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Van de redactie
Het was weer een oergezellige en bomvolle maand in Vreeland!
We kijken in deze Vreelandbode terug op de zonnige Koninginne-
dag, de stemmige dodenherdenking, de fleurige plantenmarkt
en het zo verdiende lintje voor Reinko Abels. En er staat weer veel
op stapel de komende tijd: het huttenbouwen, de Kunstronde,
het 40-jarig bestaan van de Peuterspeelzaal, de vrijdagmiddag-
borrel voor Vreelandse ondernemers en de openstelling van het
kerkje aan de Nigtevechtseweg als expositieruimte van Carla
Welle. Zij staat dan ook in de Schijnwerper deze maand. Julia
Driessen, het jongste bandlid van The Southern Locals, is de
OerVreelandse van deze maand en Merle Pikkemaat komt aan
het woord als ImportVreelandse. Samen met alle vaste rubrieken
heeft u weer lekker veel te lezen deze maand!

Plantenmarkt geslaagd
Traditiegetrouw vond de plantenmarkt van de protestante
kerk plaats op de zaterdag voor Moederdag. Een keur aan
kleurrijke plantjes en groentenstekken was te koop, net als
curiosa, koffie en zelfgebakken taart en bijzondere ijzeren
tuinornamenten van Casper Zeldenrijk. Het was een gezelli-
ge markt, vol goede tuinadviezen. De opbrengst, € 1900,- is be-
stemd voor nieuwe voorzetramen voor de kerk, om de glas in
loodramen te beschermen. Op 6 oktober is weer de tweejaar-
lijkse bazaar. Spullen daarvoor kunt u in september inleve-
ren. Meer info in de Vreelandbode van augustus. 

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Allereerst denken we nog even terug aan
het geweldige ‘zonnige’ Oranjefeest. Met
de complimenten voor al die vrijwilligers,
het Oranjecomité, de middenstand en ho-
reca, en niet te vergeten onze Cor die weer
als van ouds achter de tap stond. Dat was
goed om te zien.  Op de agenda van de
Dorpsraad staan twee punten die aan-
dacht behoeven: de invulling
van het CSV terrein en de UMTS-
mast. 
Op 26 april jl. presenteerde de
gemeente een aangepast plan
voor het CSV terrein met 14 een-
gezinswoningen in plaats van
eerder 16 tot 18. Dat betekent meer ruim-
te en meer mogelijkheden om te parke-
ren, ook voor de bewoners van de
Boterweg. Voor hen is een aanvullend
voordeel van het plan ten opzichte van
het vorige, dat de woningen een slag zijn
gedraaid waarmee langer zon in de tui-
nen op de Boterweg schijnt. Het betreft
hier dus uitgewerkte schetsen. In een vol-
gende bijeenkomst zullen de plannen nog
verder zijn uitgewerkt om uiteindelijk de
procedure voor een bestemmingsplan te
starten. Als alle procedures vlot verlopen
kan in januari 2013 met de bouw begon-
nen worden. We houden u op de hoogte!

Dan hebben we de veelbesproken UMTS-
mast. Helaas hebben de Dorpsraad en de
bewoners van de Singel de rechtszaak te-
gen de gemeente - inzake de vergunning-
verlening aan KPN voor plaatsing van een
mast van 40 meter bij het BP station - op
25 april jl. verloren. Volgens de rechter
heeft de gemeente rechtmatig gehandeld.

In principe kan KPN nu met de
bouw beginnen. De enige optie
is nog een gang naar de Raad
van State, maar de Dorpsraad
schat de kans op een andere uit-
spraak slecht in. De bewoners
van de Singel zouden deze stap

eventueel nog kunnen zetten. 
Dan iets heel anders. Op 13 juni as. krijgt
Vreeland bezoek van de burgemeester
Mirjam van ‘t Veld. Het programma is nu
‘in de maak’. Peter Nagtegaal en Joost
Molenwijk zijn hier mee bezig. Tot slot
omarmt de Dorpsraad het nieuwe initia-
tief van onder meer Jan Manten en Pieter
Hoekstra om eens per maand een vrijdag-
middagborrel met ‘inhoud’ te organise-
ren. Het is onvoorstelbaar wat er in
Vreeland allemaal wordt ondernomen.
We horen steeds vaker dat ons dorp een
voorbeeld is van een bijzondere betrok-
ken samenleving!

KPN wint rechtzaak UMTS-mast

“En wat een superweer!” volgde in één adem de vele lofui-
tingen op wederom een mooi Koninginnespektakel. We
hebben genoten, en niet alleen wij Vreelanders; Loenen aan
de Vecht en Nieuwersluis waren ook dit jaar weer goed ver-
tegenwoordigd. Het festijn begon al op vrijdagmiddag met
de voorrondes van Vreeland’s Got Talent. De drie
finalisten, Jimmy Nieuwland met een Beatbox
nummer, Laszlo van Houwelingen met het num-
mer ‘Ik neem je mee’ van Gers Pardoel en de ‘Blue
girls’ Feline van Genderen, Puck den Hertog, Noa
Smit en Meike Bruinsma met de eigen compositie
‘Iedereen is blauw’, mochten maandagavond in
de muziekkoepel strijden om de eerste plaats.
Jimmy won, van harte! 

Lees verder op pagina 3

Koninginnedag 2012 

Bericht 
van de

Dorpsraad

Vreeland Glamourland
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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
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis
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: Pauline van der Hoeden:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 5 juni 2012 inleveren via info@vreel-
andbode.nl. De volgende Vreelandbode
komt uit op 14 juni 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

19-20 mei Expositie Carla Welle
Geref. Kerk Vreeland

26 mei Rondleiding Vreedenhorst, 
Bergseweg 18, 10.00 uur

26 - 28 mei Het Jagthuis Festival 2012
Middenweg 88, N.d.B.

27 - 28 mei Pinksteren
4 - 7 juni Avondvierdaagse, 5 of 10 

kilometer met DOS
6 juni Cor’s Haringparty 

in het Dorpshuis 17.00 uur 
13 juni Bezoek burgemeester 

Van ‘t Veld
17 juni Vaderdag
22 juni Uitvoering Theaterschool
22 juni Inspirerende ‘Vrijdagmid-

dagborrel’ Lokaal Zuid
30 juni Jubileumfeest Peuter-

speelzaal Vechtkroost
1 juli Wandeling buitenplaats 

‘s Graveland
7 en 8 juli Country-weekend 

Ponderosa

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. 20 mei 10.00 uur ds. S. de Jong

zo. 27 mei 10.00 uur mw. W. Jonkers

zo. 3 juni 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 10 juni 10.00 uur cand. P. Michels

zo. 17 juni 10.00 uur ds. R. Abma

Vechtzooitjes
Gezocht: invalkracht voor de bezorging
van de Telegraaf en Gooi & Eemlander van
16 t/m 28 juli (minimale leeftijd 16 jr). Het
betreft 3 wijken in Vreeland die onafhan-
kelijk van elkaar gelopen kunnen worden.
De bezorgtijd is ong. 45 min. per wijk.
Meer info of aanmelden: Jorrit Timmer 06-
15906184.

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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

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

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354
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Gezocht: opvang aan huis
van 13.00 tot 18.00 uur op

dinsdag en donderdag.
Meer info: Familie Geurts, tel. 06-53116748

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,-

Activiteiten in het Dorpshuis

woensdag 6 juni:
vanaf 17.00  uur

Cor’s Haring Party in het Dorpshuis

Vanaf 9 juni:
Live Voetbal alle NL wedstrijden

in het Vreelands Orange House 

open:  1 uur voor aanvang van de wedstrijd 

kom op tijd, vol = vol.

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Vervolg van pagina 1
Zaterdagavond gingen de voetjes van de vloer in het
Dorpshuis, al viel het aantal voetjes een beetje tegen.
Maandagochtend stond het kerkplein tjokvol en deed wak-
ker-getrompetterd-Vreeland zich te goed aan de broodjes,
koffie en thee, de oranjebitter van De Kuyper, alsook de crè-
me met rabarber van De Nederlanden, heerlijk, heerlijk,
heerlijk. Schitterende creaties deden recht aan het thema
‘Vreeland Glamourland’ tijdens de optocht; de huwelijks-
taart met Yvette en Menno bleek een verdiende winnaar,
prachtig! De Rolls-Royce van Daan en Anne Zeldenrijk en de
Diva’s in de cabrio waren een goede tweede en derde. De
aanmoedigingsprijs ging naar de Gouden Koets, schitte-
rend! De kinderspelen, velen voorzien van een nieuw verfje, wer-
den druk bezocht. Veel dank aan alle ouders/vrijwilligers,
die hebben geholpen bij de kinderspelen! De Historische
Kring had weer een mooie foto-route uitgezet, waarvoor
dank. De winnaars van de kinderspelen en de foto-route
staan elders vermeld in deze uitgave van de Vreelandbode.
Het waterspektakel had door toedoen van deelnemers uit -
nota bene - Kortenhoef dit jaar al ras te kampen met enige
constructie-technische mankementen en heel Vreeland
vroeg zich af of Raymond met-boormachine-en-al koppie
onder zou gaan (is ook spektakel, niet waar?). De omgeving
van Lokaal Zuid en de muziekkoepel werd later op de dag
bevolkt door een kolkende massa, die zich laafde aan drank
en spijzen, alsook aan muziek, hele goede muziek.
Ongelofelijk, wat heeft Vreeland een muzikaal talent in
huis! Met een fakkeloptocht en een heus vuurwerk werd
30 april 2012 op gepaste wijze afgesloten. 
Het Oranjecomité heeft ook dit jaar weer bergen werk
verzet en kijkt met veel voldoening terug op een mooi
feest. Het Oranjecomité kan het echter niet alleen af en
het is dan ook bijzonder dankbaar voor alle hulp van zo-
vele Vreelanders. Het is onmogelijk om alle vrijwilligers
te noemen, maar een aantal wil het Oranjecomité dit-
maal noemen: Reinko (vers-geridderd) voor zijn niet af-
latende inzet de hele dag door, de kikvorsmannen, de
Dorpsraad voor het regelen van de touwbaan, de kerk
voor het beschikbaar stellen van De Til en het
kerkplein, Krijn-Jan voor het beschikbaar stellen
van pontons en boomstam, Anouk Pruim voor
het maken van de flyers en ga zo maar door. Het
Oranjecomité verwijst graag naar de website
www.koninginnedagvreeland.nl voor foto’s en
verslagen en nodigt alle Vreelanders uit suggges-
ties en ideëen door te geven aan het Oranjecomité
via de website. Deze ideëen en suggesties kunnen
dan worden meegenomen bij de voorbereiding
van Koninginnedag 2013.  Tot volgend jaar!

