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Eigenlijk is het te laat, maar toch wenst de redactie van de
Vreelandbode u een goed, gezond en gelukkig 2014 toe! Wij hopen
u ook dit jaar te informeren en amuseren met nieuws en wetens-
waardigheden van en door Vreelanders. Het jaar is mooi begonnen
met een succesvolle nieuwjaarsduik. U leest er alles over. Een nieuw
jaar vraagt om nieuwe initiatieven. Deze maand start dan ook een
vierdelig spannend feuilleton. Het verhaal speelt zich af in Vreeland,
maar is geheel fictief en elke eventuele gelijkenis berust op louter
toeval. Maar ook de ‘oude’ rubrieken blijven bestaan. U leest de co-
lumns van Pieter Hoekstra en Harold Linnartz (Hemel boven
Vreeland) en de Vroeger&Nu staat in het teken van Voorstraat 20,
de oude bakkerij Schouten. Verder zijn er twee Janny’s deze maand
aan het woord: Janny Bemelman als OerVreelandse en Janny Toom
van Buitenbeentje Aerobics staat in de ‘Bedrijvigheid’.
ImportVreelander van januari is Arjen van Nes. De Vreelandbode
is ook weer gevuld met veel nieuws en activiteiten, zoals u van ons
gewend bent. Op naar een nieuw jaar waar blijft wat goed is en waar
ook ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen!

Maanden voorbereiding gingen eraan voor-
af, en dat was te zien! De kledingwerkgroep
van Stichting Vreeland 750 heeft zich letter-
lijk uit de naad gewerkt voor de kostuum-
presentatie tijdens het nieuwjaarsfeestje van
de Dorpsraad.

Terwijl aan de bar het glas wordt geheven op
het nieuwe jaar, worden in de zaal achter geslo-
ten deuren landlopers en waarzegster gesch-
minkt en adellijke dames in middeleeuwse jur-
ken gehesen. Na de doorloop volgen nog een
paar laatste tips: maak contact met het publiek,
kijk de mensen aan en klap allemaal mee op de
Radetzkymars voor het André Rieu-effect!

Dan gaan de deuren van de zaal open. Het
Vreelandse publiek stroomt binnen en de mo-
deshow kan beginnen.
Hoofd kostuum Ellen Bulterijs raadt het pu-
bliek aan goed op te letten of het wellicht inge-
leverde stoffen herkent. “We hebben echt alles
zelf gemaakt. Herkent iemand bijvoorbeeld
deze beddensprei?”
Als eerste presenteert de Middeleeuwse mid-
denstand zich op de catwalk. Juliette Jonker
vertelt ons wat we zien: jurken, schorten, ka-
proenen, mantels en capes. Daarna volgen de
religieuzen met bijbel en kruis. Vreelanders die
vooraan staan worden door de bisschop inge-
zegend met wijwater. De bedelaars en landlo-
pers krijgen vanuit het publiek enkele dukaten
toegestopt. Een dame van lichte zeden tilt on-
deugend haar rokken op. Door de boeren en
landarbeiders wordt praktische donkere kle-
ding gedragen want er moet ook gezaaid en ge-
oogst worden. Dan lopen stoere ridders en
boogschutters een rondje op de catwalk met
zwaard, schild en pijl en boog. Als laatste sho-

wen enkele Hoge ‘Heer’lijkheden en edelvrou-
wen hun kleurige, rijke kostuums. Op de ma-
ten van de Radetzkymars lopen alle modellen,
waaronder overigens ook veel kinderen, nog
één rondje. Het publiek klapt enthousiast mee
en dan volgt er een daverend applaus voor de
kledingwerkgroepleden die alle kostuums
hebben genaaid.

Het publiek is geïnspireerd geraakt, dat is over-
duidelijk. De kledingwerkgroep hoopt dat
vanaf 1 januari 2015, wanneer het feestjaar ter
ere van het 750-jarig bestaan van Vreeland be-
gint, steeds meer dorpsgenoten bij elke festivi-
teit in middeleeuwse kleding rondlopen. Met
als climax natuurlijk de feestweek van vrijdag
21 t/m zondag 30 augustus 2015.
We hebben dus nog een jaar de tijd om een
kostuum te kiezen en te (laten) maken. Op
woensdag 5 februari (19.30 uur) is er een in-
loop-uur in CSV Ridderhof om advies in te
winnen, patronen te kopen en opdracht te ge-
ven voor een kostuum die u wilt laten maken
(tegen een vergoeding). In maart en april vol-
gen voor diegenen die zelf een kostuum in el-
kaar willen zetten verschillende naaicafé’s
(voor meer info en inschrijven zie www.vree-
land750.nl). Oude gordijnen, gedateerde jur-
ken of grote lappen stof kunnen worden inge-
leverd op school. De kledingwerkgroep tovert
ze om in prachtige middeleeuwse gewaden!
Een groot deel van de kleding die zondag op de
catwalk te zien was, is te koop. Heeft u iets ge-
zien dat u graag zou willen aanschaffen, neem
dan contact op met Barbara Mees (06
13189758 of b.mees@kpnplanet.nl) en zij zal u
in contact brengen met de desbetreffende
werkgroeplid. E.S.

