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We kunnen als dorp terugblikken op een geweldige aprilmaand met
als hoogtepunt de zeer geslaagde Koninginnedag. Wat een werk is
er weer verzet door het Oranjecomité en wat was het feestelijk met
droog en zonnig weer, veel verschillende activiteiten en de inhuldi-
ging op grote schermen. Een terugblik op deze dag kan natuurlijk
niet ontbreken in deze Vreelandbode. Ook een korte terugblik op de
indrukwekkende Dodenherdenking, met dank aan het 4/5 mei co-
mité. Verder weer boeiende interviews met verrassende mensen,
zoals de ImportVreelander Klaas Beumer, mondhygiëniste Jelleke
van Vliet, en Arie van Wijhe. De rubriek Vroeger en Nu zal dit jaar
in het teken staan van het ‘Historisch Vreeland’ kwartetspel dat de
Dagwinkel heeft uitgebracht. Een erg leuk initiatief met bijzonder
beeldmateriaal. Natuurlijk leest u ook het nieuws van uit de ge-
meente, van de Dorpsraad, alles over de Hemel boven Vreeland en
krijgt u vele tips voor de meest uiteenlopende workshops, open da-
gen en vaartochten waar u zich individueel voor kunt inschrijven en
andere leuke uitjes. Wij wensen u een zonnige meimaand toe!

Het was een bijzonder feest, en dat was het!
Niet alleen in Amsterdam, maar zeer beslist
ook - traditiegetrouw - in Vreeland. Het
Oranjecomité en de vele Oranje-vrijwilligers
verdienen alle lof voor het neerzetten van een
spektakel van jewelste! Van heinde en ver
kwam het publiek dit jaar en de Vecht lag vol
boten met feestgangers uit de omringende
dorpen. 

De Vreeland´s-Got-Talent-Willem Alexander
& Maxima-Look-a-Like wedstrijd leverde dit
jaar een prachtig kinderkoningskoppel: Julia
Westgeest en Emiel Kuperus waren de mooi-
sten en mochten samen met de burgemeester,
Mirjam van 't Veld, op 30 april de koningslin-
de planten. Heel Vreeland dankt
Groenpartners voor het sponsoren van de
prachtige koningslinde. 30 april begon al vroeg
en nog een beetje fris, maar de oranjebitter van
De Kuyper en de koffie bracht al snel de nodi-
ge warmte tijdens het ontbijt. De ontbijtamu-
ses van Casa Catering vonden eveneens gretig
aftrek. De zon liet zich regelmatig zien en had
vrij spel tijdens de zeer goed bezochte vrij-
markt. De kinderspelen en levend tafelvoet-
balspel werden massaal bezocht, net als de
puzzeltocht van de Historische Kring. Van al
het spektakel in Amsterdam hoefde niets ge-
mist te worden - beamers, schermen en grote
flatscreens deden uitstekend hun werk.
Massaal werd er getoost door de vele aanwezi-
gen op het nieuwe koningspaar en de door het
Oranjecomité aangeboden 600 glazen bubbels
vonden gretig aftrek. 

Hoogtepunt van de dag was misschien wel het
waterspektakel. Hoe wonderschoon was de
reusachtige gouden kroon en hoe dapper wa-
ren de schier ontelbare deelnemers aan het
'kroonhangen'; de watertemperatuur bedroeg
maar liefst 6 graden Celsius die dag.... Erg veel
vermaak leverden ook de wielerwedstrijden
op en ongetwijfeld is er door onze cyclisten

goed jus d'oranges verkocht ten behoeve van
het KWF, zeker voor herhaling vatbaar, zo oor-
deelden velen. Culinair was het dit jaar ook
weer fijn geregeld, de keeltjes konden non-stop
gesmeerd en de buikjes gevuld worden met
dank aan Vreeland's eigen horecagilde.
Muzikaal bleek Vreeland matig gestemd dit
jaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Met
een fakkeloptocht en een vuurwerkspektakel
werd de dag waardig afgesloten. Natuurlijk
kan zo'n spektakel niet zonder de hulp van ve-
len worden georganiseerd en het
Oranjecomité is bijzonder dankbaar voor de
hulp van zovelen. Het is onmogelijk om alle
vrijwilligers te noemen, maar een aantal wil
het Oranjecomité bedanken: Reinko voor zijn
niet aflatende hulp, de kerk voor het openstel-
len van de kerk en beschikbaar stellen van de
Til en het Kerkplein, Jan Randeraat en Jan
Karens voor het beschikbaar stellen van resp.
pontons en kraan, Anouk Pruim voor het ont-
werpen van de flyers, de verkeersregelaars,
EHBO, kikvorsmannen, bewoners van de
Floraweg voor het mogen aftappen van
stroom, de ouders die hielpen bij de kinder-
spelen en gaat u zo maar door. Koninginnedag
in Vreeland is met recht een dag waarop
Vreeland laat zien waar het goed in is: in een
ongedwongen sfeer, vol van gemeenschapszin
met en voor elkaar een prachtig feestje bou-
wen. 

Voor het bekijken van de vele foto's of het ge-
ven van tips of reacties kunt u terecht op de
website van het Oranjecomité: www.koningin-
nedagvreeland.nl. Tot slot, het zal mischien
even wennen zijn, maar een Koningsdag in
2014 en volgende jaren zal zeker zo gezellig
zijn als Koninginnedag dit jaar en afgelopen ja-
ren. Graag tot volgend jaar!

Koniginnedag 2013 spant de kroon

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Het Oranjecomité
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Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a 3633 CT Vreeland tel.: 0294 23156
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
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

18 mei Ophalen oud papier

18/20 mei Kunstronde Vecht en Plassen

18/20 mei Kunst aan de Kwakel Kortenhoef

20 mei  Kasteelmarkt Loenersloot

20/21 mei Kamermuziekfestival Jagthuis

29 mei Workshop intuïtief schilderen 
Dieuwer Elema

8/9 juni tuin inspiratiedagen bij 
Groenpartners

6/7 juli Country Weekend Pondorosa

21/23 aug Huttenbouwen

7 sep Dorpsfeest

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 mei 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 26 mei 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 2 juni 10.00 uur dhr. C. Boers

zo. 9 juni 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 16 juni 10.00 uur dhr. W.F. Flantua

Vechtzooitje
Babyhuisje in bruikleen, heerlijk voor 
in de zomer! tel 234536

Te koop bruine/zwarte labrador puppies:
Onze hond Joy heeft 21 april zwarte/bruine la-
brador puppies gekregen. Ze groeien op onze
boerderij samen met onze kinderen
Inlichtingen bij Yolanda  06-5178045

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
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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

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

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

Koniginnedag 2013 spant de kroon

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
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen

Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling

We werken alleen op afspraak. Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Clubkampioenschappen DOS Vreeland
Op maandag 22 april werden de jaarlijkse on-
derlinge clubkampioenschappen voor de tur-
ners van DOS Vreeland gehouden. Verdeeld in
groepjes leeftijdsgenoten streden de kleuters,
de meiden en de jongens om een plek op het
podium. Het waren bij elk klassement span-
nende wedstrijden en er werd heel veel plezier
gemaakt. De jongen en het meisje met de mees-
te punten verdienden bovendien de jaarlijkse
wisselbeker. Bij de meisjes werden de meeste
punten behaald door Renée Ypeij en bij de jon-
gens viel de eer aan Oscar van Dis. Hun namen
worden er bij de beker ingegraveerd en volgend
jaar wordt opnieuw gestreden om deze beker.

Tijdens de uitreiking van de bekers werd ook
Eveline voorgesteld, die het komende jaar het
meisjesturnen van Tonny gaat overnemen. Na
de wedstrijden werd nog een prachtige demo
van de freerunners gegeven. Inmiddels duiken
zij met een salto over mensen heen en enkelen
van hen krijgen het voor elkaar om tot 8 keer
achtereen een salto te maken.