“Dat heeft hij nou écht verdiend” was de
alom gehoorde reactie op het nieuws dat
Reinko Abels een ‘lintje’ ontvangen had.
Tijdens het Dorpsontbijt op Koninginne-
dag werd de kersvers gedecoreerde dan
ook hard toegezongen door alle aanwezi-
gen, ondersteund door de muziek van de
blazers van Muziekvereniging De Vecht.
Onder het mom dat zijn dochter Anne-
Sophie een voordracht moest houden was
Reinko (in een net pak!) op 27 april naar
kasteel Nyenrode gelokt. Pas toen hij daar
in een zaal vol feestelijk gekleed publiek
kwam waar de burgemeester het woord
nam, begon het hem te dagen dat hij in
een lintjesregen-bijeenkomst terecht was
gekomen. Burgemeester Van ‘t Veld roem-
de Reinko’s jarenlange inzet voor de dorps-
gemeenschap van Vreeland en omgeving.
Zo was en is Reinko onder meer actief bij
het Oranjecomité Vreeland, de Christelij-
ke schoolvereniging Vreeland, de schaats-
vereniging De 5-Dorpen, de Protestantse
gemeente Vreeland, het huttenbouwcomi-

té, de dorpsraad Vreeland, het comité 4
mei en bij de Vreelandse dependance van
de bibliotheek. “Het had niet gehoeven, ik
heb al deze dingen gedaan omdat ik het
leuk vond en vind, maar ik ben er wel erg
blij mee” aldus het trotse nieuwe ‘lid in de
Orde van Oranje Nassau’.                            J.J.

Een lintje voor Reinko Abels 
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Het is een vaste waarde rond
Het Plein in Nederhorst den
Berg: Kroon Tweewielers, met
de bekende gezichten Pieter
(48) en Jessica (40) Kroon aan
het roer. Een mooi moment
om iets meer te weten te ko-
men over deze zaak; Kroon be-
staat immers 25 jaar in 2012.
Wat is het geheim van het run-
nen van dit succesvolle fami-
liebedrijf? Pieter begon de
zaak 25 jaar geleden toen de
toenmalige fietsenmaker uit
het dorp ermee stopte. Na een
kleine verbouwing kon het
pand, dat officieel in de
Brugstraat gesitueerd is, ge-
opend worden. Na ongeveer
vijf jaar kwam ook Jessica in de
zaak, een samenwerking die
nog altijd standhoudt. ‘Het geheim is vol-
gens ons de service, kwaliteit en klant-
vriendelijkheid. Wij proberen daar goed
op te letten, alles zo snel mogelijk te repa-
reren, eventueel volgens afspraak. We
hebben een haal- en breng service indien
dat nodig is’, zo legt het echtpaar, afkom-
stig uit Loenen aan de Vecht, uit.  Wie de
zaak wel eens betreedt, weet dat dat in
hun geval niet zo maar loze woorden zijn.
Vreelanders weten de winkel voor fietsen,
bromfietsen, scooters en accessoires ook
goed te vinden. Dit heeft waarschijnlijk al-
les te maken met een filiaal van een grote
supermarktketen die gevestigd is aan het-
zelfde plein. De meeste winkeliers in het
gebied zitten er overigens al langere tijd.
‘De firma Brinkers (mode) zit er bijvoor-
beeld al 125 jaar dit jaar, je hebt altijd baas
boven baas. De groenteboer en de bakker
zitten er ook al lang. Samen met de ande-
re winkeliers hebben we toch een klein
centrum,’ zo zegt Jessica.

In de loop van de tijd is er wel het een en
ander veranderd bij de fietsspecialist.
Kroon beschikt inmiddels over een heuse
website en bij de verkoop in de winkel ver-
andert ook van alles. ‘De grootste ver-
schuiving is wel dat de elektrische fiets
steeds meer in opkomst is. De laatste tijd
merken we ook dat deze niet alleen maar
gebruikt wordt voor recreatie maar steeds
vaker voor woon-werk-verkeer’, zo zeggen
de specialisten.
Een andere noviteit is de zogenaamde life-
stylefiets. Deze fietsen hebben vaak een
krat op een voordrager, bredere banden
en zijn soms ‘opgepimpt’ met vrolijk ge-
kleurde fietstassen en bloemenslingers.
De familie Kroon ziet de toekomst, samen
met medewerker Sil Smit, zonnig in. De
zaak wordt zelfs uitgebreid met een nieu-
we aanbouw. ‘Wij bedanken al onze klan-
ten voor het vertrouwen en hopen ze nog
lang van dienst te kunnen zijn’, aldus de
jubilarissen.

M.A.v.S.

Bedrijvigheid rondom Vreeland
Kroon Tweewielers

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.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld nam op
maandag 7 mei, vlak na Bevrijdingsdag,
het boekje ‘Oorlogsgetuigen in Loenen
aan de Vecht’ in ontvangst op de graaf
Florisschool in Loenen. Dit boekje bevat
vele verhalen en tekeningen van kinderen
uit groep 7/8 van de twee Loenense basis-
scholen die zij maakten in het kader van
het project ‘Oorlog en Vrede’. Twee
Loenenaren van in de 80, Willem Mooij en
Marien Lokhorst, waren voor de klas ko-
men vertellen over hun ervaringen als
kind in de oorlog in Loenen. De leerlingen
verwerkten deze informatie en wat het
met hen deed op creatieve wijze, wat re-
sulteerde in het boekwerkje. Dit project
was een initiatief van de Vreelandse Edgar
Keehnen, geïnspireerd op het project
‘Helden van Vreeland’ dat in 2008 in
Vreeland liep. Toen zijn verhalen van on-
derduikers in Vreeland opgetekend door
Vreelandse groep achters en ook gebun-
deld in een boekje. “Het is zo belangrijk
dat deze verhalen aan de volgende genera-
ties doorverteld worden, zodat jongeren

zich bewust worden hoe het is om in vrij-
heid en vrede te leven”, aldus Keehnen,
die het project namens de Rotary organi-
seerde. Het boekje is voor € 4,50 te koop bij
Tierelantijn en de Dagwinkel. De op-
brengst gaat geheel naar stichting
Handjehelpen, die praktische hulp biedt
aan gehandicapte volwassenen en kinde-
ren en hun mantelzorgers. Drukkerij
Dunnebier verzorgde en sponsorde het
boekje. Kopen dus, dit mooie verslag in
full colour, uitgegeven in de vorm van een
schrift uit de jaren 40. 

J.J. 

Aanbieding boekje ‘Oorlogsgetuigen’

foto Aleid Smid
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Het jaarlijkse Vreelandse huttenbouwen
zal dit jaar van dinsdag 21 t/m vrijdag 24
augustus 2012 op het weiland aan de
Kleizuwe bij de familie Van der Paauw
plaatsvinden. Dus noteer deze data alvast
in jullie agenda’s. 
Dit jaar sluiten we ons qua thema aan bij
onze gemeente De Stichtse Vecht die 2012
tot het jaar van de ‘Landhuizen en
Theekoepels’ heeft uitgeroepen. Aan de
Kleizuwe zullen dit jaar dan ook echte be-
woonbare landhuizen verrijzen, die alle
Vreelanders mogen komen bekijken op de
bonte avond op donderdag 23 augustus en
waar alle deelnemende kinderen in de
nacht van 23 op 24 augustus een nachtje
in mogen blijven slapen. Net als afgelopen
jaren zijn alle in Vreeland wonende kinde-
ren welkom die in september 2012 naar
groep 6 gaan tot en met alle Vreelandse
kinderen die in september 2012 naar de
middelbare school gaan. Leeftijd speelt
daarbij geen rol. Ook kinderen van buiten
Vreeland - die op de CSV zitten en aan bo-
venstaande eisen voldoen - zijn welkom. 
De week na Hemelvaart (vanaf 21 mei as.)
worden de inschrijfformulieren op de CSV
uitgedeeld in de groepen 6, 6/7, 7 en 8.
Kinderen die niet op de CSV zitten, kun-
nen vanaf die datum een inschrijfformu-

lier afhalen bij de familie Zeldenrijk,
Spoorlaan 6. Gezien het grote aantal kin-
deren is het van belang om tijdig in te
schrijven (voor 22 juni as). Er kunnen zich
maximaal 100 kinderen inschrijven. 
Hierbij willen we ook graag een oproep
doen om alle landhuis- en theekoepel-
waardige bouwmaterialen zoals balken,
plaathout en pallets (schoon dus niet ge-
verfd of geplastificeerd) voor ons te bewa-
ren en te verzamelen. Zonder bouwmateri-
aal geen huttenkamp! Aub even van tevo-
ren contact opnemen met Reinko Abels,
tel: (06 578 44 327) of Casper Zeldenrijk,
tel: (06 46323048 ). Alvast bedankt.  

Groeten van Wim Duijzer, Reinko Abels, Casper
Zeldenrijk, Nelly Jillesen, Janine Griffioen, Kees van
der Donk en Anne Tusveld van de organisatie.

We gaan weer huttenbouwen!