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

Wervelende modeshow in Dorpshuis

Af en toe ontvangen wij klachten over de bezorging van de
Vreelandbode. Het spijt ons als u de Vreelandbode te laat of niet be-
zorgd krijgt en doen er alles aan om dit te voorkomen. Wist u dat de
nieuwste Vreelandbode altijd af te halen is bij de Dagwinkel? En
vanaf de dag van verschijnen is de Vreelandbode ook digitaal te le-
zen op www.vreelandbode.nl.

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

Agenda
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 12 februari 2014 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-

landbode komt uit op 20 februari 2014.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

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

Colofon

18 januari Ophalen oud papier
30 januari Dorpsdiner, De Nederlanden

Vreelandse Vrouwenborrel, 
Lokaal Zuid

5 februari Inloopavond Naaicafé 
Middeleeuwse kleding, CSV

7 februari VRDGMDDGBRRL 
Lokaal Zuid

15 februari Ophalen oud papier
18 feb-10 mei Tentoonstelling RHC 

Vecht en Venen
24-28 febr. Voorjaarsvakantie 
6 maart Verkiezingsdebat, Dorpsraad, 

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

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

Wij willen graag oppassen!
Wij (Lisanne Vlekke, Swaan en Luna Bongers)
zijn 14 en 15 jaar. We wonen op het
Maartenplein en passen daar geregeld op. We
zouden het leuk vinden om meer oppasadres-
sen te krijgen. Swaan en Luna: 0294 230629,
Swaan: 06 21651511, Luna: 06 29154802
Lisanne: 0294 237122, 06 29106289

Oppas gezocht?

Dringend woonruimte te huur gezocht in
Vreeland of Loenen, voor Vreelander met 2
kinderen. Bel Mike Reijnen, 06-22 88 6789

Woonruimte gezocht

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland

5 jan. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra

12 jan.  10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

19 jan. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

Dienst van schrift en tafel.

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK

Uitvaartcentrum “De Oude Berk”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

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

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen
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De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

VALENTIJNSDAG vrijdag 14 februari 2014
Verras je Valentijn met een Sharing Dinner in de Nederlanden.

Samen smullen van een 6 gangen diner. Prijs 150.00 per 2 personen.
Liever lunchen? Dat kan ook! 

3 gangen sharing lunch 70.00 per 2 personen.

DUTCH JAZZ zondag 30 maart 2014
De 3e editie al weer, dat Joost Zoeteman en Hans Kwakkernaat de
lounge op zijn kop zetten met heerlijke Dutch Jazz.Wilco en Teun 
verzorgen de inwendige mens. Een 4 gangen lunch, muziek en wijn 

is 75.00 per persoon.Aanvang 12.00u, einde rond 1530u.
Alleen van te voren te reserveren via info@nederlanden.nl.

In januari en februari zijn wij zondag én maandag gesloten,
vanaf 1 maart weer alleen de maandag.

Met een culinaire groet,
Wilco & Caroline Berends 

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

TIjdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 6 januari jl. werd de nieuwe ambtsketen van
onze burgemeester, mevrouw Mirjam van ’t Veld,
gepresenteerd. Twaalf schakels met daarop met
de hand gegraveerde symbolen symboliseren de
twaalf kernen van Stichtse Vecht, aaneengesmeed
in één robuuste keten. De Van Leerbrug is het
symbool dat op de schakel van Vreeland is gegra-
veerd. Daarnaast zijn de wapens van de voorma-
lige gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen
aan de achterkant van de keten te zien, zodat de
oorspronkelijke kernen van onze gemeente zicht-
baar blijven. 
Niet alleen de keten zelf, maar ook de totstandko-
ming ervan symboliseren de eenheid binnen
Stichtse Vecht. De burgemeester: “Op mijn ver-
zoek heeft een begeleidingsgroep van betrokken

en deskundige inwoners geadviseerd over het
ontwerp van de keten. Dit proces staat symbool
voor de manier waarop wij als bestuur u als inwo-
ners willen betrekken. En juist dàt vervult mij met
trots en dankbaarheid: de ambtsketen is daarmee
een ambtsketen geworden die van de inwoners
zelf is, en niet van mij als burgemeester alleen”. 