De Dodenherdenking was ook dit jaar weer
een bijzonder moment van bezinning  in een
zeer goed gevulde Grote Kerk.  Het comité, be-
staande uit Willemijn Jonkers, Micha Cluyse-
naer, Kees Hulsman en Kees Hellingwerf, had
een gevarieerd programma verzorgd, waarin
jong en oud een rol speelde. Margaux
Lindenkamp imponeerde met het loepzuiver
gezongen emotionele lied  ‘Mag ik dan bij jou’
van Claudia de Brey, begeleid door Willemijn
Jonkers op de piano. Johanna de Jong vertelde
haar herinneringen aan de oorlog, en de her-
inneringen van oud Vreelander Jan Kok wer-
den door Micha Cluysenaer overgebracht.
Oud Vreelandse Inger van Nes, hulp in de
Vluchtkerk in Amsterdam, vertelde over haar
ervaringen met vluchtelingen vandaag de dag.
En over de vrijheid die wij vieren, maar die niet
geldt voor vele vluchtelingen die niet terug

kunnen naar hun moederland maar ook hier
geen plaats kunnen krijgen. De broertjes
David en Ruben Poelhekke droegen gedichten
voor en er was een bijzondere overdenking
over de symboliek van de kleuren rood, wit en
blauw van onze nationale vlag. Jan Boogaard
speelde prachtige muziek van Bach en Chopin
en er klonken twee Jiddische liederen. Hierna
trok een lange stoet via het Boerenlaantje naar
het monumentje aldaar, waar wethouder Vital
van der Horst namens de gemeente een toe-
spraak hield, waarna de ‘last post’ de 2 minu-
ten stilte aankondigde. De koperblazers van
onze muziekvereniging De Vecht speelden
daarna nog enkele stukken terwijl bloemen
werden gelegd bij het monument waarna men,
geïnspireerd en gevuld met nieuwe herinne-
ringen, huiswaarts keerde. 

(Foto’s Hedwig de Groot)

Indrukwekkende Dodenherdenking

Verspreid over het land organiseren tien
Tophoveniers op zaterdag 8 en zondag 9 juni
van 10.00 tot 16.00 uur de Tuin Inspiratieda-
gen. Eén daarvan is Groenpartners tuinen in
Vreeland. Tijdens deze dagen kunnen bezoe-
kers van dit hoveniersbedrijf aan de Bergseweg
18 kennismaken met de nieuwste tuintrends,
frisse tuinideeën opdoen en zich uitvoerig la-
ten informeren over het ontwerp, de aanleg en
het onderhoud van een tuin, balkon of dakter-
ras. De entree is gratis. 
Alle informatie over deze Tophovenier, het
programma en foto’s van aangelegde tuinen
staan op www.tophoveniers.nl

Tuin Inspiratiedagen bij Groenpartners 
Ons terras is
weer open!
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Op 24 april kwam de jury van de Zeven
Wereldwonderen van de Stichtse Vecht bijeen
om uit de 43 ingezonden ‘Wonderen’ de zeven
winnaars te selecteren. De jury bestaat uit bur-
gemeester Mirjam van ’t Veld, Maarten
Bootsma, Cock van der Staaij, Bob Beumers en
Juliette Jonker. Met een busje werd de jury
door de kernen van de gemeente gereden langs
de meeste ingezonden locaties, die aan de
hand van specifieke criteria beoordeeld wer-
den. Vreeland, de winnaar van de publieks-
prijs, werd natuurlijk ook aangedaan. De jury
ontving in De Nederlanden een Vreelandboek,
de Beaude en een Vreelandbode, drie fysieke

uitingen van de creativiteit, saamhorigheid en
zelfredzaamheid van ons dorp. Op 23 mei
wordt de uitslag bekend gemaakt.

Jury Wereldwonderen in Vreeland

Op 22 mei staat Saturnus linksboven de Maan.
Kijk rond een uur of elf. Saturnus is vooral be-
kend om zijn ringen, die met een kleine tele-
scoop al goed te zien zijn. Galileo Galilei was
de eerste die ze vierhonderd jaar geleden zag,
als een soort handvaten die aan de planeet
vastzaten, en het was onze landgenoot
Christiaan Huygens die de ringen een halve
eeuw later daadwerkelijk herkende. De ringen
bestaan uit gruis en ijs dat in een uitgerekt vlak
om de planeet is uitgesmeerd. De buitstenste
ring die van de Aarde nog goed zichtbaar is
heeft een diameter van zo’n 500 duizend kilo-
meter. Sinds een paar jaren weten we, dat er
nog een grotere ring bestaat, met een diameter
van maar liefst 13 miljoen kilometer. Deze is
met de Spitzer ruimte telescoop waargeno-
men. Voor ons in Vreeland lijken de ringen te
tollen, waardoor er jaren zijn dat we er precies
van boven of onder op kijken (zoals nu) of pre-
cies tegen de zijkant en dan is het net of de rin-
gen verdwenen zijn; ze zijn namelijk uiterma-
te dun, hooguit enkele tientallen meters.
Saturnus is trouwens niet de enige planeet met
ringen, ook Jupiter, Uranus en Neptunus wor-
den omringd, maar dit is met een normale te-
lescoop niet te zien. Er zijn nog meer interes-
sante zaken te melden over Saturnus. Een dag
op deze planeet duurt slechts 11 uur. Door de
snelle draaiing om zijn as, is de planeet sterk af-
geplat. Zou je Saturnus in een gigantische bak
met water gooien, dan blijft de planeet drijven.
Zijn dichtheid is gering en aan het oppervlak
van Saturnus weeg je bijna net zo veel als in
Vreeland, ondanks het feit dat de planeet vele
malen groter is. Op Saturnus kunnen wind-
snelheden voorkomen van wel 1500 km/uur.

Sinds een paar jaren woedt op het noordelijk
halfrond de grootste storm die we ooit in ons
Zonnestelsel hebben gezien. Een foto vind je op:
http://apod.nasa.gov/apod/ap130428.html. Je
kunt hier ook de ringen van dichtbij zien. De
foto is gemaakt door ‘Cassini’ een satelliet die
om Saturnus draait en de planeet dag en nacht
in de gaten houdt. Saturnus wordt omringd
door maar liefst 62 manen. De grootste maan,
Titan, is groter dan Mercurius, en heeft een
zeer actieve atmosfeer. Tijdens de Cassini mis-
sie is ook een sonde – de Huygens sonde – op
het oppervlak afgedaald en de data die naar de
Aarde zijn gestuurd laten een chemisch zeer
actieve atmosfeer zien. Het is er erg koud – het
regent aardgas – en toch houden vele weten-
schapper Titan voor een van de grootste kans-
hebbers als het om leven binnen ons
Zonnestelsel gaat. Een Saturnus jaar duurt 29
Aardse jaren. De planeet beweegt dan ook
maar langzaam ten opzichte van de sterren die
we vanuit Vreeland kunnen zien. Weet je een-
maal waar Saturnus staat, dan hoef je de ko-
mende tijd niet lang meer te zoeken. Op 22 mei
helpt de Maan als wegwijzer. H.L.

Hemel boven Vreeland
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon 
en Modeboetiek

De boetiek is met 
nieuwe merken en kleuren 

klaar voor de zomer.
Kom gezellig langs voor

een leuke outfit.
Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Jelleke is genoemd naar haar
oma Jeltje die uit Friesland
kwam. Jelleke heeft alles in huis
wat je van een echte Friezin
mag verwachten: blond haar,
lichte ogen (over de kleur kon-
den we het niet helemaal eens
worden) en een stralende lach.
Ze woont aan het water ergens
in Loosdrecht en gaat  op en
neer naar haar werk met de
fiets of met haar MGB, een old-
timer met een kap die open kan
en die ze al 30 jaar koestert. Ze
doet aan rally rijden en wed-
strijdzeilen. En natuurlijk
houdt ze ook van schaatsen.
Buiten zijn in de natuur, met de wind door je
haar en liefst altijd in de buurt van water, dat is
de avontuurlijke kant van Jelleke. 
Toch is Jelleke, ondanks al die Friese ingre-
diënten, gewoon in Hilversum geboren. De
Friese tak was daar al voor de oorlog neerge-
streken omdat in Friesland geen werk was. In
Hilversum vond haar opa werk als kolenboer,
houthakker en grafstenenslijper en zo kon hij
het hoofd boven water houden.
Over naar haar plichtsgetrouwe kant: Jelleke
werkt 5 dagen per week als mondhygiëniste
waarvan 4 dagen in Vreeland en één dag in
Mijdrecht. In Vreeland heeft ze haar eigen
praktijk en in Mijdrecht werkt ze samen met
een aantal collega’s in de praktijk van iemand
anders. Die Mijdrechtse dag is bewust zo geko-
zen om contact met haar collega’s te houden en
vaknieuwtjes uit te kunnen wisselen. In
Vreeland werkt ze alleen in haar praktijk die in
het oude Rabogebouw tegenover het
Dorpshuis gevestigd is. Maar daar is haar
praktijk wel weer onderdeel van een gezond-
heidscollectief. Naast Jelleke werken daar de
zussen Thera en Yvonne van Erp, respectieve-