DOS Vreeland bestaat in oktober 65 jaar,
gaan we dit halen?? 
Na 64 jaar DOS Vreeland heeft de vereni-
ging momenteel twee grote problemen
die opgelost moeten worden. We zoeken
met spoed een bevlogen voorzitter, die
zich een aantal uur in de week wil inzet-
ten voor DOS en we zoeken met spoed lei-
ding voor de kleutergym en turnen (meis-
jes). Het bestuur is al 2 jaar “stuurloos”, we
roeien met de riemen die we hebben. En
ondanks de hulp van vele ouders tijdens
evenementen, hebben we toch iemand no-
dig die meer dan tijdelijk onze vereniging
komt ondersteunen. Is er in dit mooie
dorp echt niemand die de schone taak van
voorzitter op zich wil nemen?  Algemene
bestuursleden zijn trouwens ook welkom,
er zijn nog voldoende werkzaamheden die
opgepakt kunnen worden.
Dan dient zich een ander probleem aan:
leiding voor de kleutergym en turnen
(meisjes). Juf Tonny geeft met heel veel ple-

zier nog steeds les aan de kleuters (maan-
dag) en turnen voor jongens (donderdag).
Ze zou hier graag mee willen stoppen. De
jongens heeft ze inmiddels overgedragen
aan de goede zorgen van Vincent. Maar
voor de kleuters hebben we binnenkort
geen leiding meer. Na de kleutergym, is er
voor de meisjes turnen. Dit wordt mo-
menteel gegeven door juf Frederike.
Helaas gaat Frederike ons verlaten; ze ver-
huist ze naar haar lief in Friesland. Dit be-
tekent dat wij na de zomer geen leiding
meer hebben voor de maandagmiddag
lessen (turnen meisjes). Vorig jaar hebben
we de “dames keep fit” al stop moeten zet-
ten i.v.m. gebrek aan leiding. 
Lieve mensen, wie helpt ons aan nieuwe
leiding op maandag voor de kleuters en
het meisjes turnen.  Zal het echt zo zijn,
dat de kleuters en de meisjes binnenkort
niet meer kunnen turnen bij DOS, na 64
jaar??  Laat dit niet gebeuren, het gaat ons
aan het hart. Help ons alstublieft.

Het bestuur

Noodoproep DOS

Op 1 juli zal in het
kader van het Jaar
van de Historische
Buitenplaats 2012
een unieke wande-
ling plaats vinden
langs 8 particulie-
re buitenplaatsen
in ‘s Graveland die
doorgaans niet
voor het publiek
zijn opengesteld.
Dit belooft een
prachtige en ook

heel bijzondere (want nog nooit gelopen)
wandeling te worden. Hij zal beginnen op
Trompenburg en dan lopen naar
Schoonoord, Hilverbeek (ook de wijngaard),
Westerveld, Wolfsbergen, Spanderswoud,
Sperwershof en Berg en Vaart. Het einde (en
begin) is bij het bezoekerscentrum Boeke-
steyn van Natuurmonumenten. De Zeever-
kenners zullen ons begeleiden bij de over-
steek van diverse sloten en vaarten. 

U kunt zich inschrijving via: www.natuur-
monumenten.nl/particulierebuitenplaat-
sen. 

Wandeling buitenplaatsen ‘s-Graveland
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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

Bel/mail voor meer info

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

info@massagesengesprekken.nl
www.massagesengesprekken.nl

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

‘The Hunger Games zijn angstaanjagend
echt’, concludeert Govert Buijs, hoogle-
raar politieke filosofie aan de VU. Deze
nieuwe film vertelt hoe jongeren de hui-
dige cultuur ervaren, meent Buijs. ‘Het is
een soort Idols in oorlog.’
Op het eerste gezicht is het een van die
vele films uit Hollywood over de onder-
gang van onze Westerse beschaving. Een
eindtijds-denken, maar hier zonder de
laatste bladzijden van de Bijbel, waar het
uiteindelijk uitloopt op een betere wereld.
In 1997 kwam Kevin Kostner er in The
Postman zo nog goed mee weg, want hij
herschiep de wereld die daarmee weer
vertrouwd veel leek op die van ons aan het
einde van de vorige eeuw. Feit is dat er aan
het einde van het vorige millennium nog
geen ingrijpende crisis was, integendeel,
bomen groeiden door tot diep in de he-
mel. 

De wereld is veranderd en de huidige cri-
sis is immers maar voor een deel een eco-
nomische crisis. Veel dieper ingrijpend is
het feit dat we vandaag de dag in een ver-
trouwenscrisis zitten. Terecht zijn we blij
met het daadkrachtige moment van de
zogenaamde Kunduz-coalitie, maar één
besluitvolle zwaluw tekent nog niet voor
een volle zomer. Voor een genezingspro-
ces is allereerst een goede anamnese en
een juiste diagnose nodig. En één ding be-
seffen wij allemaal: met alleen een econo-
misch verhaal over de Euro of een paar
miljard aan bezuinigingen zijn we er niet!
Deze crisis zit veel dieper. Het gaat hier
niet over een jas die ons niet meer past,
maar het raakt ons in het vlees. En als wij
dit niet oplossen dan dreigen voor ons of
onze kinderen... The Hunger Games. Het
verhaal achter deze spelen is angstwek-
kend realistisch voor wie de docufilm
Plunder, the crime of our time van Danny
Schechter uit 2010 heeft gezien - Plunder
is trouwens een must voor iedereen die
zelf wil nadenken.

De oude Galliërs waren voor niets en voor
niemand bang, aldus de kronieken van
Asterix. Behalve dan voor één ding, name-
lijk dat de hemel op hun hoofd zou vallen.
Dat komt wel overeen met hoe de oude
Germanen dachten. Voor de duvel en de
dood niet bang, behalve dan voor de on-
dergang van de goden. Ragnarøk! Die
oude cultuur van de Germaanse ‘Bijbel’,
de Edda zit ons nog altijd in het bloed en
de genen. Wij zijn de volkeren van het
Avondland. De depressie is voor teveel
mensen altijd weer te dichtbij en de af-
grond lijkt ons aan te trekken en te zui-
gen. Hollywood weet precies waarmee ze
ons (geld) moeten binnenhalen.
Het lijkt er trouwens op dat er uiteindelijk
nog wat geschaafd is aan de Edda. Snorri
Sturluson, de man die de heldendichten
rond 1100 opschreef, heeft er nog wat bij
gedicht. Zo komt er bij hem een echt bij-
bels slot aan de Edda en loopt het ook
daarin nu goed af. Zo werd het gemakke-
lijker voor de oude Vikingers zich aan te
sluiten bij het nieuwe geloof van de kerk.
Zoveel verschil zat er immers toch ook
weer niet tussen het oude of het nieuwe
geloof? Zo moest de reactie worden.

Op 4 mei hebben we een buitengewoon
zware crisis in de geschiedenis van de we-
reld herdacht. Het was de waanzin van
een krankzinnige ideologie. Voor velen
was daar geen ontkomen meer aan. Dat
nooit meer! Aan ons de verantwoordelijk-
heid om die woorden dan ook te bevesti-
gen. In onze keuzes. De crisis vandaag is -
als elke crisis - allereerst een morele crisis.
Dit woord komt trouwens uit het Grieks.
En de betekenis is iets als een moment van
de waarheid. Een moment waarop we
keuzes moeten maken die van grote in-
vloed zijn op de toekomst. Een crisis is
daarmee een opening naar de toekomst.
Zo is crisis dus kiezen. Niets doen is trou-
wens net zo goed een keuze. Meestal niet
de beste, trouwens.

Identiteit in de crisis -
de cultuur
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra
˜ Rust in je hoofd

˜ Ruimte in je lijf

˜ Liefde in je ziel

Al jaren is de KunstRonde Vecht & Plassen
een begrip, een uitgelezen mogelijkheid
om 30 verschillende professionele kunste-
naars en vooraanstaande galeries te bezoe-
ken. De prachtige route die per fiets of per
auto is af te leggen, brengt u op bijzondere
plekken zoals ateliers en particulieren
huizen, waar kunstenaars u uitleg kun-
nen geven over de door hun gemaakte
kunstwerken. 

De feestelijke opening van het
KunstRonde weekend is tijdens de over-
zichtsexpositie van alle deelnemende kun-
stenaars en galerieën op vrijdag 18 mei tus-
sen 18.00 - 20.00  uur in de Pauluskerk,
Straatweg 37 in Breukelen.  

Deze overzichtsexpositie is tevens open op
zaterdag 19 mei  en zondag 20 mei tussen
12.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis. 

De KunstRonde Vecht & Plassen 2012 is
mede mogelijk gemaakt door Rabobank
en autogroep Avenu.

Kunstronde Vecht & Plassen 2012
Kunst kijken = kunstenaars ontmoeten
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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

Houd 
Vreeland 

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

Vrijdag 4 mei organiseerde het Vreelandse
4/5 mei comité wederom een bijzondere
Dodenherdenking waar passende muziek
en persoonlijke woorden elkaar afwisselden.
Vele tientallen aanwezigen in de kerk raakte
ontroerd door de prachtige live pianomu-
ziek (door Jan Boogaard), de gedichten en tek-
sten door direct of indirect bij de oorlog be-
trokkenen. Zo werden herinneringen van
een Vreelander aan de oorlogstijd –toen hij
nog een puber was- verteld. Op de achter-
grond waren foto’s te zien van Vreeland in de
jaren 40-45. Liesbeth Beukeboom, oud
Dutchbatter die in Srebenica gelegerd is ge-
weest, gaf, getekend door haar eigen ervarin-
gen, haar visie op oorlog en vrede. “Niets is
waard om oorlog voor te voeren”. De jonge
generatie, de toekomst, werd vertegenwoor-
digd door Margaux Lindenkamp. Zij speelt
momenteel in de Nederlandse theaters in de
musical “Oorlogswinter”. Ook al heeft zij de
oorlog niet meegemaakt, door het zich inle-
ven in haar rol kon zij zich levendig voorstel-
len hoe oorlog voelt. “In oorlogstijd krimpt je
hart, je voelt je gekleineerd. Bij vrede gaat je
hart weer open”. Willemijn Jonkers zong op
indrukwekkende wijze het lied “Wie lange
noch” van Kurt Weil, geschreven in 1944. Na
afloop van de bijeenkomst in de kerk kregen
alle aanwezigen een witte bloem om bij het

Monument neer te leggen. Een lange stoet
vulde het Boerenlaantje op weg naar het oor-
logsmonument, waar acht blazers van
Muziekvereniging de Vecht stemmige mu-
ziek ten gehore brachten. Na de speech van
wethouder Klaas Wiersema en de twee mi-
nuten stilte, werden kransen bij het monu-
ment gelegd door de familieleden van de ge-
sneuvelde soldaten, de gemeente, de vetera-
nenstichting Stichtse Vecht en de Dorpsraad.
Hierna konden alle aanwezigen hun bloe-
men neerleggen, waarna een gedicht en een
lied van de blazers de bijeenkomst afsloten.
Een zinvolle, verbroederende herdenking
was het, waarvoor dank aan het organise-
rend comité, bestaande uit Reinko Abels,
Micha Cluysenaer, Kees Hulsman, Willemijn
Jonkers en Joke Stapper.       J.J.