Vreeland een schakel in de ambtsketen

WAT DOET MAYA KOOKT:
Het verzorgen van dagverse maaltijden bij je thuis.
Dit is voortgekomen uit een behoefte bij gezinnen 
die op sommige dagen tijd tekort komen om een 

gezonde, gevarieerde maaltijd te kunnen verzorgen.  
info@mayakookt.nl

Genieten van een 3-gangen diner, maar iede-
re gang in een ander huis in Vreeland.
Wanneer? Zaterdag 7 juni 2014. 

Het werkt als volgt: inschrijven gaat per kop-
pel. Ieder koppel is verantwoordelijk voor het
voorbereiden en serveren van 1 gang voor 6
personen, tijdens die gang ontvangen jullie 2
andere koppels in je huis. De andere 2 gangen
gaan jullie op bezoek bij dorpsgenoten. Iedere
gang duurt 1 uur, waarna de koppels rouleren,
dus bij iedere gang heb je andere tafelgenoten. 
Na het nagerecht verzamelen we op 1 locatie
voor de afsluiter.  Vooraf horen jullie welke
gang jullie te bereiden hebben (voor-, hoofd-
of nagerecht). Let op: het is geen haute cuisine,
maar gewoon een lekkere maaltijd, niet te
moeilijk en wat vooraf al klaar staat en op het
laatste moment alleen nog afgemaakt of opge-
warmd hoeft te worden. Op de avond zelf wor-
den de enveloppen uitgedeeld en krijgt ieder
koppel te weten bij wie ze voor de volgende
gang verwacht worden.  Voor nieuwkomers in

Vreeland de perfecte gelegenheid om dorpsge-
noten te leren kennen. Voor de Vreelanders die
hier al langer wonen, erg leuk om elkaar wat
beter te leren kennen en wellicht toch ook nog
nieuwe gezichten te treffen!  Er kan eventueel
ook individueel ingeschreven worden, die we
kunnen samenvoegen tot “Eat & Meet kop-
pels”.  Er kan gezamenlijke oppas voor de kin-
deren (tot 12 jaar) geregeld worden, met uiter-
aard ook voor hun een lekkere maaltijd. Bij in-
teresse, dit graag bij aanmelding doorgeven. 
Bij aanmelding vernemen we ook eventuele
dieetwensen.  Datum: zaterdag 7 juni 2014
Tijdstip: 17.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
Kosten: € 10,00 per koppel Extra bij gebruik
kinderoppas: € 5,00 per kind  Bij aanmelding
aangeven: - Naam en adres - Wel/geen gebruik
gezamenlijke kinderoppas - Zo ja, aantal kin-
deren - dieetwensen. 
Voor aanmelding, vragen en informatie:
eat.and.meet@live.nl of 06-152 46 460. We kij-
ken uit naar veel reacties! Hartelijke groet,
Renate Vermeijs & Tiny Nijman 

Nieuw Vreelands initiatief: Eat & Meet! 

Na ruim 45 jaar gaat de Koninklijke VIV
Buisman het dorp verlaten. 
In 1968 kocht de huidige eigenaar, de familie
van Ballegooijen, het toenmalige fabriekster-
rein aan de Nigtevechtseweg en de locatie aan
de Raadhuislaan, achter de muziektent. De
eerste 15 jaar werd de bestaande activiteit van
eiproducten (vloeibaar en poeder) geconti-
nueerd en gestart met de productie van boter-
olie en melkvetproducten. De mogelijkheden
voor melkvet producten waren aanzienlijk
mede door de toenmalige hoge botervoorra-
den in de Europese Gemeenschap. Grote or-
ders werden geboekt wat steeds meer vracht-
verkeer met zich meebracht. 
In het begin van de jaren zeventig ging al het
vrachtverkeer van de N201 via de Spoorlaan,
langs het hotel, over de smalle Boterweg rich-
ting fabrieksterrein aan de Nigtevechtseweg.
Na het opbreken van de Boterweg door boze
bewoners is al snel een oplossing gevonden
door het aanleggen van een rondweg over de
Singel. Dit heeft zeker bijgedragen aan de goe-
de relatie tussen de dorpsbewoners en de VIV. 