lijk verloskundige en diëtiste, en sinds kort
Daniëlle van der Weij die een praktijk als psy-
chodynamisch therapeut en coach is gestart.
Ook kan er 2 dagen per week bloed worden ge-
prikt en is in het linker gedeelte de thuiszorg
gevestigd. 
Na in verschillende praktijken in de omgeving
te hebben gewerkt, vestigde Jelleke zich in 2000
als mondhygiëniste in Vreeland. “Het leuke
van mijn werk is dat je altijd resultaat ziet. Het
gebit knapt er altijd van op. Het is een preven-
tieve behandeling die zorgt voor het behoud
van je tanden. Je ziet ook alsmaar meer oude-
re mensen die nog hun eigen tanden hebben.”
Bij tandvleesproblemen werd vroeger vaak een
paradontoloog ingezet die operatief de boel
opschoonde. Tegenwoordig kan de mondhy-
giëniste die problemen grotendeels oplossen
of liever nog voorkomen. 
In de afgelopen 12,5 jaar heeft ze natuurlijk
veel mensen leren kennen. “Een heel gezellig
dorp, Vreeland!” En ook al liggen haar cliënten
dan meestal met hun mond open, door de ja-
renlange regelmatige contacten durft ze dat
met stelligheid te zeggen. R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Mondhygiëniste Jelleke van Vliet

Ondanks de regen troffen veel Vreelanders el-
kaar weer op zaterdagochtend 11 mei op de
plantenmarkt bij de kerk. Om half 6 ’s ochtend
was de plantenmarktcommissie al in de weer
om de stands klaar te zetten voor de vele soor-
ten perkplanten, houten tuinsieraden als vogel-
huisjes of voederplanken en moestuinstekken.
Een ideale plek om een moederdagcadeau te
scoren! Zoals elk jaar valt op hoe groot de inzet
is van de vele vrijwilligers en hoe goed de sfeer
is. De opbrengst van € 1750,- komt volledig ten
goede aan de Sint Nicolaaskerk, als aanvulling

op de financiering van voorzetramen om de
kostbare glas-in-loodramen te beschermen. 

Op de Fetha, voor de gymzaal, zijn 8 nieuwe
bomen (esdoorns) geplant. Deze bomen ver-
vangen de kastanjebomen, die in maart jl. zijn
verwijderd omdat ze de kastanjebloedingsziek-
te hadden. De Fetha ziet er leuker uit met de
nieuwe bomen!

Nieuwe bomen 
op de Fetha

Plantenmarkt geslaagd!
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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

Lokaal Zuid bedankt het Oranjecomité 
voor hun inzet tijdens de Kroningsdag!

Kom proeven van onze nieuwe zomerkaart 
op ons terras of in het restaurant.

Op donderdag 23 mei, van 16.30 - 19.30 uur,
organiseert Rabobank Hilversum-Vecht en
Plassen samen met Vrijwilligerscentrale
Stichtse Vecht en Vrijwillig in actie De Bilt het
Rabobank Kenniscafé voor stichtingen en ver-
enigingen uit Stichtse Vecht en Westbroek/
Hollandsche Rading. Het thema van deze bij-
eenkomst is ‘Bezuinigingen te lijf ’. 
Bijna iedere vereniging of stichting, klein of
groot, heeft ermee te maken: te weinig geld.
Toch is er waarschijnlijk een oplossing voor dit
probleem. Wanneer het ‘zoeken’ naar geld sys-
tematisch wordt aangepakt, kunnen plannen
nog best uitgevoerd worden. In deze interac-
tieve workshop worden stichtingen en vereni-
gingen uitgedaagd om creatief aan de slag te
gaan. De workshop gaat in op onder andere:
• Gevolgen bezuinigingen en recessie;
• Zes strategieën;

• Strategie kiezen;
• Creatief bezuinigingen te lijf gaan.
De bijeenkomst vindt plaats in Theater4en1,
Schepersweg 6a in Breukelen. Deelname is
gratis.
Aanmelden
Betrokkenen bij stichtingen of verenigingen in
Stichtse Vecht en Westbroek/Hollandsche
Rading kunnen zich aanmelden via coopera-
tie@hvp.rabobank.nl t.a.v. Mirjam de Graaf. 
Wat is een Kenniscafé?
De Rabobank wil stichtingen en verenigingen
helpen bij het realiseren van hun ambities en
doelen. Kennisoverdracht is daarvoor een
goed middel. De Rabobank organiseert het
Kenniscafé vanuit haar betrokkenheid met de
lokale samenleving met als doel kennis van
deelnemers te vergroten en onderlinge banden
te versterken.

Rabobank Kenniscafé

Vreelanders in de pers

In de april-mei editie van het blad ‘Landidee’
staat een maar liefst 8 pagina’s tellend inter-
view met Saskia van Beusekom over haar bro-
cante winkel op de Lindengracht. Zij vertelt
haar leven in Vreeland, alle ideeën die ze heeft
en de vele marktjes die ze afgaat op zoek naar
leuke spullen voor haar winkel. Het blad is te
bestellen via www.landgevoel.com.

Ook Juliette Jonker stond de afgelopen weken
uitgebreid in de verschillende media.
Natuurlijk met de door haar ontwikkelde
Koningsroute, de fietstocht door de gemeente
Stichtse Vecht in het kader van de troonopvol-
ging, maar ook door haar aanwezigheid op een
speciaal oranje-feest in Amsterdam. Het Stan
Huygens Journaal in de Telegraaf schreef:
‘Juliette Jonker had de mooiste ‘jurk’ van alle
honderden gasten aan. Ze had de ‘jurk’ ge-
maakt van een vlag en een afbeelding van prins
Willem-Alexander en prinses Maxima. Het
was top, zeker met ook nog eens een kroontje
op haar hoofd’. 

De Gooi & Eemlander schreef op 16 april jl een
leuk stuk over de Beaude, het verjaardags-
nummer van de Vreelandbode. Zij schreven:
‘Vreeland zet zichzelf hiermee op de kaart en
dat blijft belangrijk in een grote gemeente met
meer dan tien verschillende dorpskernen die
allemaal roepen om aandacht’. Eén van de vele
mooie complimenten die we mochten ontvan-
gen over de Beaude! 
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

Welkom!
Eerst nog even hard werken op school en toen

was het meivakantie! Die begon met groot

feest in Vreeland. Een troonswisseling is na-

tuurlijk ook heel bijzonder. Vandaar dat de

Kinderpost dit keer 1 bladzijde voor

Koninginne- of Koningsdag reserveert!  De

Fetha leek precies op het Vondelpark in

Amsterdam. Er werd gemusiceerd, je kon

pony rijden en er werd goed verkocht. Maar

bovenal kon je de heerlijkste zelfgebakken

cupcakes en lollies eten. Mmm!  Misschien sta

jij wel op een van de foto’s, dus kijk maar snel!

Oh ja, weet jij wat groep 7 jaarlijks doet?

Een schrijver op school?
Kinderen van de CSV luisteren ademloos naar

kinderboekenschrijver Maurits van Huijstee.

Hij leest voor uit zijn boek ‘Diego Zonnesteek

en de magische bril’. Diego Zonnesteek voelt

dingen aankomen die niemand anders voelt.

Zelf vindt hij dat maar niks. Zijn land wordt

bedreigd door natuurrampen. Het wordt

steeds warmer. Het grote ijs is aan het smelten.

Op een dag komt Diego in het bezit van een

magische bril waarmee hij de gedachten van

andere mensen kan zien. Hiermee begint een

avontuur wat het leven van Diego zal verande-

ren. Ook nieuwsgierig? 

Kijk op www.diegozonnesteek.nl

Welverdiende 
pannenkoeken!
Kamiel, Nicherwan, Freek en Alec, op de foto

van links naar rechts, smikkelen van een welver-

diende pannenkoek. Op uitnodiging van pan-

nenkoekhuis ‘Noord Brabant’ mochten alle 33

kinderen van groep 7 gratis pannenkoeken ko-

men eten. “De kinderen hebben zo hard gewerkt

op school de afgelopen weken, die hebben wel

een pannenkoek verdiend!”, vertelt Mirjam van

Heuven, van het pannenkoekhuis. Alec: “We

hebben de entreetoets gemaakt en het was onze

laatste dag. Dit is echt gezellig met de hele klas!”