Stemmige dodenherdenking

Freerunning of Parcour is van oorsprong
een buitensport uit de Parijse buitenwijken
waarbij je van A naar B rent en onderweg
letterlijk alle hindernissen neemt die je te-
genkomt: hekken, bushokjes, bankjes, zelfs
huizen. In de jaren ‘80 was het een vrien-
denspel waarmee de jongens trainden om
zo sterk mogelijk te worden op alle mogelij-
ke manieren. In 2004 hebben enkele profes-
sionele beoefenaars van de sport voor de
Engelse tv een documentaire over de sport
gemaakt, Jump Londen. Door de ontwikke-
ling van de digitale wereld is het steeds
makkelijker om informatie met elkaar te
delen. Dit is ook wat jongeren deden na het
uitzenden van de documentaire. Ze stuur-
den de filmpjes naar elkaar door en zetten
deze op YouTube. Eind 2011 heb ik de cur-
sus Freerunning in het basisonderwijs ge-
volgd. Tijdens de Sinterklaasles hebben de
jongens van DOS kennis gemaakt met

Freerunning. De elementen van het free-
runnen komen veel overeen met de elemen-
ten zoals we deze kennen in het turnen,
hierdoor pakten de jongens het snel op en
was het meteen een spectaculaire les.

Door de vele enthousiaste reacties gaan we
nu vanaf de meivakantie tot aan de zomer-
vakantie als proef op donderdag het derde
lesuur van de jongens aanpassen door een
cyclus turnen, tumblingbaan/ springen,
freerunning en kracht & lenigheid aan te
bieden. Met deze wijziging hopen we met
veel plezier de oudere jongens / tieners een
plek binnen de vereniging te kunnen bie-
den. Aanmelden voor deze lessen kan door
een mail te sturen naar DOSVreeland@hot-
mail.nl, o.v.v. Freerunning. Ik hoop vele van
jullie te zien bij deze leuke les! 

Vincent Stapper

Nieuwe les bij DOS: Free running

Stichting Tympaan is bezig om in Loenen
een hulpdienst voor ouderen op te zetten.
Dit in navolging van Graag Gedaan in
Breukelen en Abcoude. Uit de seniorenvoor-
lichting, gehouden onder 75 plussers, is
naar voren gekomen dat er veel mensen zijn
die een dergelijke voorziening missen.
Reden voor Stichting Tympaan om deze van
de grond te krijgen, want o.a. door de verso-
bering van de WMO, met name bij
Regiotaxi, zijn veel mensen in de oude ge-
meente Loenen afhankelijk geworden van
familie of buren.
Het doel van deze hulpdienst is dat ouderen
tegen een kleine vergoeding een beroep
kunnen doen op Stichting Tympaan als zij
met een probleem zitten op het gebied van

vervoer, boodschappen en kleine klussen in
en om huis. Om dit te kunnen realiseren
zijn er natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Wij
zoeken daarom mensen die een paar uur-
tjes per week de tijd hebben om ouderen te
vervoeren, al dan niet met begeleiding, om
tijdelijk voor iemand boodschappen te
doen, een klusje in huis op te knappen of om
een kleine tuinklus te doen. Bij Tympaan
worden vraag en aanbod gematcht. De vrij-
willigers zijn tijdens hun werkzaamheden
verzekerd en krijgen gemaakte onkosten
vergoed. Heeft u interesse in het helpen op-
zetten van deze dienst en het eventueel coör-
dineren daarvan? Neemt u ook dan gerust
contact op. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Ciska Dols tel. 0294-230400.

Tympaan zoekt vrijwilligers



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!
Hallo daar! Er ligt weer een splinternieu-

we Kinderpost op je te wachten! De

Razende Reporters hebben een speciale

edities de komende twee keren. Vol met

lieve en sterke stripverhalen! Ze zijn ge-

maakt met bijzondere gasten. Iedereen

kreeg eerst striptekenles van onze

Kinderpost striptekenaar Willem van der

Donk. Hij maakte er zelf ook eentje bij het

interview van Gijs. Maar ach, dat zie je ook

zo! Deze keer deel 1 van de verhalen. De

volgende keer deel 2. Oh ja, nog een tip:

lees eerst even het verhaaltje en dan de

strip!  Wil jij ook een strip insturen?

Gebruik dan Willem’s tips en stuur ‘m

naar: info@vreelandbode.nl

Respectabel bezoek bij de
Razende Reporters!
8 gasten die plusminus 50 jaar ouder wa-

ren dan de reporters zelf kwamen 2

woensdagen op bezoek. Wow! Wil je we-

ten wie? Lees het hieronder. Eerst werd ie-

dereen geïnterviewd. Het thema was: han-

dige handjes. En de vraag: “Heeft u wel-

eens iemand een handje moeten toeste-

ken toen u jong was?” Nou dat hadden ze

hoor! Was dat vroeger anders dan nu? Lees

over helpende handjes en avonturen;

soms groot en soms klein maar fijn! 

HALLO IK BEN BIBBI EN IK HEB FREDE-
RIQUE, MIJN PIANOJUF GEÏNTERVIEWD.
Frederique hielp haar moeder met dage-

lijkse dingen schoonmaken, boodschap-

pen doen en koken. Het boodschappen

doen met een lijstje vond ze lastig want

haar moeder schreef niet zo heel duide-

lijk,ze sprak ook niet zo goed Nederlands,

ze was eigenlijk een tolk voor haar moeder.

Ze leerden een soort Nederlandse woor-

den die haar moeder verkeerd uitsprak. Ze

moest veel lagen om haar moeder. Haar

moeder woonde eerst in Twente en ze

werd vaak Zusje genoemd. Frederique

hield haar moeder vaak ook voor de ma-

ling. Frederique moest ook alles voor haar

zussen doen,ze was de jongste ze zat toen

nog op de basisschool, ze hiep haar moe-

der nog tot de basisschool was af gelopen.

Toen ging haar moeder naar een oplei-

ding voor Nederlandse les, ze heeft schrij-

ven en goed uitspreken in 1 jaar allen

maal geleerd! Toen was Frederique super

blij toen haar moeder het heeft gehaald

en dat ze zo veel voor haar heeft gedaan.

HET INTERVIEW VAN MARINA 
MET BUURMAN BERT
Dit verhaal speelde zich ongeveer 57 jaar

geleden af, op de Loenseweg hier in

Vreeland. Toen hielp Bert zijn buurman

altijd met boerderij klusjes.

Thuis moest hij ook allerlei klusjes doen.

STRIP VAN BIBBI EN FREDERIQUE  ‘KNAPPE MOEDER’ STRIP VAN MARINA EN BERT:  ‘HET 
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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

�

De Nederlandse maagd
AKO literatuurprijs 2011

Met Georgina Verbaan en Hans Dagelet

Of Millennium! 
Met Victor Reinier en Rifka Lodeizen

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21 Tel: 237304

Te koop bij Tierelantijn!!!

Het stomste vond hij : afwassen 

En het leukste : de dieren verzorgen.

Dus Bert heeft heel wat mensen geholpen. 

Marina (10) Bert (67)

HET INTERVIEW VAN GIJS MET OVERBUUR-
MAN DICK
We gingen met de razende reporters 60++

interviewen, en toen heb ik mijn over-

buurman Dick uitgenodigd. Het onder-

werp was handige handjes, een goede

daad bedoelen we daar ook mee.

Dick’s verhaal (13 jaar)

Op de Amsterdamse grachten gingen

Dick en zijn vriend schaatsen.

Plotseling zien ze iemand door het ijs zak-

ken en ze bedenken zich geen moment en

Dick gaat op het ijs liggen, hij pakt hem

beet onder het wak, en trekt hem er uit.

Hij bedankt ze en gaat droge kleren aan

doen. Gijs (11 jaar)

10 STRIP TIPS VAN WILLEM
1.   Ik gebruik altijd 9 vakjes

2. Dan vraag ik me af: wat zou er gebeu-

ren? En dat teken ik dan. (Het verhaal

kan tijdens het tekenen nog een beetje

veranderen).

3. Het verhaal is heel belangrijk. Het

moet wel een leuk verhaal zijn. Niet te

saai.

4. Er moet een beetje actie in komen. Dat

mag je zelf verzinnen.

5. Maak de letters niet te klein en priege-

lig.

6.  Teken duidelijk.

7.  Heb je een vulpen? Daar kun je ook mee

tekenen. 

8. Hoe maak je een geluid? Schreeuwen

bijvoorbeeld: schrijven met grote let-

ters of HOODFLETTERS!!! Of streepjes

uit de mond laten komen.

9. Praten doe je met wolkjes: eerst de tekst

schrijven en dan pas het wolkje! Anders

past de tekst er niet in.