Begin jaren tachtig bleek het terrein aan de
Nigtevechtseweg toch te klein en te ongunstig
gelegen om verder uit te breiden. De fabriek
werd overgeplaatst naar Zelhem in de
Achterhoek (1982) en het kantoor werd ge-
vestigd aan de Raadhuislaan (1988). Vanuit
dit kantoor hebben de directie/verkoop en
ondersteunende diensten 25 jaar gewerkt. 
Koninklijke VIV Buisman behoort samen
met Van der Pol in Wijk en Aalburg tot de
Dairy Trading International groep. Het be-
stuur heeft dit jaar besloten dat de onderne-
ming vanuit één vestiging in Wijk en Aalburg
gaat opereren. Wij verwachten in april
Vreeland te gaan verlaten. 
De VIV en het dorp Vreeland zijn 45 jaar met
elkaar verbonden geweest. Ondanks dat in de
naam VIV Buisman het woordje Vreeland
niet meer voorkomt is het wel degelijk zo dat
in de wereld van de zuivel, VIV een bekende
naam is en VIV staat nog altijd voor
Verwerkings Industrie Vreeland.

Kees Hellingwerf, directeur.

Lezers schrijven  

Dorpsgenoten,  
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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 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Bij ons in de salon!
OPI Gelcolor Hotstone massage Ontspanningsmassage

Gezichtsbehandeling Reiki behandeling Manicure Pedicure

We werken alleen op afspraak
Vreelandseweg 37A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

Op zondagmiddag 19 januari a.s. geeft
Loenens Fanfarekorps Oud-Over een High
Tea concert onder leiding van dirigent Hans
van Hees. Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee en diverse lekkernijen, kunt u genie-
ten van een afwisselend programma. 

Het concert vindt plaats in Cultureel Centrum
't Web, Spinnerie 15 te Loenen aan de Vecht.
Aanvang van het concert is 14.30 uur, de zaal
gaat om 14.00 uur open. De toegangsprijs is 10
euro, dit is inclusief de High Tea, koffie/thee
met diverse zoete en hartige lekkernijen. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via:
www.oudover.nl (via de link Contact),
Cultureel Centrum 't Web (0294-238092),
Lida Boelhouwer-van Rooijen (0294-233617,
lidaboel@kabelfoon.nl), Maddy Kuijlenburg-
Torsing (06-22627413, info@fermato.nl),
Liesbeth Schlimme-Born (0294-253570, lies-
beth_schlimmeborn@tele2.nl), Maarten Born
(0294-233423) en Jelmer Molleman (06-
27183366, jelmerdedarter@hotmail.com). Is
het vervoer voor u een probleem? Neem dan
contact op met één van de bovengenoemde
bestuursleden. 

High Tea Concert 
door Loenens Fanfarekorps Oud-Over

Sinds half oktober is in het Vechtstreekmuse-
um te Maarssen de tentoonstelling ‘De Zeven
Wereldwonderen van Stichtse Vecht’ te be-
zichtigen en die is zeer de moeite waard! Naast
de prachtige foto’s van de Foto- en Videoclub
Loenen, op creatieve wijze geëxposeerd (zelfs
in 3D!) is er ook een mooie film van de omge-
ving te zien. En natuurlijk staan in vitrines di-
verse bijzondere historische objecten opge-
steld, gerelateerd aan de uitgekozen wonderen.
Het oudste en bekendste wereldwonder van de
gemeente Stichtse Vecht is de rivier De Vecht
en die wordt gepresenteerd als “Een stroom
van verhalen”. Dat water een belangrijke rol
speelt in de gemeente blijkt ook uit de keuze
voor het Amsterdam-Rijnkanaal en de
Bethunepolder. Van de twaalf kernen van
Stichtse Vecht springt Vreeland in het oog
door de verkregen stadsrechten in 1265, dank-
zij het Kasteel Vredelant. Van de meer dan 70
buitenplaatsen in de gemeente zijn  Slot Zuylen
en Buitenplaats Doornburgh verkozen tot we-
reldwonder. Het laatste wereldwonder is
Business Universiteit Nyenrode, gesticht op 20
november 1946 en gevestigd in het prachtige
kasteel uit 1296. Kortom, Stichtse Vecht heeft
ongelooflijk veel om trots op te zijn!
Om thuis nog even na te kunnen genieten van
de expositie is sinds kort de DVD over de ze-

ven wonderen te koop in de museumwinkel
voor de introductieprijs van slechts 7 euro!
Expositie De zeven wereldwonderen van
Stichtse Vecht 16/10/2013 – 01/07/2014
Reguliere openingstijden: woensdag, zaterdag
en zondag van 14 tot 17 uur.
Gratis rondleidingen: iedere eerste zaterdag van
de maand. Voor groepen de gehele week rondlei-
dingen mogelijk op afspraak 
Adres: Diependaalsedijk 19b, Maarssen (voor-
malig koetshuis a/d Vecht, naast Goudestein)