Groep 7 onderhoudt
het oorlogsgraf
In de kleuren rood wit blauw worden de graven

van oorlogsslachtoffers op de begraafplaats in

Vreeland met bloemen beplant. Kinderen uit

groep zeven hebben eerst op school les gehad

over de Tweede Wereldoorlog. Daarna liep de

hele klas naar de begraafplaats om de slachtof-

fers te herdenken. Fleur, Dorus, Colin en Joy

bleven langer om de bloemen te planten. Fleur

(11) vertelt: “Ik ben nog nooit op een begraaf-

plaats geweest. Ik vind het heel bijzonder om

dit te doen. We denken zo aan alle mensen die

in de Tweede Wereldoorlog dood zijn gegaan”.

De CSV verzorgt sinds enkele jaren de graven

van de oorlogsslachtoffers.

KinderQuiz
Op 5 mei was het Bevrijdingsdag. 

Wat betekent vrijheid voor jou? 

• dat ik de baas kan zijn over mijn eigen leven

• dat ik lekker met mijn vrienden kan doen

waar ik zelf zin in hebt...

• dat ik mag denken wat ik wil, zonder voor-

oordelen over anderen mensen

• ...................................... (namelijk: mijn eigen

idee)

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



De Vreelandbode mei 2013 9

De Koningslinde ter ere
van de troonswisseling
Speciaal voor de nieuwe koning kreeg Vreeland

er een bijzondere boom bij! Een Koningslinde.

Kees Beelaerts, die de boom schonk, maakte

eerst een groot gat. Daarna kreeg Burgemeester

Mirjam van ‘t Veld hulp

van o.a. Emiel en Julia bij

het planten van de linde op

de Floraweg.  Zeg, vinden

jullie ook niet: Julia kan ei-

genlijk ook wel een prinses

zijn. Toch?

Vrijmarkt Vreeland
Terwijl Koningin Beatrix weer prinses werd, be-

gon de Vrijmarkt op de Fetha. Wat was er veel

moois te koop! En lekkers... Vreelandse koeken-

bakkers bakten hun lekkerste

cupcakes en lollies. De aan-

wezige Razende Reporters

hebben gesmuld hoor! 

Ballonnenkoningin

Daar kwam de Ballonnenkoningin, samen

met de Burgemeester gaf ze het startsein: “los!”

En daar gingen ze, alle ballonnen met goede

wensenkaartjes. Sommige ballonnen vlogen

direct in de bomen. Maar gelukkig niet alle-

maal! Waar zijn de anderen naar toe gevlogen?

Vertel het ons als je ballon gevonden is! 

Rondom Fetha en
Floraweg

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 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

De zomer al een beetje in het
hoofd?
Lekker liggend in de zon een
hoorspel luisteren.

Zoals 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
Ook te koop bij Tierelantijn

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op
maandag zijn wij gesloten.
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Eindelijk! Ik geloof niet dat ik het voorjaar ooit
eerder zo beleefd heb als dit jaar. En je merkt
het aan iedereen. Er is opluchting, alles en ie-
dereen krijgt weer een beetje fleur en kleur.
Maar de ‘ouden’ hadden ons al gewaarschuwd
voor deze lange, koude winter. Begin decem-
ber vond u in deze column de oude volkswijs-
heid: ‘Is de lucht op Sint-Martinus helder, de
vorst dringt door in menig kelder.’ Ook de
woorden van ouderen werden bevestigd, als
die ons vertellen dat in crisisjaren de winters
nogal eens strenger blijken dan gemiddeld.
Voor meer mensen dan de jaren hiervoor werd
de recessie nadrukkelijk voelbaar.

Volgens weerkundigen hadden we hat afgelo-
pen seizoen maar liefst vier winters. Dan dacht
je weer het nu wel gehad te hebben en dan be-
gon het nog een keer – en weer opnieuw! Het
leek de economie wel, van double-dip, triple-
dip en… Toen ineens! Het werd echt weer len-
te! Niets leek het meer tegen te kunnen hou-
den. Onder het oppervlak was in de hele na-
tuur de groeikracht zo sterk samengebald en
opgekropt – het spoot de grond uit. In een en-
kel weekend werd alles dat bruin was op de
grond weer fris groen. De hoge bomen twijfel-
den nog even, want bij gewoonte vangen zij
veel wind en een enkel teken van hoop wordt

dan snel in de kiem gesmoord of wreed ge-
knakt in de prille bloei. Het duurde nog een
week – twee weken, maar toen was de hele na-
tuur om.
6 mei, ik scheur het dagelijks blad van de
Covey-scheurkalender. ‘Human Resources’,
automatisch vertaal ik het in ‘Menselijk
Kapitaal’. Zo vind ik het eigenlijk nog wel sym-
pathiek klinken. Tegelijk dringt zich het besef
op dat dit wel de plaats is waar de meeste ka-
lenders hangen. Het ‘human resources’ ver-
bindt zich aan ‘down the drain.’ Covey noemt
het ook ironisch dat mensen zo genoemd wor-
den, alsof ze een van de vele kostenposten van
de organisatie zijn. “Daarom worden de mees-
te mensen in de meeste bedrijven alleen maar
gezien in termen van hun functie, hoewel ze
veel meer creativiteit, vindingrijkheid, vernuf-
tigheid, intelligentie en talent hebben dan hun
baan vraagt of zelfs maar toestaat!”

Maar het is voorjaar! Alles bloeit en groeit. Dat
wat samengebald is aan energie en groeikracht
barst op een gegeven moment naar buiten! Het
is niet meer te stoppen! Je kunt proberen de ta-
lenten van zoveel mensen te smoren, hun in-
telligentie ontkennen, maar ergens komt het
naar boven en barst het nieuwe leven uit in een
ongebroken creativiteit en ongeremd vernuft. 

Het is voorjaar!
Alles bloeit en groeit

Pieter Hoekstra

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)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Het Pinksterweekend staat voor de deur. Alle
tijd om leuke uitstapjes in de omgeving te  ma-
ken. Stap op de fiets en geniet van de mooie
omgeving, de bloesems, het fluitekruid, de zin-
gende vogels en leuke activiteiten!

Tip 1: Fiets de KunstRonde Vecht en Plassen.
Meer dan 30 kunstenaars openen hun
deuren voor het publiek. Genieten dus
van natuur & cultuur! Zie elders in deze
Vreelandbode. 

Tip 2: Bezoek Tweede Pinksterdag de
Kasteelmarkt op slot Loenersloot met
muziek, theater, streekproducten, tuin-
excursies, een wandelroute, een bezoek
aan de biologische boerderij en kinder-
activiteiten. De Kasteelmarkt is gratis
toegankelijk.

Tip 3: Boek een vaartocht op Expeditie Vecht
en geniet van de plassen, de Vecht en
vele verhalen rond het thema ‘water’. Zie
elders in deze Vreelandbode. 

Tip 4: Fiets de Koningsroute! Deze route is een
symbolisch cadeau van de gemeente
aan ons nieuwe koningspaar, maar is ei-
genlijk een cadeau voor iedereen want
het is de perfecte manier om de twaalf
kernen van onze gemeente eens goed te
leren kennen. En te zien hoe prachtig
het landschap is b.v. rond Kockengen of
Tienhoven! De route voert langs tiental-
len ‘Koninklijke’ stoppunten. Kijk op
www. koningsroute.nl voor de route,
print de tekst uit of download de app in
de Appstore, dan heeft u de route en alle
tekst onderweg bij de hand.

Tip 5: Ga naar het Kamermuziekfestival in
Het Jagthuis aan de Middenweg 88 te
Nederhorst waar de 100ste verjaardag
van de Britse componist Benjamin
Britten wordt gevierd. Prachtige zang,
muziek en lekker eten, een uniek evene-
ment! www.jagthuis.nl

Tip 6: Bezoek Kunst aan de Kwakel, een ten-
toonstelling van hedendaagse grafiek
van diverse kunstenaars. Open van 18
t/m 20 mei tussen 11 en 17 uur,  C.
Vreedenburghgaarde 22  te Kortenhoef.

