecht en werd ik press & communi-
cation executive. Veel gereisd weer, naar
MTV Awards in Lissabon, opnames van
Summerbase in Lloret en naar de VMA’s in
Miami. Echt een hele leuke baan. Tijdens
een van mijn reizen, in Barcelona, ont-
moette ik, alweer via via, Mike”. Na deze ro-
mantische ontmoeting in Barcelona stond
Michael Westgeest uit Wassenaar als snel
voor de deur in Amsterdam met rozen en
champagne en ontstond een relatie. Na an-
derhalf jaar volgde een huwelijksaanzoek
in Brazilië. Joyce’ leven kwam in een
stroomversnelling terecht. Haar vader at-
tendeerde haar op een heel schattig huis
aan het Kerkplein in Vreeland, een kans
die zij en Mike moesten grijpen. Ook Joyce’
moeder woonde (en woont, Connie Lohuis,
red.) in het dorp dat ze nog kende uit haar
jeugd en de koop was snel gesloten. Na ne-
gen maanden zwangerschap verhuisde
het jonge koppel, net op tijd om dochter
Julia (4) een oer-Vreelandse te laten zijn.
Broertje Mees (2) gedijt ook zeer goed aan
het gezellige en kinderrijke plein.

Inmiddels voelt mondiale Joyce zich
enorm thuis in het dorp aan de Vecht.  “Ik
vind het hier supergezellig. De mensen
zijn zo lief. Mijn buurvrouw bakt voor
mijn verjaardag een taart. Waar vind je
zoiets? Je kan ook echt op elkaar bouwen”.
Ook op het professionele vlak zit de
Vreelandse ondertussen niet stil. Joyce
werkt in Utrecht als bestuurscommunica-
tie-adviseur en is woordvoerder van een
provinciale politicus. “Ik heb de portefeuil-
le cultuur, jeugdzorg, strategie, bestuur en
communicatie”. 
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In de Schijnwerper...
Joyce Westgeest-Veul

Nieuw in Vreeland
Voetreflex

Chinese voetmassage
Open Huis met proefbehandeling

Zaterdag 25  februari 12.00 - 17.00 uur

Kleizuwe 131, Vreeland

Voet in Actie
Neem deze advertentie mee en maak 

een afspraak voor een  voetmassage

incl. verrassingspakket van 1 uur voor € 20,-.

Ook leuk als geschenkbon.

Actie geldig tot 1 april.

Meer informatie of afspraak?

Bel of mail naar Marjolein Beukeboom

06 - 2095 8461   marjoleinbeukeboom@live.nl

24- UURS ONTSTOPPINGS SERVICE
Goedkoopste in Amsterdam, Gooi en Vechtstreek.

Ontstoppen van alle afvoeren binnenshuis in
keukens, badkamers toiletten en wasruimtes en
buitenshuis, de hemelwater- en riool afvoeren.

BEL: 06-11125423

Direct een Nederlandse monteur aan de lijn.
Vaste prijsafspraak vooraf op basis van de
gemelde storing, woonplaats en tijdstip.
Garantie op verricht werk. Als de verstopping
niet kan worden verholpen, betaalt u niets!



Het is 2012. Een jaargetal dat door 4 deel-
baar is en geen eeuwgetal is, en dus heb-
ben we deze maand een schrikkeldag; 29
februari. Die extra dag heeft van alles te
maken met de Hemel boven Vreeland. De
tijd die de Aarde nodig heeft om precies
een rondje om de zon te draaien bedraagt
gemiddeld 365 dagen, 5 uren, 48 minuten
en 45 seconden. Zouden we ons dus niets
aantrekken van die kleine zes uur extra,
en ieder jaar 365 dagen laten duren, dan
vieren we na vier jaar oud op nieuw bijna
een dag te vroeg. Dat klinkt niet veel,
maar na een goede 600 jaar valt dan de zo-
mer in de winter en is de kans op een
Elfstedentocht het grootst in Juli. Kerst
vieren we bij +25°C. Daarom hebben we
iedere vier jaar een schrikkeldag. Dit le-
vert een gemiddeld jaar op van 365 dagen
en 6 uur. Echter, omdat een jaar in feite 11
minuten en 15 seconden korter duurt,
zorgt die extra schrikkeldag er wel voor
dat we na 128 jaar een dag te veel op de tel-
ler hebben staan. De schrikkeldag levert,
mooi gezegd, een overcorrectie op. We
moeten dus af en toe een schrikkeldag
overslaan om in de pas te blijven lopen. In
onze kalender lossen we dat op, door al-
leen eeuwjaren die deelbaar zijn door 400
als schrikkeljaar te behouden (zoals 2000,
maar niet 1800, 1900 en 2100). Op die ma-
nier corrigeren we iedere 400 jaar de drie
dagen die door de overcorrectie erbij ge-
smokkeld zijn. Echter, 3 x 128 is weer niet

precies 400 jaar ... en dus zijn er meer cor-
recties nodig. De eerstvolgende correctie
op de correctie is gepland in het jaar 4905.
In dat jaar (niet deelbaar door 4) zal er
toch een 29ste februari zijn. De volgende
correctie is gepland voor het jaar 8228.
Dat is al een schrikkeljaar, en krijgt dus
een 30ste februari.
Op 29 februari kun je ook andere zaken
doen, dan je afvragen waar het schrikkel-
jaar vandaan komt. Ga 's avonds naar bui-
ten, het is bijna halve maan, en Jupiter en
Venus staan aan de avondhemel te schitte-
ren. De lente komt er langzaam aan!   H.L.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