Voor alle informatie en entreeprijzen:
www.vechtstreekmuseum.nl

DVD expositie ‘De zeven wonderen 
van Stichtse Vecht’ te koop 

Als de weersomstandigheden het toelaten
wordt er in week 3 of 4 een start gemaakt met
het aanleggen van het crossbaantje op het oude
CSV terrein. Er zal door Johan Spijker extra
grond worden aangevoerd waarmee een par-

cours met een aantal bulten zal worden gecreë-
erd. Mocht het daarna nog gaan sneeuwen dan
kunnen we de crossbaan gebruiken als slee-
baan!

Crossbaan op CSV-terrein

Heeft u zin in een avondje uit? Donderdag 13
februari vertoont de Bibliotheek Loenen de
film ‘A Royal Affair’, een Deens historisch lief-
desdrama. In 1766 wordt de 15-jarige Britse
prinses Caroline Mathilde uitgehuwelijkt aan
koning Christiaan VII. De koning is geestelijk
instabiel, waardoor de ministers in feite de
macht hebben. In 1768 krijgt de koning een
nieuwe lijfarts, de Duitse Struensee, die zijn
vertrouwen wint en zo zijn verlichtingsideeën
in nieuwe wetten kan omzetten. Struensee
krijgt een affaire met de koningin, wat tot zijn

ondergang leidt. De film kreeg een Oscarno-
minatie voor Beste niet-Engelstalige film.
De film start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30
uur. Na afloop van de film kunt u napraten met
een gratis drankje. Leden van de Bibliotheek
betalen €3 en niet-leden €7 entree. Een stoel
reserveren kan via e-mail loenen@biblio-
theekavv.nl, telefonisch (0294) 23 42 85 of aan
de balie in de Bibliotheek Loenen, Keizer
Ottolaan 11. Deze avond wordt mede mogelijk
gemaakt door de Stichting Vrienden van
Bibliotheek Loenen. 

Film ‘A Royal Affair’ in de Bibliotheek 
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Lekker liggend op de bank
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

Vanaf 18 februari is de kleine maar bijzonde-
re tentoonstelling ‘Topstukken rond de bui-
tenplaats’ te zien in het Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen in het Cultuurhuis
aan de Schepersweg in Breukelen. Vijftig
vaak nog niet eerder vertoonde archiefstuk-
ken rond het thema ‘buitenplaats’ worden ge-
presenteerd rondom een aantal thema’s.
Denk aan familiekiekjes uit albums van Slot
Loenersloot, 17de eeuwse koopakten, prach-
tige gravures van tuinen en buitenplaatsen,
prentbriefkaarten en bijzondere kaarten.
Tegelijk wordt de nieuwe website van het
RHC geopend, met daarop webexposities
rond de buitenplaatsen. Bezoek de tentoon-
stelling of de webexpositie en stem op uw fa-
voriete Topstuk. Stemt  u op het meest geko-
zen topstuk, maakt u kans op de Vechtgids,

de cultuurhistorische gids van de
Vechtstreek. Open: dinsdag t/m donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur, toegang is gratis.
www.rhcvechtenvenen.nl

Tentoonstelling in het RHC

Van 22 januari tot en met 1 februari is het weer
tijd voor de Nationale Voorleesdagen. Deze
dagen zijn speciaal voor kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen. Alle kinderen tussen 0 en 6
jaar met hun ouders, opa’s en oma’s, verzorgers
zijn van harte welkom. 
In de Bibliotheek Loenen is op vrijdag 24 ja-
nuari, 16.00 uur de voorstelling van De Rest te
zien. Op zaterdag 1 februari, 11.00-12.00 uur
wordt er voorgelezen met het Kamishibai-ver-
telkastje. 
Meer informatie over de Voorleesdagen en

over lid worden vindt u op onze website
www.bibliotheekavv.nl.