Uit-tips voor Pinksteren



Dit jaar vieren we de 100e verjaardag van
Benjamin Britten in Het Jagthuis, met uitvoe-
ringen van zijn kamermuziekwerken. Drie da-
gen lang bent u in de gelegenheid zijn Canticles
te horen, een strijkkwartet, de Serenade, zijn
Flowersongs en zijn cellosuites. En we laten u
werken horen van zijn leermeester Frank
Bridge en vrienden Francis Poulenc en Dmitri
Sjostakovitsj. Bovendien laten we u documen-
taires zien over zijn werk en leven met Peter
Pears. En last but not least staat De Vrolijke
Keuken garant voor de heerlijke hapjes en
drankjes tussendoor. Zaterdagavond 18 mei
begint het Festival met de vertoning van de film
‘Benjamin Britten – The hidden heart’. Het is de
love story van de componist Britten en de tenor
Pears. Daarna vindt er een concert plaats waar-
in vier van de vijf Canticles uitgevoerd worden.
Dat zijn een soort mini-operaatjes, geschreven
door Britten voor zijn vriend Peter Pears. Tenor
Bernard Loonen staat garant voor een prachti-
ge uitvoering en hij wordt bijgestaan door pia-
nist Maarten Hillenius, sopraan Maria Fiselier,
hoorniste Kirsten Jeurissen en harpiste Erika
Waardenburg. Maria Fiselier, die onlangs een
prijs won tijdens het Internationale Vocalisten
Concours in Den Bosch, zal daarnaast een aan-

tal cabaretsongs van Britten zin-
gen. Erika Waardenburg speelt
zijn harpsuite en Kirsten
Jeurissen speelt de Elegie van
Francis Poulenc. Na het concert
openen we het festival met een
feestelijke borrel. Het hele festi-
valprogramma is na te lezen in de
festivalbrochure of op de inter-
netsite van het Jagthuis. U kunt
de brochure van het Jagthuis-
Festival 2013 per post thuisge-
stuurd krijgen wanneer u ons uw
adres doorgeeft. Kom met
Pinksteren naar het Jagthuis om
de intens mooie muziek van
Britten mee te beleven!

Voor meer informatie over het
hele festival en reserveren:
www.jagthuis.nl of 0294-252609.
De locatie van het Jagthuis-
Festival is Het Jagthuis, Midden-
weg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer). Met Pinksteren,
van zaterdag 18 mei tot en met
maandag 20 mei 2013. 

Kamermuziekfestival in Het Jagthuis
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Op 18, 19 en 20 mei vindt weer de jaarlijkse
KunstRonde plaats in de gemeenten Stichtse
Vecht en Wijde Meren. Een bijzondere ge-
beurtenis. Vele honderden mensen die op de
fiets en met de auto rondrijden en op bezoek
gaan bij een aantal van de beste kunstenaars en
galeries in deze streek. 
De KunstRonde is ooit ontstaan als een fietsrond-
je rondom de Loosdrechtse plassen met een be-
zoek aan de daar wonende kunstenaars. In 15 jaar
is de KunstRonde uitgegroeid tot een actieve ver-
eniging die haar nieuwe leden balloteert op pro-
fessionaliteit en kwaliteit. Meer dan 30 deelne-
mers, waaronder alle professies in de beeldende
kunst (dit jaar voor het eerst ook fotografie) ope-
nen hun deuren om hun werk toe te lichten en
eventueel te verkopen. In het fort Nieuwersluis in
Nieuwersluis is een overzichtstentoonstelling,
waar bezoekers kennis kunnen maken met het
werk van alle kunstenaars. Dit kan helpen bij het
maken van keuzes voor een bezoek aan bepaalde
ateliers of galeries. Vanwege het pinksterweekend
kent de KunstRonde dit jaar een extra dag, zodat
een bezoek aan alle deelnemers beter haalbaar is.

Houdt u van kunst, dan is een rondje KunstRonde
in het Pinksterweekend een aanrader.

Vreelandse kunstenaars
Ook de  drie Vreelandse kunstenaars  Maarten
Vlam, Liesbeth Romeyn en Dieuwer Elema
doen weer mee. Maarten en Liesbeth expose-
ren weer op dezelfde locaties als vorig jaar.
Maarten in Atelier de Oude School
(Kortenhoefsedijk 145 Kortenhoef), Liesbeth
in De Schuur bij Vreedenhorst (Bergseweg 18
Vreeland). Dieuwer Elema exposeert dit jaar in
de prachtig gerestaureerde Pauluskerk
(Straatweg 37 Breukelen). De KunstRonde is
van 18 tot en met 20 mei steeds van 11.00u tot
17.00u. 
Uitgebreide informatie is te vin-
den op de website en facebook
pagina van de KunstRonde:
www. kunstronde.nl 
www.facebook.com/kunstronde
www.dieuwerelema.nl
www.maartenvlam.nl
www.liesbethromeijn.nl

KunstRonde Vecht en Plassen 2013
Drie Vreelanders laten hun kunst zien

Pas in 2015 viert Vreeland dat het 750 jaar gele-
den stadsrechten ontving,  maar de Dagwinkel
warmt ons al lekker op met het nieuwe
Historisch Vreeland kwartet. Aloys Hageman
heeft dit ontwikkeld ter gelegenheid van zijn
25-jaar ondernemerschap in Vreeland en kreeg
van Kees Beelaerts van Blokland tientallen
(vaak niet eerder gepubliceerde) historische fo-
to’s ter gebruik. Hoe bijzonder is dat! Ons eigen
kwartetspel. Dit is natuurlijk niet zomaar te
koop, maar men kan ervoor sparen. Bij elke
€10,- ontvangt men een stempel, met een volle
kaart van 15 stempels ontvangt men het spel.
De actie loopt tot en met juni, dus met zijn al-
len boodschappen doen in de verbouwde
Dagwinkel! En sta niet verbaasd als je deze zo-
meer in tuinen en terrassen hoort: “Mag ik van

jou in de serie Boerderijen het Vossenhol?” of
“Heb jij voor mij in de serie Middenstand de
groentewinkel van Slot?” Een feest van herken-
ning voor de ou-
dere Vreelan-
ders, leuk en
leerzaam voor
alle nieuwe en
jonge dorpsge-
noten. Een aan-
tal foto’s zal het
komende jaar
ook te zien zijn
in de rubriek
‘Vreeland
Vroeger en Nu’. 

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment 
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.
Elke maandagmiddag verse bloemen!

Spaar nu voor een uniek
kwartetspel van Vreeland!

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

Dorpsgenoot Arie van Wijhe (64) is een bege-
nadigd verteller. Vooral als het gaat over zijn
boeken, waaronder zijn nieuwe boek dat bin-
nenkort wordt uitgegeven, is zijn woorden-
stroom oneindig en klinkt er een enorme ge-
drevenheid in zijn woorden. Samen met zijn
vrouw Ria woont Arie, beiden zijn hier geboren
en getogen maar een tijdje uit ons dorp wegge-
weest, nu al weer sinds 1986 in ons Vechtdorp,
waarvan de laatste periode in een woonark.
Na een 5-tal studies kende Arie een zeer geva-
rieerde loopbaan. Hij werkte bij de overheid, bij
Joop van den Ende (directeur van Joop van den
Ende Productions) en als zelfstandig interim
manager. Hij begeleidde veranderingsproces-
sen bij grote bedrijven, banken en ook bij
(semi-)overheidsinstanties. Arie groeide op in
Loenen en had een sportief leven. Hij voetbal-
de op hoog niveau bij FC Utrecht, een club waar
hij tot op de dag van vandaag aan verbonden is
gebleven. Verder was de oorspronkelijk
Loenenaar een niet onverdienstelijk wielren-
ner, en schaatste hij, met succes, tot drie keer
toe de Elfstedentocht. Arie ontmoet zijn vrouw
Ria en samen krijgen ze drie kinderen. Hun ge-
zinsleven speelt zich grotendeels in en om
Vreeland af. Nu 27 jaar geleden neemt het twee-
tal intrek in een mooie woonark op de Vecht en
successievelijk verlaten de kinderen de ouder-
lijke woning. Als begin zestiger verzorgt Arie
nog geregeld lezingen over bedrijfsvoering en
leiderschap en blijft op vele fronten zeer actief.
Enige jaren geleden schrijft hij zijn eerste boek
‘Angstig Verliefd’ over de verregaande liefde
voor zijn kleinzoon Morris en de veranderin-
gen waaraan die relatie door de tijd ingegeven
onderhevig is.