10. Teken gewoon in je eigen stijl!

WERK OP DE BOERDERIJ VAN BERT’ STRIP VAN WILLEM BIJ DICK’S VERHAAL



De meimaand zit boordevol bijzondere
evenementen in de open lucht, ook net
buiten Vreeland. De Vreelandbode pikte er
de meest bijzondere uit:
Zondag 20 mei om 12 uur een openlucht-
concert met picknick op buitenplaats
Doornburgh in Maarssen met barokmu-
ziek uit de bloeitijd van de buitenplaatsen.
In het weekend van 26 en 27 mei zijn er
speciale rondleidingen door de tuinen van
de buitenplaatsen Gunterstein, Vreeden-
hoff, Doornburgh en Goudestein. De eer-
ste drie zijn normaal niet toegankelijk, dus
dit is een unieke kans de tuinen op hun
mooist te bewonderen. Alle kaarten a € 5,-

bestellen via www.vechtstreekmuseum.nl
25 t/m 28 mei is er in Weesp een grote ate-
lierroute: Weespers aan de Wand, waarin
alle Weesper kunstenaars hun kunstwer-
ken tonen aan het publiek. 
26 mei is er een open atelierroute in
Abcoude en 27 en 28 mei een kunstroute
in ‘s Graveland. 
Allemaal leuke uitjes op fietsafstand van
Vreeland. Wilt u nog wat informatie voor
onderweg op de fiets, kijk op www.zicht-
opdevechtstreek.nl voor thematische rou-
tes (thuis uitprinten of onderweg op de
smartphone bekijken) en op www.venster-
opdevecht.nl voor informatie over diverse
zaken die u onderweg tegenkomt op ge-
bied van landschap, cultuur en historie. 

10 mei 2012 De Vreelandbode

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

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.
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Lindengracht 24
Het huis van Jan en Lidy Hattink aan de
Lindengracht stond van november 2010
tot september 2011 voor € 445.000 te koop.
Daarna verdween het bord ‘Te Koop’ uit de
voortuin, om recent weer teruggeplaatst
te worden. Inmiddels is de prijs gezakt tot
€ 395.000 en hebben de Hattink’s hun huis
flink aangepakt met een nieuwe keuken,
een vernieuwde badkamer, een tot slaap-
kamer omgebouwde zolder én de schilder
is aan de slag gegaan. We zijn benieuwd
naar het verhaal achter deze actie. 
Jan: ‘Toen we ons huis de eerste keer te
koop zetten, kregen we veel kijkers. De op-
merkingen over de keuken en de badka-
mer hebben we ter harte genomen. Ze ble-

ken vaak net de reden waarom de potentie-
le kopers afhaakten. Een andere reden dat
we ons huis een tijdje uit de verkoop heb-
ben gehaald was de geboorte van onze
tweede dochter Valerie. Bovendien kreeg
ik gezondheidsproblemen, maar inmid-
dels ben ik gelukkig weer de ‘oude’.’
Waarom willen Jan en Lidy nu eigenlijk
verhuizen? En waar willen ze dan gaan wo-
nen? Jan werkt in Den Haag als financieel
directeur bij PostNL en Lidy is interim di-
recteur human resources bij V&D/La Place
in Amsterdam. Vreeland lijkt wat betreft
hun werk een perfecte locatie. Lidy: ‘Dat is
Vreeland ook en eigenlijk willen we hier
helemaal niet weg. Maar we willen wel een
groter huis. Met bijvoorbeeld een fijne bij-
keuken. En dan graag in Vreeland.’ Jan
vult aan: ‘Loenen of Breukelen kan ook
nog, maar dan houdt het voor ons wel op.
We houden van deze omgeving. Als ik dit
dorp inrijd langs het Sperwerterrein, dan
krijg ik een gevoel van thuiskomen.
Vreeland is zó gezellig en kleinschalig.’
Lidy: ‘We hebben het ook heel fijn met de
buren. En vanuit de keuken kijken we op
de kerktoren. Het uitzicht is prachtig.’ Op
de vraag waar Lidy en Jan volgend jaar wo-
nen zeggen ze: ‘In een groter huis, liefst in
Vreeland, dat - net als dit huis - voelt als een
warme deken.’
Dan wat feiten op een rij: Lindengracht 24
heeft een woonoppervlakte van 115 m2 en
het totale kavel telt 160 vierkante meters.
De achtertuin heeft een uitgang naar het
Lindenplein, een veilige speelplaats voor
kinderen. Meer informatie staat op de site
van ankersmit.nl. C.L.

Te Koop!

Inspirerende ‘Vrijdagmiddagborrel’ bij Lokaal Zuid
In de vorige editie berichtte Jan Manten
over de vrijdagmiddagborrels, die een keer
per maand georganiseerd gaan worden
voor Vreelanders die kennis willen opdoen
én willen netwerken. Initiatiefnemer is
Pieter Hoekstra, dominee én coach. De eer-
ste bijeenkomst is op 22 juni vanaf 15.00
uur bij Lokaal Zuid. Toegang gratis, borrel
enz. voor eigen rekening. De eerste sessie
van de netwerkborrel staat in het teken
van ‘de proeverij’. Aan de hand van een in-

leidingsfilmpje over het gedachtengoed
van managementgoeroe Steven Covey en
de uitleg aan de hand van casus over effec-
tief leiderschap wordt al snel duidelijk hoe
de komende sessies eruit gaan zien. Het
programma start om 15.30 en eindigt
rond 17.00 uur. Natuurlijk is er ook alle tijd
om met elkaar te discussiëren en te net-
werken! Hoekstra organiseert deze bijeen-
komsten - met succes - ook in Hoofddorp. 

C.L.

Startersdag voor ondernemers en ZZP’ers
Op zaterdag 9 juni wordt van 10.00 tot 14.15
uur de eerste Startersdag gehouden in het
Rabobank Adviescentrum aan de Thebe 22
(Arenapark) in Hilversum.
.De Startersdag is voor iedereen die over-

weegt om voor zichzelf te beginnen of on-
langs een bedrijf is gestart.  De Startersdag
bestaat uit een informatiemarkt en work-
shops. Starters kunnen zich aanmelden via
www.rabobank.nl/hvp. De toegang is gratis.

Er op uit in de regio
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‘Vijf

g ge-
bij de
n in
n, en
ft na-
n De

50 en
tuur-
n wij
rden
’ De
mei.
zoen
tine:

we dit
mis-
even

C.L.

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

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
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Familie Van Hoek
Deze maand bekijken we een buitenplaats
in Loenen: Nieuwerhoek. Wie bij de
Mijndesluis staat en naar de overkant van
de Vecht kijkt, heeft een prachtig zicht op
deze fraaie witte buitenplaats. Het is één
van de vier buitenplaatsen die halverwege
de 17de eeuw door de Vlaamse doopsge-
zinde familie Van Hoek gesticht zijn tus-
sen Loenen en Nieuwersluis. Zij noemden
hun huizen Ouderhoek, Middenhoek,
Jongerhoek en Nieuwerhoek. Alleen dit
laatste huis bestaat nog. Op de locatie van
het huidige Nieuwerhoek bevond zich oor-
spronkelijk een boerderij, die werd uitge-
breid tot een herenhofstede. Nadat deze
verwoest werd door de Fransen in het
rampjaar 1673, werd het huidige
Nieuwerhoek gebouwd. 

Stucwerkdecoraties
Het huis werd in de 18de eeuw van binnen
schitterend gedecoreerd met stucwerk
van de beroemde Ignatius van Logteren,
die -samen met zijn zoon Jan- ook veel
Amsterdamse grachtenpanden decoreer-
de. Prachtige gekrulde lijstversieringen,
uit de muur stekende figuren die de vier
leeftijden en deugden symboliseren, een
kunstig gesneden trap, geen gang in de
Vechtstreek is rijker gedecoreerd dan deze.
Ook de tuin rond het huis was schitterend
aangelegd. We zien op de prent uit 1719
een formele tuin vol strak geschoren haag-
jes in symmetrische patronen, typisch
voor de mode van die tijd. Deze was geïn-
spireerd op de tuinen van Versailles en Het
Loo. Zelfs Tsaar Peter de Grote is de tuin tij-

dens zijn bezoeken aan de Vechtstreek ko-
men bewonderen! Rond 1830 werd het
huis fors verbouwd, waarbij het aangepast
werd aan de heersende Empire mode en
wit gestuukt werd. De oorspronkelijk
Franse formele tuin werd -net als bij alle
andere buitenplaatsen- veranderd in een
landschappelijk park. Van de vroegere
haagjes is dan ook niets meer te zien. We
zien nog wel een mooie geknipte beuken-
haag die als een ‘poort’ voor het huis staat. 

Voordeur wordt achterdeur
Vroeger was hier, aan de Vechtzijde, de
hoofdingang, omdat alle mensen over het
water aankwamen met de trekschuit. Voor
het huis loopt dan ook het jaagpad waar-
over het paard liep dat de boot trok. Toen
de Straatweg verbeterd werd en men meer
met koetsen ging reizen, kwam men aan
de andere kant van het huis aan. De hoofd-
ingang aan het water werd de achterdeur,
en in de gevel aan de straatkant werd een
mooie nieuwe voordeur gemaakt.
Bijzonder is dat bij Nieuwerhoek die voor-
malige voordeur nog aanwezig is, com-
pleet met pilaren en een halfrond balkon-
netje erboven. Bij sommige andere buiten-
plaatsen, waar ook die ‘functieverande-
ring’ van de gevel voorkwam, is ook wel
een koepelkamer tegen de oude voordeur
aan gebouwd, waardoor het huis er heel
anders uit kwam te zien. In Nieuwerhoek
lijkt het of de tijd heeft stil gestaan. Er is
zelfs geen centrale verwarming in het
huis, om het museale stucwerk niet uit te
drogen. Hoe bijzonder is dat!

J.J.

...en nu!

Buitenplaats ‘Nieuwerhoek’ te Loenen

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

Rondom 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
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De Oer-Vreelander
Veel inwoners kenden haar al, maar sinds

Koninginnedag is haar gezicht bij vrijwel ie-

dereen bekend. Julia Driessen is met haar 14

jaar het jongste lid van de Southern Locals.