Nationale Voorleesdagen in de Bieb

Op zaterdag 25 januari as. kan jong en oud
Vreeland middels zangworkshops kennis maken
met de zangkunst. Deze gratis open dag in CSV
De Ridderhof start om 10.00 uur en eindigt met
een concert van Les Femmes Vocales om 17.00
uur. “Iedereen die overweegt om te gaan zingen,
of al kan zingen kan zich deze dag orïenteren”,
zegt initiatiefnemer én zangleraar Robert
Hoving.  Al 13 jaar timmert het Zingenzo-koor
van Hoving  aan de weg om cultuur voor een
breed publiek toegankelijk te maken. Hoving:
“Tijdens de open dag zijn er niet alleen zangdo-

centen aanwezig, maar ook logopedisten van de
logopediepraktijk in Breukelen. En er zijn docen-
ten die bekend zijn met de Alexander-techniek
waar geoefende zangers gebruik van maken.
Verder zijn er flitsoptredens van het Zingenzo-
koor én van Les Femmes Vocales. Het program-
ma van deze dag biedt je alle mogelijkheden om
onafhankelijk van ervaring of muzikale wensen
je te laten voorlichten en in de praktijk deel te ne-
men aan de workshops.”  Alle informatie en het
programma kun je vinden op www.zingenzo.nl
of bel  voor deelname met 0294-785312.

Open dag ‘Zingenzo’ in CSV
Gratis workshops! 

Vorig jaar besloot de bedrijfsvereniging Onder-
nemend Vreeland – met inmiddels 65 leden – de
kosten voor de nieuwe brugverlichting  voor haar
rekening te nemen. Voorzitter Lodewijk van
Monsjou legt uit: “De oude verlichting moest
voor veel geld gerepareerd worden. We hebben
toen – na stemming onder de leden – besloten dat
nieuwe verlichting een betere oplossing was en
dat wij het als vereniging met elkaar wilden finan-
cieren. Het gaat hier om een dorpsbelang.” Paul
Zuidervaart, ook lid van Ondernemend
Vreeland, komt uit de wereld van verlichting. Hij
regelt nog steeds de verlichting van grote evene-
menten. Paul: “Ik heb een lichtplan gemaakt en
dat ook uit laten voeren. Deze nieuwe verlichting
is door de ledlampen energiezuinig en het sys-
teem is duurzaam en onderhoudsarm. Verder
wordt er gebruik gemaakt van smart timers, die
bij het ondergaan van de zon of veranderende
weerssituaties ervoor zorgen dat de verlichting
aanspringt. De burg is nu het hele jaar door ver-

licht. Dat is niet alleen leuk voor de Vreelanders,
maar ook voor de mensen die ons dorp bezoeken.
Ik heb veel positieve reacties gekregen.”

Flink budget
Ondernemend Vreeland investeerde ruim 5 dui-
zend euro in de nieuwe verlichting. Lodewijk:
“Het is weliswaar andere – meer ingetogen - ver-
lichting dan we gewend waren, maar dit systeem
is veel efficiënter, ook qua onderhoud. De kosten
zijn in alle opzichten lager. Paul neemt overigens
het onderhoud voor zijn rekening.” Paul vult tot
slot aan: “De lampen die er nu hangen kunnen 35
duizend uur branden. We kunnen dus nog even
vooruit. We hebben met dit lichtplan de brug meer
uitgelicht dan verlicht. De oude hanglampen heb-
ben we ook voorzien van ledspots en nieuwe gla-
zen kappen, daardoor is de verlichting ook sfeer-
en smaakvol. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik
van Ondernemend Vreeland heb gekregen.”

C.L.

Nieuwe brugverlichting

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het gro-
te aanbod aan Kerstspullen voor het
Dorpshuis. De hoeveelheid heeft al mijn ver-
wachtingen overtroffen. Waar een dorp als
Vreeland wel niet groot in is!!
Bedankt!! Nelly Jilesen Dorpshuis Vreeland

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

Dames - Herenkapsalon

Gelukkig Nieuw HAAR
in 2014

Marjolein & Jacqueline

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Haar leeftijd wil ze niet verklappen maar feit is
dat Janny al bijna 35 jaar geleden ‘haar’
Buitenbeentje Aerobics in Vreeland en Loenen
is gestart. Piepjong kan ze dus niet meer zijn.
Toch kunnen velen jaloers zijn op haar lenige
lijf en sprankelende geest. “Ik vind mijn werk
nog altijd top en ben nog steeds blij als de va-
kantie voorbij is en de lessen weer beginnen.” 