Meneer Decker
En dan opeens
doet zich een boei-
end item voor een
nieuw boek voor.
Maar het is wel een
heel noodlottig
item. Al geruime
tijd heeft Arie last
van zijn onderrug
en een bezoek aan
de orthopeed leert
hem dat hij geope-
reerd moet worden aan een aantal van zijn on-
derste ruggewervels. Hij stelt de operatie een
keer uit (hij is veel te druk) maar in september
2010 laat hij zich dan toch opnemen in het zie-
kenhuis. Wat dan volgt is een opeenstapeling
van, op het eerste oog, ongelooflijke gebeurte-
nissen. Over die gebeurtenissen (en de lange
nasleep er van) gaat het tweede boek: ‘Hoe gaat
het met U, meneer Decker?’. 
“Hoewel  het boek op hoofdlijnen autobiogra-
fisch is, wilde ik het niet te persoonlijk maken
en er bovendien meer van maken dan een lou-
ter tragisch verhaal. En dus is de hoofdpersoon
mijnheer Decker geworden. Als ik het kort
moet samenvatten gaat het boek over verkeer-
de diagnoses in een ziekenhuis, onnodige ope-
raties, fouten bij een operatie, en over heel veel
leed en hoge herstelkosten. En vooral over dat
laatste, die kosten in de gezondheidszorg, kun
je elke dag wel iets lezen of op de televisie ver-
nemen.” In het geval van meneer Decker zijn er

zeven hersteloperaties nodig geweest. Hij heeft
tot op de dag van vandaag met een ‘kastje’ in
zijn rug dat de pijn reguleert. 
Volgens de artsen komt de complicatie die is
opgetreden bij Arie maar zelden voor. Het
houdt in dat er tijdens de ingreep een perfora-
tie is ontstaan van het centrale vochtkanaal, het
zogenaamde liquorsysteem, in het ruggen-
merg. Dat vochtkanaal staat in verbinding met
de hersenen en daardoor is er hersenvocht
weggelopen. De onfortuinlijke patiënt kwam
bij uit de narcose met een alles overheersende
hoofdpijn. In plaats van een dagopname bleef
hij achttien dagen in het hospitaal, verloor hij
twintig kilo lichaamsgewicht en werd eenmaal
zelfs zijn familie bijeengeroepen omdat zijn le-
ven niet lang meer zou duren. Ten onrechte ge-
lukkig. Een stukje uit het boek:
“Ik zoek op de tast naar het alarm. Ik kan geen
daglicht verdragen en hou mijn ogen ferm toege-
knepen. Ik druk de knop in en wacht. Morfine.
Morfine lijkt, in de week dat ik plat lig, de enige
manier om de gruwelijke hoofdpijn te temperen.
Onduidelijk is in welke dosering en vooral ook
met welke frequentie ik ervoor in aanmerking
kom. De pijn breekt steeds weer door de morfine
heen. Ze regeert mijn hele ziel en zaligheid.
Steeds frequenter gebruik ik de alarmknop. Het
wachten heb ik intussen al ingecalculeerd.”

Gooiland
Om welk ziekenhuis het gaat wil Arie niet in de
openbaarheid brengen. “Ik noem het in mijn
boek ‘Gooiland’ en het is niet ver van Vreeland.
Ik wilde meer met dit verhaal. Het is een roman
geworden op basis van mijn tragische verhaal.
Maar ik wilde er een boodschap mee uitdragen
en heb er daarom diverse thema’s in verwerkt.
Bijvoorbeeld het grote verschil tussen de ken-
nis van medici enerzijds en die van patiënten
anderzijds. Verder gaat het ook over een gebrek
aan empathie van veel artsen en verpleegkun-
digen, zoals dat in mijn boek door meneer
Decker wordt ervaren.” 
Het boek vormt een regelrechte aanklacht te-
gen de huidige gezondheidszorg met zijn pro-
tocollen, verdienmodellen en het stapelen van
misser op misser. Het uiteindelijke gevolg van
de beschreven missers in het boek is uitge-
mond in een procedure tegen het ziekenhuis.
Daarbij staat met name erkenning van wat me-
neer Decker, en impliciet dus de schrijver van
dit verhaal, is overkomen en aandacht voor de
thematiek in het boek op de eerste plaats.

Uiteindelijk kwam meneer Decker via een ken-
nis terecht in een ander ziekenhuis bij een neu-
rochirurg. “Die keek naar mijn rug en zei: ‘Dit
gaat niet goed’. Ik ben onmiddellijk weer geope-
reerd en de dokter haalt een liter hersenvocht
uit mijn rug.” Henk Decker ondergaat vele her-
steloperaties en behandeling op het gebied van
pijnbestrijding. “Ze hadden veel voorzichtiger

In de Schijnwerper...
Arie van Wijhe

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 2562000 E-mail
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl



De Vreelandbode mei 2013 13

Historisch Vreeland kwartetspel
Het Vreeland van vroeger staat sinds deze
maand extra in de schijnwerper nu Aloys
Hageman een spaaractie heeft bedacht waarbij
u met een volle stempelkaart het prachtige
‘Historisch Vreeland’ kwartetspel krijgt. Ren
dus naar de Dagwinkel om voor dit spel te spa-
ren, want het is echt een ‘Collectors-item’, een
mooie opmaat naar Vreeland 750. In deze ru-
briek zullen de komende maanden historische
foto’s uit dit kwartetspel getoond worden. Alle
foto’s komen uit de collectie van Kees Beelaerts
van Blokland en zijn voor een groot deel niet
eerder gepubliceerd geweest. Met recht dus
een bijzonder spel, iets dat elke Vreelander
toch zou moeten hebben. 

Bijna een eeuw ‘supermarkt’
Natuurlijk begint de Historisch Vreeland serie

met een foto van de Dagwinkel zelf. Op deze
foto uit circa 1970 zien we de rij huizen
Voorstraat 14 t/m 20. Wat meteen opvalt is dat
er nauwelijks  begroeiing was in de overtuinen
en dat er geen heggen waren. En dat huis num-
mer 20 toen zwart was geverfd! Vanaf 1970 was
de supermarkt eigendom van de heer Weel.
Daarvoor waren de heren Rademaker en
Hoetmer de uitbaters van wat toen ‘kruide-
nierswinkel’ heette. In 1988 nam Aloys
Hageman het stokje over van Weel, nadat hij er
eerst acht jaar als bediende gewerkt had. De
winkel heette toen Centra, daarna werd het de
Casper, later A-markt, weer later Troefmarkt
en sinds 2008 heet de winkel Dagwinkel. Al
bijna een eeuw lang in ieder geval een belang-
rijke plek in het dorp, zowel voor de dagelijkse
boodschappen als voor sociale contacten.

J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

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

De Dagwinkel

met meneer Decker, lees met mij, om moeten
gaan”, benadrukt Arie. “De systematiek in de
gezondheidszorg rammelt aan alle kanten. De
macht moet meer terug naar de patiënt en de
medici dienen daar meer en meer van door-
drongen te worden.”

Auteur
Arie is nu full time auteur ondanks veel pijn en
ongemak. Hij probeert  door lezingen en door
middel van zijn laatste boek hetgeen hem de af-
gelopen jaren is overkomen wereldkundig te
maken. “Het gaat mij om het falende systeem.
Je bent als patiënt afhankelijk van de integriteit
en kwaliteit van een arts. Ik heb van mijnheer
Decker in mijn boek doelbewust een beetje een
vervelende klootzak gemaakt. Maar dan nog

mag je professionaliteit in de gezondheidszorg,
waar je zo afhankelijk van kunt zijn, verwach-
ten.” Er zit ook een andere kant aan de zaak.
‘Mijnheer Decker’ heeft op zijn lijdensweg ook
veel geleerd. Onder meer hoe hij beter met zijn
naasten en bijvoorbeeld zijn personeel moet
omgaan. “Mijnheer Decker, en ik zelf als schrij-
ver ook wel een beetje, wij waren beiden ge-
wend om wat dominant te sturen maar dat lukt
dus niet in zo’n ziekenhuisbed. Dat keert zich
tegen je. Meneer Decker leert zich aan te pas-
sen. Hij leert hoe waardevol zijn gezin en in het
bijzonder zijn vrouw is in dit proces. En dat is
de andere kant.  Een mooie kant maar ik wens
niemand toe dat hij of zij er ooit op deze manier
achter hoeft te komen.”

M.A.v.S.
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De Import-Vreelander
Als deze Vreelandbode op de deurmat ligt
heeft Klaas er waarschijnlijk een dochter of
zoon bij. Op het moment van het interview - in
het statige monumentale huis Oostbeek aan de
Kleizuwe - is zijn vrouw Anne hoogzwanger.
Dochter Isa (2) weet nu al dat ze een broertje
krijgt. Klaas laat het in het ongewisse. Het ge-
zin telt straks vier kinderen. Klaas heeft uit een
eerdere relatie namelijk zoon Morris (12) en
dochter Anne Eva (11). 