Als ik naar de oefenruimte op de Kleizuwe

rijd waar we hebben afgesproken, begint

het enorm te hozen. Buiten is dus geen op-

tie en het oefenhok is een bak lawaai waar

ik haar ook niet kan verstaan, maar ze heeft

wel een goed alternatief. Via een balk over

het slootje lopen we naar de bunker op het

veld ernaast. Deze is opvallend schoon en

we kunnen er prima schuilen en ons inter-

view houden. 

Mijn eerste vraag luidt wat haar favoriete

muziek is. Domme vraag, haar shirt zegt ge-

noeg, de Rolling Stones natuurlijk. Ze hoopt

dat die snel nog een keer in Nederland ko-

men, dan gaat ze daar met haar ouders,

broer Jan en zusje Margot naartoe, dat is al

afgesproken. Zouden ze vorig jaar al doen,

maar toen kwamen ze maar niet naar

Nederland. De Southern Locals, bestaande

uit 12 Vreelanders die zo’n 3,5 maand voor

Koninginnedag bijeenkwamen en tijdens

Koninginnedag iedereen wisten weg te bla-

zen, vindt ze helemaal te gek. In een rock-

band spelen was een grote wens die nu dus

werkelijkheid is. Ze speelt ongeveer 6 jaar

piano. Een paar jaar heeft ze les gehad, zo-

wel klassiek als rock en roll, waarbij het laat-

ste haar grote voorkeur had. Naast piano

speelt ze mondharmonica en een beetje gi-

taar. Ze heeft in een schoolband gespeeld,

maar die speelden top 40 muziek die ze iets

te simpel vindt en de overige bandleden

durfden niet op te treden. Dat was nou net

wat zij wel graag wilde, liefst met rock and

roll muziek. Met de Southern Locals hoopt

ze daarom nog lang door te blijven gaan.

Voorlopig zitten ze goed, want inmiddels

komen ze in september optreden op het

Dorpsfeest van Vreeland! Ook zijn ze al ge-

boekt op een privé feest hebben ze op 1 juni

een optreden op het Night of the Rocks in

Utrecht staan. Vandaar ook dat ze onver-

kort blijven repeteren. Maar, als er nog men-

sen zijn die een leuke band nodig hebben,

ze houdt zich aanbevolen!

Naast muziek zit ze op Streetdance, en in de

winter schaatst ze, ze was een van de winna-

ressen bij de wedstrijden op de schaatsclub.

Ze heeft thuis ook nog konijnen, een hond

en 2 pony’s, Blackie de kleine zwarte shet-

lander en Klaartje. Ze heeft een karretje

waarmee ze met Blackie door het dorp rijdt.

En sinds een maand heeft ze een echt

paard, Vika. Die gaat ze binnenkort inrij-

den. Zo is ze elke dag wel even met de paar-

den bezig, meestal met haar zusje of alleen

en soms met haar moeder of met haar

vriendin Lisa. Alleen op dinsdag is Julia nu

niet met de paarden bezig, dan gaat ze zo

snel mogelijk vanuit school naar het repeti-

tiehok om met de anderen nummers in te

studeren. Ze heeft er zelfs voor gespijbeld,

maar ach, dat was muziekles, en echt spe-

len is veel belangrijker. Daar wist ze zelfs de

ietwat verbouwereerde muziekleraar van

te overtuigen. Ze zit op het Roland Holst in

Hilversum. Elke ochtend om half 8 op de

fiets, met haar vriendinnen Katinka,

Maaike en Sophie. Ik vraag haar of ze altijd

in Vreeland blijft wonen en dat denkt ze

wel. Ze is gek op de buitenlucht van

Vreeland en vindt dat Hilversum al vanaf

het plaatsnaambordje stinkt. Ze denkt wel

later voor haar studie naar Amsterdam of

Utrecht te gaan. Iets met muziek of ze wordt

chirurg. Ze heeft het natuurkundige pak-

ket gekozen, daar is ze ook het beste in.

Welke richting in chirurgie weet ze echt

nog niet, maar biologie en scheikunde

vindt ze nu leuk. Maar naar haar studie

komt ze zeker wel terug. Ze heeft zich ook

nog nooit verveeld in Vreeland. Als ze niet

met muziek of paarden bezig is, is ze aan

het rommelen met hout en hamer en

maakt kastjes voor bij de paarden of repa-

reert de bak waar de paarden in lopen.

Jeugd in Vreeland die zich verveelt moet vol-

gens haar gewoon van de bank af komen en

wat gaan doen. 

In de zomervakantie gaat ze net als de voor-

gaande drie jaren met haar vriendinnen op

kamp in Overijssel. Heel gaaf, je slaapt in

huifkarren en het zijn meerdere kampen,

het paardenkamp, maar bijvoorbeeld ook

een survivalkamp bij elkaar met natuurlijk

‘s avonds overloop tussen de kampen en ge-

klier richting de leiding. Dat gaat ze zelf voe-

len, want volgend jaar gaat ze niet meer als

deelnemer maar als begeleiding mee.

Lekker zichzelf en met haar eigen voorkeu-

ren en hobby’s. En lekker eigenwijs. Van wie

zou ze het hebben?

De import- Vreelander
Ze is nog maar een Vreelands groentje,

want Merle Pikkemaat (44) woont nog geen

twee jaar in ons mooie Vechtdorp. In juni

2010 trok zij met haar zoons Reinhard (bij-

na 9) en Egidius (10) in haar huis aan de

Vossenlaan. De geboren Bussumse besloot

destijds tijdens haar huizenzoektocht haar

actieradius te vergroten en ook in Vreeland

rond te kijken. ‘Ik kende Vreeland al van tal-

loze fietstochten langs de Vecht in mijn

jeugd en omdat de zus van mijn moeder

hier woonde. En om hier nu te wonen, is zo

romantisch!!’

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar  en

Marie Anne van Stijgeren

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!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

Dining with the Stars
Van 1 t/m 10 juni bieden wij weer een 4 gangen lunch à B 40,00 en een 

5 gangen diner à B 55,00 tijdens Dining with the Stars.Aangezien de 
reserveringen binnen stromen, wordt deze actie voor Vreelanders 

wederom met een week verlengd. Dus ook van 12 t/m 19 juni bent 
u als dorpsgenoot welkom hiervan te profiteren, reserveer snel!

Jazz aan de Vecht
Zondag 22 april jongstleden vond de eerste editie van Jazz aan de 

Vecht plaats bij De Nederlanden. Ondanks dat het weer niet meezat 
was het een spectaculair evenement waar Michiel Borstlap en 

consorten furore maakten. Een muzikale en culinaire middag met 
een heus swingend eind tot besluit! Wij willen een ieder bedanken 
voor zijn/haar aanwezigheid deze fantastische middag en verheugen 

ons nu al op de editie 2013, hopelijk dan écht op de Vecht!
Voor meer informatie:

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26

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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Merle wordt in Bussum geboren als de

dochter van een docente geschiedenis en de

hoofdredacteur van de Gooi- en Eemlander.

Ze heeft een zus die twee jaar ouder is en

verhuist na één jaar al van Bussum naar

Ankeveen. ‘Daar heb ik mijn hele jeugd ge-

woond en ik kan wel zeggen dat het een ge-

lukkige jeugd was. In mijn herinnering was

het altijd mooi weer, maar dat zal wel niet,

haha. Vaak voeren we met een roeibootje op

de Ankeveense plassen en kregen we ranja

mee. Heerlijk!’ De knappe brunette vertelt

in haar jeugd veel aan ballet te hebben ge-

daan. ‘Maar als het vroor, werd er natuurlijk

geschaatst. Dat is natuurlijk ook waar

Ankeveen om bekend staat!’ Na een gezelli-

ge middelbare schooltijd op ‘t Vitus in

Bussum (‘veel toneel’) moest er gekozen

worden voor een universitaire studie. Maar

Merle was nog niet zo ver. Ze besloot eerst

wat van de wereld te willen zien en vertrok

naar Southampton in Engeland. ‘Als 18-jari-

ge kwam ik terecht in een studentenhuis en

dat was natuurlijk prachtig. Ik geloof niet

dat mijn ouders er zo blij mee waren, maar

ik wilde dit per se doen!’ Na een aantal

maanden vervolgde ze haar reis naar

Perugia in Italië. ‘Dat is wat ik eigenlijk al-

tijd gewild had. Eerst even een tijdje wonen

in een klooster, vooral om mijn ouders ge-

rust te stellen. Maar al snel naar een soort

studentenhuis, en ik genoot! Van de taal, de

cultuur en natuurlijk mijn medestuden-

ten. Omdat ik in Italië zat, hebben mijn ou-

ders toen zelfs voor mij de aanmeldformu-

lieren voor de universiteit ingevuld. Ik zei:

‘doe maar wat’. Uiteindelijk hebben zij

kunstgeschiedenis op nummer één gezet,

maar Nederlands of psychologie had ik ook

leuk gevonden hoor.’

Kunstgeschiedenis werd het, in Groningen.

‘Een leuke stad om te studeren. Vooral ook

omdat de meeste studenten bleven in het

weekeinde. Het was voor velen gewoon te

ver om naar huis te reizen. In mijn studen-

tenhuis zijn vriendschappen voor het leven

ontstaan.’ Na zes jaar studeren behaalt

Merle haar bul en begint zij aan haar eerste,

echte baan: pr-adviseur van de bekende

kunstbeurs TEFAF. Het was vervanging van

een zwangerschapsverlof en helaas dus niet

voor onbepaalde tijd. Na nog een tijd in een

kunstgalerie in Amsterdam gewerkt te heb-

ben, komt haar werkelijke ambitie boven-

drijven: de journalistiek. Via via belandt

Merle bij een radioprogramma van de TROS

waarvoor ze op zondagavond de redactie

doet. ‘Ik dacht gelijk: ik moet zorgen dat ik

hier een voet tussen de deur krijg, ook al

was het maar een baantje voor alleen de

zondagavond. Ik belandde op die manier

vijftien jaar geleden bij de TROS Nieuws

Show. Eerst als freelancer maar begin dit

jaar heb ik mijn 12,5-jarig jubileum in vas-

te dienst gevierd. Taart bij de directeur, een

kadobon en een bos bloemen, helemaal

goed. Ik heb mijn baan daar nooit meer op-

gezegd.’ Bij de TROS Nieuws Show kan

Merle haar journalistieke ei kwijt.