Loenen
Janny was geboren aan de Bloklaan in Loenen,
op Fort Spion waar haar vader fortwachter
was. Toen deze functie werd opgeheven ver-
huisde het gezin – Janny heeft nog een oudere
broer en zus – naar Loenen in het brugwach-
tershuisje. “Ik was toen al een beetje een bui-
tenbeentje want ik liep ’s zomers altijd op blo-
te voeten door het dorp.” Toen haar vader
overleed was Janny 21 jaar en ging ze voor het
eerst zelfstandig wonen. Sinds 1980 woont
Janny in Kerklaan aan de Slootdijk; een heer-
lijk huisje met prachtig wijds uitzicht en een
tuin die verraadt dat ze van tuinieren houdt.
Bovendien is Janny vrijwilliger van ‘Het
Klompenpad’, dat deels door Vreeland loopt en
waarvoor ze met vele andere dorpsgenoten het
onderhoud verzorgt. 

Sportieve jeugd
Vanuit het woonhuis behorende bij Fort Spion
kon de kleine Janny zo in het water duiken of
het ijs op. Naar school in Loenen was het wel
een eindje lopen. Daarom kwamen er niet
vaak vriendjes of vriendinnetjes, die vonden
het te afgelegen. Toch heeft ze goede herinne-
ringen aan het vrije en sportieve buitenleven
dat ze daar als gezin hadden. In Loenen was het
wel even wennen want de kleine brugwach-
terswoning bood weinig privacy en de gordij-
nen moesten dicht als je je ongezien wilde om-
kleden. Haar sportieve heil vond Janny snel te-
rug doordat ze ging gymmen en softballen. Bij
de Loenense gymnastiekvereniging
‘Wilskracht’ hielp zij in haar vrije uurtjes de
juffen en al snel speelde Janny softbal op hoog
nivo. Met turnen werd ze op haar 13e jaar kam-
pioene van de Vechtstreek. 

Sportieve carrière
Terwijl ze via de K.N.G.U. (Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie) diverse diplo-
ma’s behaalde om les te kunnen geven en daar
haar werk in vond bleef Janny in haar ‘vrije tijd’
ook softballen. Totdat zij haar enkel brak en
drie maanden niet kon sporten en lesgeven. Na
de opleiding leidinggeven turnen volgde de in-
teresse in jazzballet.  Voor de toelating hiervan
moest er een examen afgelegd worden. Ook
deze proef doorstond Janny glansrijk en hier
kwam meteen een nieuw fenomeen om de
hoek, namelijk de muziek. “In de voorberei-
dingen van mijn huidige lessen begin ik met
het selecteren van de muziek; de beats per mi-
nuut zijn heel belangrijk want voor iedere
oefening moet het kloppen.” Verder heeft
Janny nog twee jaar fysiotherapie gestudeerd.
“Wel zo handig want dat geeft een beter inzicht
in de eventuele blessures en vooral het voorko-
men daarvan.”

Buitenbeentje vroeger
Na jarenlang lesgeven op diverse locaties in
loondienst bedacht Janny dat ze het eigenlijk

liever zelf in de hand hield. “Op een gegeven
moment was ik de overlegstructuren bij mijn
werkgevers een beetje zat. Als er iets verbeterd
kon worden moest daar eerst ellenlang verga-
derd over worden voordat er een simpel besluit
genomen werd.” Daarom startte Janny haar ei-
gen lessen en huurde de gymzaal in Loenen en
Vreeland voor enkele uren per week af. In die
tijd was de heer Brandse de beheerder van de
gymzaal in Vreeland. “De heer Brandse had
echt een groot hart voor de gymzaal want hij
zorgde ervoor dat alles strak, schoon, opge-
ruimd en onderhouden was.” Daarnaast had
hij blijkbaar ook nog oog en oor voor de ge-
bruikers en huurders. “Hij vroeg altijd hoe het
met me ging en corrigeerde gebruikers die de
boel niet goed achterlieten.” Tegenwoordig
belt Janny direct met de gemeente als er iets
niet functioneert maar dat is meestal achteraf.
Preventief onderhoud wordt er nauwelijks nog
gepleegd, aldus Janny. “Naast jazzballet voor
kinderen en de reguliere aerobics heb ik ook
les gegeven aan een mannengroep. Die laatste
groep startte pas om 22.30 uur en daarin zaten
zowel ambtenaren als een ‘kroegploeg’ waar-
mee we naderhand nog wat gingen drinken.
Kortom, ik heb altijd aan zeer diverse gezel-
schappen lesgegeven.” Ook nu nog gaat Janny
na de les op maandag regelmatig met een aan-
tal nog even ‘afzakken’ in Lokaal Zuid. “Eerst
een koffietje en dan ook een drankje, het moet
allemaal wel gezellig blijven!”