Klaas is geboren in Oss en groeide op in het
Gelderse Beusichem. Hij was de oudste in een
gezin van vier kinderen. Toen hij de lagere
school achter de rug had, begon het reizen.
“Mijn vader moest voor zijn werk in verschil-
lende landen wonen. Ik heb op zes middelbare
scholen gezeten, van Chicago tot Djakarta. We
waren als gezin op elkaar aangewezen. Het wa-
ren best onrustige jaren, maar als ik er achter-
af op terugkijk heb ik ook veel geleerd. In
Djakarta ontmoette ik op een sportclub een
Hollandse jongen. Hij liep voor zijn studie be-
drijfseconomie aan de Rijksuniversiteit
Groningen stage in Djakarta. Dat bracht me op
een idee. Ik vertrok dus op mijn zeventiende
naar Groningen om diezelfde studie te gaan
volgen. Dat voelde goed, eindelijk los van de
beschermende familie.”

Amsterdamse avonturen
Na zijn studie kreeg Klaas een baan bij de
Vendex Food Group. Hij werd op een gegeven
moment bedrijfsleider van een supermarkt. In
die tijd ontmoette hij ook zijn eerste vrouw
Maartje, die bij de KLM de catering en de pro-
ductontwikkeling voor haar rekening nam.

“We gingen in Amsterdam wonen en begon-
nen samen Kookstudio Keizer Culinair. Eerst -
dat was in 1995 - aan de Keizersgracht en later
hadden we vestigingen door heel Nederland.
We hebben met dit concept een markt openge-
broken.” Acht jaar geleden besloten Maartje en
Klaas te gaan scheiden. Voor Klaas betekende
dat ook dat hij afstand nam van het bedrijf.
“We hadden in die tijd al Oostbeek in Vreeland
gekocht, omdat we eigenlijk voor onze Morris
en Anne-Eva af en toe wilden uitwijken naar
het dorpse leven. We woonden namelijk nog
steeds in hartje Amsterdam. Na de scheiding
besloot ik Oostbeek in de etalage te zetten. Er
was best veel belangstelling voor het huis met
de vele opstallen, maar telkens als het koop-
contract bijna ondertekend was gingen de stel-
len die het huis wilden kopen scheiden. Er
rustte duidelijk geen zegen op. Toen ik Anne
leerde kennen zijn we dus zelf maar in het huis
gaan wonen. Dat betekende wel dat er heel wat
opgekapt moest worden. Ik heb hier ontzet-
tend veel energie in gestoken. Gelukkig houd
ik zelf van klussen!”

North Sea Jazz Club 
Klaas werkte in die tijd als financieel directeur
bij een horeca-ondernemer die onder andere
Hotel Arena, Club Odeon en restaurant Neva
in de Hermitage exploiteerde. Hij liep toen al
met het idee rond een jazzclub in Amsterdam
te beginnen. “Na een paar jaar wilde ik toch
weer voor mezelf beginnen. Een jazzclub was
mijn droom. Ik kwam in contact met de archi-
tect die ons ook had geholpen met de kookstu-
dio’s, met een muzikale reclameman en met ie-
mand die de hotelschool had gevolgd. Met zijn
vieren zijn we gaan brainstormen. We vonden
een geschikte locatie op het terrein van de
Westergasfabriek in Amsterdam en op 10 mei
jl. zat ons eerste jaar erop! Ik heb een contract
met het North Sea Jazz Festival dat ik hun
naam mag gebruiken. We programmeren de
muziek die ook op het festival ten gehore
wordt gebracht. Van jazz tot funk, reggae en
soul. De club heeft een restaurant en een piz-
zeria. Gemiddeld zijn we drie tot vier avonden
per week geopend. En op vrijdag en zaterdag
hebben we ook nachtconcerten. Namen als
Alain Clark, Lois Lane, Lisa Stansfield, Lee
Ritenour en binnenkort hopelijk Trijntje
Oosterhuis staan op ons podium. Maar we zijn
ook een plek voor jong talent. In Amsterdam
is mijn droom uitgekomen en in Vreeland ge-
niet ik van het gezin en het buitenleven.” 
Op de site www.northseajazzclub.com heeft
Klaas een ‘cadeautje’ voor Vreelanders gezet.
Voor een gezellige muzikale avond in de
hoofdstad! 
klaas@northseajazzclub.com

Rondje Zuwe
door Connie Lohuis

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!

EERSTE PINKSTERDAG:ASPERGE MENU 
Op Eerste Pinksterdag serveren wij een geweldig menu

met asperges. Zowel voor lunch als diner boekbaar.
Reserveer om zeker te zijn van een plekje, bij mooi weer

op ons sfeervolle terras!

DUTCH JAZZ
Op zondagmiddag 2 juni 2013 speelt Hans Kwakkernaat met zijn

kwartet Jazz muziek van Hollandse bodem.Tijdens deze
heerlijke muziek serveren wij culinaire happen met lekkere
wijnen. Een toegangskaart is 75,00 (all in!) en te bestellen

bij de receptie.
Voor meer informatie verwijzen wij

graag naar www.nederlanden.nl 

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326, info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

- Ziekenvervoer (o.a voor chemo, bestraling, dialyse)
- Schiphol Vreeland t/m 4 pers. € 45,=

Telefoon: 0294 – 291325 

Hoe komt het dat wij droge voeten houden ter-
wijl de Vecht een meter hoger ligt dan de wei-
landen? Kunnen de watermolens nog steeds de
polders bemalen? Waarom staan er juist langs
de Vecht zoveel buitenplaatsen? Hoe zijn de
Loosdrechtse Plassen eigenlijk ontstaan?
Allemaal vragen die tijdens Expeditie Vecht
beantwoord worden, een initiatief van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in samen-
werking met Wolfrat. Vaartochten op een his-
torisch schip waarvoor men zich individueel –
of in groepjes – kan aanmelden. Juliette Jonker
van VechtExclusief is gids aan boord en zal al-
les vertellen wat met het thema water te maken

heeft. De tocht voert over de Loosdrechtse
Plassen naar de Vecht door de Mijndense sluis,
zodat u het hoogteverschil in waterpeil aan
den lijve meemaakt. Deelname is  €17,50 p.p.
voor een tocht van twee uur met gids. Aan
boord kunt u drankjes of een broodje kopen
als u dat wilt. 

Data: zaterdag 18, 25 mei en 1 juni, twee vaar-
ten per dag: om 11 uur en om 14.00 uur.
Vertrek vanaf Recreatiecentrum Mijnden,
waar u voor het actietarief van € 2,- per dag
kunt parkeren. Op www.wolfrat.nl (‘Beleving’)
of via 035-7676066 kunt u zich aanmelden.

Vaar mee met Expeditie Vecht
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zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Van 25 mei tot en met 16 juni 2013 wordt de
jaarlijkse tentoonstelling van Kunst aan de
Dijk gehouden. Dit jaar staat Jan Sluijters juni-
or (1914-2005) in de schijnwerpers, zoon van
de bekendere en gelijknamige schilder. Jan
Sluijters junior is nauw verbonden met de
Gooi- en Vechtstreek, hij woonde jaren in de
omgeving en legde die vast in zijn schilderijen.
De tentoonstelling wordt gehouden in de
Oude School aan de Kortenhoefsedijk.

De zoon van
Jan Sluijters heeft als schilder altijd in de scha-
duw van zijn beroemdere vader gestaan. Hij
was minder gedreven en ook minder produc-
tief. Hij werkte niet alleen als kunstenaar, maar
ook als filmer en cameraman. Hij maakte on-
der meer bedrijfsfilms en documentaires en

hoefde dan ook niet van zijn kunst te leven.
Mede daardoor heeft hij betrekkelijk weinig
geëxposeerd, waardoor veel werk in eigen be-
zit is gebleven. Uit dit werk, en uit verzamelin-
gen van particulieren, is de tentoonstelling bij
Kunst aan de Dijk samengesteld.

Veelzijdig
De tentoonstelling geeft een goed beeld van
het veelzijdige kunstenaarschap van Jan
Sluijters. Ook het filmwerk van Sluijters is te
zien op de tentoonstelling. Hij maakt onder
andere een documentaire over het vliegdek-
moederschip de Karel Doorman, waarop hij
meevoer naar Bali. 