Dit journalistieke ochtendmagazine wordt

elke zaterdag uitgezonden op Radio 1 van

8.30 tot 11.00 uur. De presentatie is in han-

den van Mieke van der Wey en Peter de Bie.

De baan van redacteur is goed te combine-

ren met de jongens en de Vreelandse kan er

doen wat ze leuk vindt. ‘Ik heb hele leuke

collega’s, allemaal mensen die toch wat die-

per nadenken over bepaalde dingen, net als

ik zelf. Ik ben van nature nieuwsgierig en

nu word ik er voor betaald. Ik hou me voor-

al bezig met kunst en cultuur maar ik ben

ook van de beestjes en de plantjes en het so-

ciale. Dat zijn mijn drie grote interessege-

bieden. Dat is hoe en wie ik ben.’

Terwijl de jongens lief thee naar de tuin ko-

men brengen en weer verder spelen met hun

Lego verhaalt Merle enthousiast over

Vreeland waar ze na een scheiding van de va-

der van haar zoons terechtkwam. ‘De ro-

mantiek van dit dorp is geweldig. Dat mijn

jongens op hun skelter naar de molen kun-

nen gaan en daar een zak meel halen, is

uniek. Romantischer kan het niet voor mij.

De bloesem overal, de narcissen die door de

bewoners geplant zijn en de eendjes die door

de straten lopen.....Zoals kinderen hier kun-

nen spelen, zo kan dat verder bijna nergens.’

Uw Vreelandbode-redacteur kan maar een

conclusie trekken: Merle is blij met Vreeland

en Vreeland mag heel blij zijn met Merle.
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Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Biolage, de 
haarverzorging 

die uw haar verdient! 
Maak snel een afspraak 
voor een perfecte coupe!

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Zaterdag 26 mei heeft u de unieke gelegen-
heid het park en het huis van de normaal
niet toegankelijke particuliere buiten-
plaats Vreedenhorst aan de Bergseweg 18 te
bezoeken. Ontvangst om 10.00 uur met
koffie en wat lekkers, vervolgens krijgt  u
een uitgebreide rondleiding over het 8 ha
grote terrein, waar het grasland bont ge-
kleurd is van alle weidebloemen. Hierna
wordt u door de eigenaar door het huis ge-
leid, waar o.a. de hal vol eeuwenoude fami-
lieportretten garant staat voor bijzondere
verhalen. In de ontvangstruimte De
Schuur is tegelijkertijd een expositie van

de Vreelandse schilderes Liesbeth Romeijn
en de Maarssense  beeldhouwer Gerrit
Peele.  Aanmelden via www.vreeden-
horst.nl, kosten € 15,- p.p.

Rondleiding Vreedenhorst
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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

Eet u wel eens in het Amsterdam-
mertje in Loenen, Piet Hein in
Loosdrecht of Het Stoute Soldaatje
in Nieuwersluis? Misschien zijn u
daar de levensgrote kleurrijke schil-
derijen opgevallen. Kakelende ha-
nen, volvette zilveren vissen, bloe-
menranken met vogels en vooral
dansende figuren, grote groepen
met dansende mensen. Kortom, de
volheid en de vreugde van het leven
weet Carla levensgroot op doek vast
te leggen. Van bijna alles wat Carla
schildert word je vrolijk. Soms
schuilt er achter een prachtig kunst-
werk een mistroostig kunstenaar
maar Carla straalt in persoon uit
wat ze schildert: emotie en passie.
En bovendien is ze een harde werker, een
aanpakker en dat heeft ze vanuit haar
jeugd meegekregen.
Carla is geboren in Kortenhoef, in een ge-
zin met 4 kinderen, 2 zussen en één broer.
Haar broer heeft nog steeds het bedrijf dat
hun overgrootvader ooit begon, nl. de kwe-
kerij Ome Joop, het derde tuinbedrijf op rij
naast Intratuin waar je tegenwoordig met
name terecht kunt voor perkplanten, vio-
len en lelies. Carla is daar opgegroeid, haar
ouderlijk huis staat er nog en de kwekerij
besloeg tot 1950 bijna het hele perceel tot
aan de N201.
Carla ging naar de Mavo maar met school
was ze op haar 16de wel klaar want ze wil-
de zo snel mogelijk aan het werk. Haar eer-
ste baantje was bij een drogisterij in
Loosdrecht, later gevolgd door een baan in
het confectiecentrum in Amsterdam.
Werken met kleding en stoffen, daar kon
Carla al een stukje creativiteit in kwijt en
bovendien sprak haar het commerciële as-
pect wel aan. Stoffen aan de man brengen,
beurzen organiseren, veel reizen. Carla
vond het een heerlijke baan met als enige
nadeel dat het na tijden van grote drukte
soms te rustig was want ze wilde fulltime
weken. Daarom schreef ze zich in bij een
uitzendbureau voor wat tijdelijk extra
werk. Dat werd een groothandel in kunst-
posters, genaamd Catch, en ja toen had
Carla helemaal haar droombaan gevon-
den. Postercollecties verkopen aan winkels
en musea en dan natuurlijk vlug een ten-
toonstellinkje meepikken. Met name die
laatste baan was een grote inspiratie voor
haar eigen schilderen waar ze al jaren mee
bezig was. Carla herinnert zich dat toen ze
haar man Loek op haar 17de ontmoette, ze
voor hem een levensgrote auto geschil-
derd had omdat hij zo dol was op auto’s.
Dat moet een onvergetelijke indruk op
Loek gemaakt hebben want inmiddels
hebben ze samen 4 dochters voortge-
bracht en grootgebracht en zijn ze nog
steeds gelukkig samen. Na hun trouwen
huurden ze een huis op het Sluisje in
Vreeland en na wat omzwervingen wonen
ze nu al weer 15 jaar in de ‘Wielewaal’ op
de Vreelandseweg in Loenen, een karakte-
ristiek huis uit de dertiger jaren.  Hoewel

Carla officieel dus Loenense is krijgt ze
toch een plaatsje in de Schijnwerper om-
dat zij en Loek een paar jaar geleden het
kleine geformeerde kerkje in Vreeland
hebben gekocht. De recessie is de reden
dat het kerkje nu weer te koop of te huur
staat maar voor Carla was het ook de direc-
te aanleiding om de deuren deze zomer in
de weekenden open te gaan gooien. “Zo
jammer”, zegt ze, “als zo’n prachtig ge-
bouw niet gezien en gebruikt wordt”. Het
kerkje is een rijksmonument en aan de
kunstenaar Lion Cachet, destijds inwoner
van Vreeland, werd nadat de oude kerk
door brand was verwoest, opdracht gege-
ven een nieuwe kerk te ontwerpen. Hij
deed dat in de Art Nouveau stijl van die tijd
en behalve de intimiteit van het kerkje val-
len vooral ook de prachtige groene glas-in-
lood ramen op. Het zachte gefilterde licht
biedt een mooie ambiance voor de schilde-
rijen van Carla en voor het werk van nog
een aantal andere kunstenaars die ze ook
heeft gevraagd te exposeren.
Carla heeft altijd geschilderd en een aan-
tal cursussen en opleidingen gevolgd om
haar techniek aan te scherpen. Ze vond het
heerlijk om voor zichzelf te tekenen en te
schilderen en genoot van de rust die het
haar gaf. Ze heeft haar eigen stijl ontwik-
keld door series te maken, door gestaag en
ongevraagd door te werken aan haar grote
passie. Maar om daarmee naar buiten te
komen vond ze best wel eng. Nu haar werk
al op vele plaatsen hangt, is haar zelfver-
trouwen gegroeid maar bescheiden blijft
ze wel:  “Ik hoop dat de mensen het mooi
vinden”. 
Gaat u zelf maar kijken deze zomer in het
kerkje. De officiële opening is op 19 mei en
voor meer informatie kunt u kijken op de
website van Carla: www.carlawelle.nl.

R.B.

In de Schijnwerper...
Carla Welle exposeert in
het geformeerde kerkje

In de Vreelandbode van april is een ver-
keerde website van Kevin Timmerman ge-
noemd. Hieronder de juiste naam van de
website: http://kevintimmerman.carbon-
made.com/.

Rectificatie

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Te huur uniek appartement 
Op zolderetage van Slotzigt in Vreeland.

1 kamer appartement, 70 m2 met vrij uitzicht op de Vecht, moder-
ne keuken, douche en wc, parkeerplaats, gebruik tennisbaan en
gebruik dakterras. Aanlegplaats voor klein bootje is mogelijk.

Huurprijs is €1100,00  per maand incl. gas, water en elektra.
Reacties met enige persoonlijke informatie aan Harto@xs4all.nl

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603



Op zaterdagavond 7 juli vindt bij boer
Johan Beukeboom op countryboerderij
Pondarosa het traditionele countryfeest
plaats. Vanaf 20.00 uur gaat de poort open
en vanaf 21.00 uur zorgt countryband
Bandana net zoals vorig jaar voor de nodi-
ge muziek. Op zondagmiddag 8 juli is van-
af 14.00 uur jong en oud welkom op de

boerderij. Er zijn verschillende country-
spelen, kraampjes, gratis schminken,
knutselactiviteiten, wedstrijd boomstam-
gooien, stormbaan en nog vele andere
dingen te doen. Kaarten zijn vanaf 1 juni
voor € 5,- te koop bij het Dorpshuis of te re-
serveren via dorphuisvreeland@live.nl. 