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

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)

Gratis glazen...
...maar wie betaalt ze dan?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Vervolg van pagina 14

“Cultuur is nu natuurlijk een hot item ge-
zien alle bezuinigingen. De broekriem
moet worden aangetrokken en ik moet het
beleid aan verschillende stakeholders ver-
kopen. Dat is nieuw voor mij, maar heel in-
teressant. Het zijn allemaal wel moeilijke
processen maar de bezuinigingen zijn niet
voor niets.  Veel mensen gaan gelijk met de
hakken in het zand als ze het woord bezui-
nigen horen maar die denken niet aan de
samenleving en alleen aan hun eigen por-
temonnee. Maar iedereen moet de broe-

kriem aantrekken. Realitycheck! Ik kan
me daar niet mee identificeren. Het is een
andere tijd, kom op zeg! Mensen moeten
voor een deel vooral doen wat ze zelf goed
vinden maar wel die samenleving in ogen-
schouw blijven nemen”. Joyce gaat een
goede discussie graag aan en moeilijke on-
derwerpen niet uit de weg.  
Het zou me niet verbazen als Vreeland,
Utrecht en misschien wel heel (politiek)
Nederland nog veel plezier gaan beleven
aan de ambities en capaciteiten van deze
inspirerende, jonge vrouw.

M.A.v.S.

Dat is niet altijd ‘vrijheid van...’, maar dan
toch zeker ‘vrijheid tot...’ Die vrijheid
geeft ons altijd weer keuzemogelijkhe-
den. Ik kies er voor niet zozeer over proble-
men te praten, maar vooral over uitdagin-
gen. En vaak blijkt het dan trouwens over
hetzelfde onderwerp te gaan.
Velen van ons dragen dat als hun lot mee;
soms tot een onontkoombaar noodlot.
Literair richt dit soms prachtige monu-
menten van menselijk drama op. 
Toch ben ik zelf dankbaar voor de hand-
reikingen die mijn ouders en voorouders
mij boden van de bevrijding uit het land
van dood en slavernij tot de spreekwoor-
delijke vrijheid alleen te willen buigen

voor God. En zelfs al wordt je op de knieën
gedwongen, dan tóch nog je vrijheid te
denken. Er komen immers altijd weer an-
dere tijden.
Viktor Frankl, psychiater en psychothera-
peut, leerde ons als studenten: Wie een re-
den heeft gevonden om voor te leven kan
bijna alles aan… Als overlevende van de
concentratiekampen wist hij waarover hij
sprak. Dat is staan in de vrijheid. Het is een
vrijheid tot... De vrijheid om keuzes te ma-
ken. We hebben niet alle keuzemogelijk-
heden, maar we hebben wel altijd keuze-
mogelijkheden. De belangrijkste keuzes
worden juist dan gemaakt als het aantal
mogelijkheden heel beperkt is.

Vrijheid is ons in de
ziel geëtst
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Hemel boven Vreeland
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De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Recept 
van
Maurice Rootinck

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Gebraiseerde witlof recept (4 personen)

Ingrediënten                                     
- 500 gr witlof - 80 gr boter gram boter
- 30 gr bruine suiker - 5 gram zout
- peper van de molen - Verse nootmuskaat
- zesde (rasp ) van een halve citroen

Materialen 
- braadslee - oven - snijplank - schilmesje

Bereiding
Om een beetje in het seizoen te blijven heb ik een
bereiding van witlof. Een echte seizoenstopper en
een verrassende groentesoort waar je veel kanten
mee op kunt.
Het is zonde om de witlof te koken. De kleur van de
lof wordt dof en de structuur is niet lekker. Het lek-
kerste is om de witlof te braiseren. Dat is zacht sto-
ven met een ruime hoeveelheid aan boter op een
lage temperatuur, zo krijgt de witlof een subtiele
bittere smaak en wordt wat zoeter. 
Je maakt de witlof eerst schoon door eerst het
kroontje er uit te halen met een klein schilmesje.
Vervolgens  pak je een braadslee, die groot genoeg
is voor de hoeveelheid die je gaat maken. De witlof
moet dicht tegen elkaar liggen, want ze slinken
voor de helft. De boter leg je op de witlof. Dat geld
ook voor de suiker, citroen , peper, nootmuskaat en
zout. De witlof dek je af met bak papier in het mo-
del van de braadslee. Het papier druk je goed  aan
op de boter zodat de braadslee goed is afgesloten. 
Verwarm de oven op 130 graden en gaar de witlof
in een uur.  Bon appetit!

De natuur even gestold en verstild… Wat een
plaatje, een bevroren Vecht. Doordat er niet ge-
spuid werd kreeg het normaal goed doorstro-
mende Vechtwater de kans om glad te bevrie-

zen. Helaas heeft het net niet lang genoeg ge-
vroren om de hele rivier af te schaatsen, maar
de aanblik op zich was al heel bijzonder.

Een bevroren dorpsbeeld