Rondleidingen
Tijdens de tentoonstelling worden rondleidin-
gen gegeven voor groepen van minimaal 10
personen. Het is ook mogelijk de rondleiding
te combineren met een lunch op het terras uit-
kijkend op het prachtige plassengebied.
Periode: zaterdag 25 mei tot en met zondag 16
juni 2013. Locatie: De Oude School, Korten-
hoefsedijk 145 Kortenhoef.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
11.00 - 17.00 uur. Meer informatie:
www.kunstaandedijk.nl. 

Tentoonstelling Jan Sluijters junior

Intuïtief schilderen
Als je altijd al hebt willen schilderen maar
nooit hebt gedurfd. Als je nog steeds denkt dat
je niet kunt tekenen of niet creatief bent. Als je
behoefte hebt aan rust en ontspanning. Als je
nieuwe mogelijkheden wilt ontdekken of beter
in contact wilt komen met jezelf. Kom naar de
workshop intuïtief schilderen. Op woensdag-
ochtend 29 mei geeft Dieuwer Elema, creatief
thearapeute en beeldend kunstenaar een ken-
nismakingsworkshop in CSV Ridderhof. Je
maakt op een ongedwongen en ontspannen
manier kennis met een andere manier van
beeldend werken. Het accent ligt niet op het
maken van een mooi eindproduct, maar op de
ervaring. Niet het aanleren van technieken,
maar het ontdekken en het ontwikkelen van je
eigen creativiteit staan centraal.

Woensdagochtend 29 mei van 9.30 tot 12.00
uur. Kosten: 20 euro, inclusief koffie en mate-
riaal. Bij voldoende belangstelling zal er na de
zomer een cursus volgen van 6 bijeenkomsten.
Deze cursus kost 100 euro. Opgeven info@di-
euwerelema.nl of 0294 234536. 
www.dieuwerelema.nl.

Mozaïeken
Workshop Mozaïeken in het cultureel cen-
trum van Nederhorst den Berg, onder leiding
van Juliette Schriek. Data 25 mei en 8 juni
(ochtend), keuze uit 3 objecten te weten:
bloempot (€ 22,50), 2 tempex bollen verschil-
lende maat (€ 22,50) en een dienblad op poot-
jes (€ 32,50). Prijzen zijn incl koffie/thee/lek-
kers en benodigde materialen. Info schriek-
jes@ziggo.nl of tel. 0294 252483.

Creatieve workshops

Voor de kinderen
van 3 t/m 8 jaar
verwachten we in
de middag kin-
dertheatershow
Peter en de Vlieg-
machien met
‘Toveren’. Peter
Wetutbeter en
Vince Vliegma-
chien zijn vrien-
den. Peter is een

druk, vrolijk en grappig jochie dat door zijn en-
thousiasme nogal eens in de problemen komt.
Vince wil later vliegmeneer worden. Hij is serieus
en moet de problemen oplossen die Peter veroor-
zaakt. Samen beleven zij spannende avonturen.
En zonder de hulp van de kinderen is een goede
afloop niet mogelijk! Peter en Vince hebben ei-
gen liedjes die binnen de kortste keren  worden
meegezongen en gedanst. Kom kijken, doe mee,
leef mee en… vlieg met ons mee!

Voor de kinderen van 8 t/m
12 jaar verwachten we in de
avond de educatieve voor-
stelling “Omgaan Met Geld”.
Mike-E en Spike-Y komen
met de vraag ‘Wat doe jij als
je veel geld wint?’ De kinde-
ren worden interactief be-
trokken in het verhaal. Zij
blijven geboeid: door hippe
muziek die in de show verweven zit, door spelele-
menten waarbij de kinderen zelf meedoen en
door de live gezongen liedjes en raps van de twee
coole dudes. Maar de belangrijkste vraag blijft:
“Wat doe jij als je veel geld wint?”

Datum: zaterdag 1 juni
Tijd: 16.00 uur Peter en de Vliegmachien

19.30 uur Mike-E en Spike-Y
Prijs: € 10,00 per voorstelling
Meer informatie en het reserveren van kaarten via
de website van het theater: www.theater4en1.nl.

Twee keer kindertheater in Breukelen
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Op 18 april jl. kwamen een aantal van de om-
wonenden van de Van Leerbrug samen voor
een update over de situatie rond de Van
Leerbrug. Deze brug, eigendom van de ge-
meente Stichtse Vecht, is namelijk onderwerp
van een gemeentelijk vooronderzoek betref-
fende een centrale bediening op afstand, sa-
men met de bruggen in Loenen en Breukelen.  
Dit vooronderzoek is inmiddels afgerond.
Hieruit blijkt een financiële besparing voor de
gemeente. B&W heeft ondertussen besloten
tot een onderzoek “naar de haalbaarheid van
de automatisering van de bruggen in Vreeland,
Loenen en Breukelen”. Nog niet alle technische
en andere consequenties zijn voldoende aan
bod geweest. De omwonenden hebben een
lijstje met consequenties opgesteld met betrek-
king tot het verdwijnen van een brugwachter
en plaats daarvan verkeerslichten, camera’s en
geluidssignaal.  De direct omwonenden zullen
contact met de gemeente houden en via de
Vreelandbode alle inwoners informeren. 
Uiteraard heeft eventuele centrale brugbedie-
ning consequenties voor het hele dorp. 

Wilt u uw mening geven dan kunt u mailen
naar info@vreelandbode.nl

Van Leerbrug op afstand bediend?

Het niet doorgaan van de kermis blijkt een
grote teleurstelling voor het merendeel van de
Vreelanders. Volgens de gemeente Stichtste
Vecht is Vreeland het enige dorp waar de ker-
mis dit jaar tot nu toe niet is gehouden. “De
kermis hoort bij Vreeland, al sinds jaar en dag.
Mijn kinderen zijn heel verdrietig”, is een veel-
gehoorde opmerking in het Vechtdorp.
Exploitant Sterrenberg gaf eerder aan dat hij
niet naar Vreeland afreist vanwege de sterk ge-
stegen kosten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is
er dit jaar echter helemaal geen vergunning
door hem aangevraagd voor het reizende ver-
maak en zijn de kosten niet berekend en dus
onbekend gebleven. “De afgelopen jaren is wel
vergunning verleend aan Dhr. Sterrenberg,
waarbij met hem een overgangsregeling is ge-
troffen voor de kosten in 2012 aangezien bij de
overgang van de gemeente Loenen (waar me-
neer voorheen zijn aanvraag moest indienen)
naar de gemeente Stichtse Vecht in 2011 de le-
ges en precariokosten voor een evenementen-
vergunning zijn gestegen. Met meneer is een
regeling getroffen voor een soepele overgang.
Daarbij is vermeld aan Dhr. Sterrenberg dat
vanaf 1 januari 2013 de leges voor zijn vergun-
ningaanvraag worden vastgesteld op grond
van de door de gemeenteraad van Stichtse
Vecht vastgestelde legesverordening 2013”, al-
dus een gemeentewoordvoerder. 

Vergunning
Volgens de familie Sterrenberg klopt het dat  er
dit jaar geen vergunning is aangevraagd. “Dat
is omdat de kosten voor de vergunning voor
een mini kinder kermis in Vreeland verdub-
beld zijn. Dat kunnen we niet opbrengen.  
De gemeente heeft een vast tarief voor een ker-
misvergunning en voor zo’n klein dorp gaat
dat gewoon niet”, aldus een woordvoerder van
de familie.
“De kermis hoort bij Vreeland. Misschien iets
voor de dorpsraad!”, zo stelt Annemarie
Greefhorst-Stekelenburg via social media.
Gebiedsregisseur Jacobine Klijberg heeft tien-
tallen reacties van Vreelanders binnengekre-
gen over het verdwijnen van de kermis en is
druk bezig zich een beeld te vormen van de si-
tuatie met het oog op de toekomst. 

De kosten voor marktkraamhouders zijn ove-
rigens niet gestegen, zo meldt Stichtse Vecht.
Sinds korte tijd zijn op de Fetha behalve op
donderdag ook op woensdag marktkramen te
vinden. Een situatie waar Dagmarkteigenaar
Aloys Hageman op zijn zachtst gezegd niet blij
mee is. “Ik heb zelfs bezwaar aangetekend bij
de gemeente. Het is voor ons al heel moeilijk
het hoofd boven water te houden maar door
deze situatie wordt het nog veel moeilijker.”
Hageman heeft nog geen reactie ontvangen op
zijn bezwaarschrift.

M.A.v.S.

Onvrede over verdwijnen kermis