Op 6 juni komt de zon om 05.21 uur op en
er lijkt een gaatje in te zitten. Wat we zien
is de laatste fase van een Venus passage.
Venus beweegt precies tussen de Zon en
de Aarde door, zodat we vanuit Vreeland
de contouren van de planeet kunnen zien
tegen het heldere oppervlak van de Zon.
Een soort zonsverduistering maar dan
veroorzaakt door Venus en niet door de
Maan. Een Venuspassage is een ronduit
zeldzame gebeurtenis. Sinds onze jaartel-
ling zijn er 26 Venuspassages geweest en
de volgende vindt plaats in 2117. Je kunt
dus maar beter vroeg opstaan, wanneer je
er nog eentje wil zien. Jammer genoeg
vindt de overgang bij ons vooral 's nachts
plaats (onder de horizon), waardoor we al-
leen de laatste anderhalf uur nog kunnen
zien, wanneer de zon net is opgekomen.
Bij zonsopkomst kun je zonder proble-
men naar de zon kijken, en kun je Venus
als een kleine stip met het blote oog zien,
maar zo gauw de zon haar oranje kleur
verliest en aan helderheid wint, is het van
belang vooral niet rechtstreeks naar de
zon te kijken. Gebruik een 'eclips bril' om
oogschade te voorkomen (voor € 2,50 te
bestellen bij www.dekoepel.nl/eclipsbril),
of leg een paar CDs over elkaar en kijk kort
door het grijze oppervlak (en niet door het
gat!) naar de zon. Je kunt dan Venus als
'rechtsboven op de zon' langzaam, gedu-

rende anderhalf uur, naar de rand toe
zien bewegen.

Waarom is een Venuspassage zo zeld-
zaam? Venus draait eenmaal in de 225 da-
gen om de Zon (een Venusjaar). Ze be-
weegt dus sneller om de Zon dan de
Aarde, en haalt de Aarde iedere 584 dagen
een keertje in. Dan staan Zon, Venus en
Aarde op een lijn. Dit heet een beneden-
conjunctie. Je zou verwachten dat elke be-
nedenconjunctie een Venuspassage op-
treedt, maar dat is niet zo. Dit komt om-
dat het vlak waarin Venus
om de Zon draait een kleine
hoek maakt met de ecliptica,
het vlak waarin de Aarde om
de Zon draait. Tweemaal per
Venusjaar doorkruist Venus
de ecliptica. Alleen wanneer
de benedenconjunctie van
Venus plaats vindt in of zeer
vlakbij een ecliptica passage,
kunnen we op Aarde ook een
Venuspassage waarnemen.
Dat is dus het geval op 6 juni.
In alle andere gevallen be-
weegt Venus vanuit
Vreeland gezien boven of on-
der de Zon langs. 

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 t.d.@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)

Hemel boven Vreeland

50%
korting 60%

korting

70%
korting

Wij verbouwen eerst onze prijzen....
en daarna onze winkel!

In juni gaan wij onze winkel verbouwen. 
Daarom willen wij onze collectie uitdunnen en prijzen 

veel topmonturen en zonnebrillen waanzinnig af.

Profiteer van 11 mei t/m 2 juni 2012.
Kom, kijk en kies voordelig een nieuwe look!

Oogzorg Briljant bv
Meenthof 40

1241 CZ Kortenhoef
tel.: 035 - 656 05 48
fax: 035 - 656 07 40

info@oogzorg-briljant.nl
www.oogzorg-briljant.nl

of
of

De Alpe d’HuZes zal 7 juni een klein
Vreelands tintje krijgen; onze eigen
Wieler Vereniging Vreeland zal met een
team aanwezig zijn. Doel is om zoveel mo-
gelijk sponsorgeld in te zamelen in de
strijd tegen kanker door maar liefst 6 keer
de Alpe d’Hues op te fietsen. Peter
Rikkenberg en Olaf Morel zijn de
Vreelanders die de uitdaging aangaan.
Voor Olaf is dit zelfs de 2e maal dat hij de
uitdaging aangaat: 
“Speciaal voor Maarten fiets ik dit jaar.
Maarten is een vriend van me die onlangs
is overleden aan leverkan-
ker. Ik heb hem beloofd
mee te nemen op de baga-
gedrager. Zo verzet ik sa-
men met Maarten bergen
werk om zoveel mogelijk
geld in te zamelen in de
strijd tegen kanker”. 
Peter geeft als belangrijkste
motivatie aan: “Er zijn he-
laas veel te veel mensen die
te maken hebben met deze
verschrikkelijke ziekte en
vechten om te  overleven. Ik
offer mij graag één dag op

om zes keer de Alpe te beklimmen als eer-
betoon aan de mensen die strijden tegen
kanker”. 
Lezers van de de Vreelandbode kunnen de
actie van de Wieler vereniging Vreeland
steunen met een donatie op de site van
Alpe d’HuZes te gaan of de link te copiëren
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
teams/w-v-vreeland.

Vlnr. Olaf Morel, Bob Roode, Peter Rikkenberg,
Jan Corstjens en Mark van Koert

WV Vreeland fietst de Alpe d’HuZes

Countryweekend Ponderosa
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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
Bruchetta tomaat en basilicum 
(8 personen)
Ditmaal een recept wat ik heb opgedaan in
Italie. Super makkelijk te bereiden en zeer
geschikt voor deze tijd van het jaar, lekker
fris en licht. Het is een typisch Italiaanse
snack die zowel als voorgerecht of als tus-
sendoortje kan worden genuttigd.
Bruchetta is simpelweg een snee geroos-
terd brood met een scheutje olijfolie, wat
knoflook en een tomatenmengsel erop. Je
kunt er eigenlijk van alles op gooien of sme-
ren, het is maar net wat je lekker vindt. 

Ingrediënten                                     
- 1 kilo Pomodori tomaat - een bosje basili-
cum - 4 eetlepels olijf olie van goede kwali-
teit - lente ui gesneden in fijne ringetjes -
sjalot fijn gesnipperd - Ciabatta van 30 cen-
timeter - 1  teen knoflook - P/Z naar smaak

Bereiding
1. Haal het kroontje weg en snij het groene
gedeelte eruit met een mesje.
2.Maak met je mes een kruisje aan de on-
derkant van de tomaat.

Op zaterdag 5 mei werd de SV De Vecht E3
op De Heul kampioen van de voetbalcom-
petitie met een prachtige 6-1 overwinning
tegen Wasmeer E5G. Het winnende team
bestaat uit de Vreelanders: Ruben
Poelhekke, Ruben Griffioen, Jan Driessen,
Tom Tervoert, Daan van den Heuvel, Alec
Lindenkamp en Daniel Bouma (allemaal
groep 6 van de CSV) en de uit Baambrugge
afkomstige Hidde de Cock en Xander
Blom.  Het feest werd ‘s middags voortge-
zet met een huldiging op een versierde
open truck door Vreeland: de juichende
E3 trok met veel kabaal en muziek door
het dorp en had dan ook veel bekijks. De
mooie dag werd afgesloten met een feest
en een gezamenlijk diner van alle spelers
en hun trotse ouders in Lokaal Zuid.

Bevrijdingsdag 2012 was een prachtige
voetbaldag!!!  

E3 SV De Vecht kampioen 2012

3. Leg de toma-
ten ca 5 sec. in
kokend water.
4. Haal ze eruit
en laat ze even
schrikken in een
bak met ijskoud water.
5. Nu kun je vanuit het midden van het
kruis heel gemakkelijk het vel verwijderen.
6. Haal ook de zaadkern eruit, snij de toma-
tenvlees in mooie kleine blokjes en doe ze
in een schaal.
7.Meng er de olijfolie, fijngesneden basilicum,
lente ui,  sjalot,  peper en zout  door heen.
8. Laat dit in de koelkast een half uur staan
zodat de tomaten kunnen afkoelen en de
smaken kunnen mengen. 
9.Het brood in plakken snijden van een
centimeter dik. 
10. Wrijf een kant in met de knoflook, zo-
dat er wat knoflook af raspt. Vervolgens
rooster je het licht in de oven.
11.Leg hierop een flinke laag van het toma-
ten mengsel, en eventueel nog wat olijf
olie, peper en zout naar smaak.

Bon appetit

Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23
Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 995,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-305 444 0 
of mail naar info@hoen.nl

Spraken we in de vorige
Vreelandbode nog over 7
juli, blijkt de definitieve
datum nu toch zaterdag
30 juni te zijn. Om met
K3 te spreken, “We stu-

ren de mama’s en papa’s allemaal weer
naar school toe...”
Onder het thema ‘Samen spelen, samen
vieren’ gaat het feest gevierd worden met
iedereen die ooit bij de peuterspeelzaal
betrokken is geweest, als peuter of als ou-
der, als juf of als vrijwilliger, of gewoon als
geïnteresseerde en betrokken Vreelander.
Vanaf 15:00 uur is iedereen uitgenodigd,
starten we met de openingsact van de hui-
dige peuters, is er de zeepkisten race, de
beauty salon, de geblinddoekte kikker die
hopelijk op uw winnende tegel springt,
en is er muziek bij een BBQ met drankjes

en vuurkorven. Lizelotte van Dijk, bekend
van onder andere Costa, GTST en
Spangen, zal het programma mede pre-
senteren. Deze dag hopen we de huidige
en toekomstige generatie peuters een
nieuw buitenspeeltoestel aan te kunnen
bieden, mogelijk gemaakt door iedereen
die zich betrokken voelt hopen.
Mail ons op mail@vechtkroost.nl en we
houden u op de hoogte van het program-
ma en verdere ontwikkelingen en ont-
vangt u van ons een uitnodiging. 

Mocht u of uw kind betrokken zijn ge-
weest bij de Peuterspeelzaal, vermeld dan
de jaren dat u op de peuterspeelzaal heeft
gezeten. En als u nog over foto’s of film-
pjes  beschikt waarmee we onze geschie-
denis kunnen laten zien, dan zou dat fan-
tastisch zijn.

40 jaar Peuterspeelzaal Vechtkroost