Buitenbeentje nu en toekomst
Door al haar evaringen in lesgeven, cursussen,
fysio en gedrevenheid zijn Janny’s lessen welis-
waar zonder fratsen maar professioneel en
compleet. “Mijn streven om voor iedereen, van
alle leeftijden, man of vrouw, een uitgebalan-
ceerde les te geven is volgens mij goed gelukt.”
De lessen zijn, door haar evaring, zodanig op-
gebouwd dat iedereen zich op zijn manier en
inspanning de les kan doen, met een zorgvul-
dige op- en afbouw. Serieus maar ook met een
licht sausje van humor en luchtigheid die deze
lerares typeert. Toch ziet zij de aanloop minder
worden en de vraag is; waarom? Wellicht komt
dit doordat er een wildgroei is gekomen van
fitness en hypes zoals ‘zumba’, ‘power yoga’, ‘fit-
walk’ enzovoorts die feitelijk hetzelfde nastre-
ven? Moeten wij, de Vreelanders de auto niet
lekker laten staan en gewoon op maandag- of
woensdagavond naar de gymzaal gaan voor
een (proef-) les bij Janny? Ik ben al om! 

P.v.d.H.

www.buitenbeentje-aerobics.nl
ma: 20.00 -21.00 uur gymzaal Vreeland 
woe 19.30-20.30 uur gymzaal Vreeland 
do: 19.30 – 20.30 uur gymzaal Loenen  
(Keizer Ottolaan)

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Janny Toom van Buitenbeentje Aerobics

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Alfa 147 2.0                          Blauw 2001                       € 2.950,00

Citroen Berlingo                    Blauw 2003                        € 3.45,000

Honda Accord Coupe          Groen 2000                       € 6.200,00

Hyundai Matrix                    Groen 2005                       €  3.450,00

Mazda MX 5                         Zwart 2000                       €  7.450,00

Opel Corsa 1.2 Automaat   Grijs 2010                      €  9.85,000

Renault Clio Station             Zwart 2008                      €  7.850,00 

Seat Altea 1.6                        Zwart 2006                        €  7.950,00
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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

Ook in 2014 het Lokaal voor gezellige borrels, 
diners en feesten.

Like ons op Facebook of meld je aan 
voor onze nieuwsbrief op lokaalzuid.nl 

voor de actuele stand van zaken!

Tot snel in Zuid.

Filmhuis Loenen begint dit jaar met de inmid-
dels klassiek geworden film Amour (liefde).
Amour gaat over de gepensioneerde muziekle-
raren Georges en Anne. Als Anne een hersen-
infarct krijgt raakt ze aan één kant verlamd.
Dat stelt de relatie tussen Georges, Anne en
hun dochter Eva zwaar op de proef. Een film
over sterven, gezondheidszorg, de essentie van
het leven en bovenal: de liefde. Een meester-
werk in de vorm van een traan.
De film draait op vrijdagavond 24 januari in de
Vecht & Angstel kerk, Rijksstraatweg 139 te
Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19:30 uur,
de film start om 20:00 uur. De toegang is gra-
tis. Na afloop is er een hapje en drankje. Een
kleine bijdrage om de kosten te dekken wordt
gewaardeerd.  

Filmhuis Loenen

Met het blote oog zijn ze moeilijk te zien, maar
wanneer je weet waar je moet kijken, dan kun
je ze ontdekken; variabele sterren. Dit zijn ster-
ren.die periodiek in helderheid veranderen;
soms eens in de paar dagen, soms een enkele
keer gedurende een decennium. Vaak betreft
het hier dubbelsterren; twee sterren die om el-
kaar heen draaien en elkaar kunnen bedekken. 

Wanneer ze vanuit Vreeland gezien naast el-
kaar staan, zien we het licht van beide sterren.
Staan ze achter elkaar, dan is in ieder geval een
deel van het licht van een van de sterren niet
meer te zien, en dus neemt de helderheid af;
een soort sterverduistering. Wanneer bijvoor-
beeld een kleinere zeer heldere ster door een
zwakkere maar grote ster wordt bedekt, neemt
de lichtkracht behoorlijk af – het primaire mi-
nimum. Een halve omloopperiode later dekt
de heldere ster een deel van de grotere ster af
en de lichtkracht neemt minder af – het secun-
daire minimum. Door de minima te meten als
functie van de tijd is het mogelijk veel over bei-
de sterren te weten te komen, onder andere
hun massa. Soms heeft een lichtcurve maar
één minimum. Dan straalt de begeleider van
een ster dus geen licht uit – zoals een exo-pla-
neet – en alleen tijdens het primaire minimum
verduistert de ster een beetje. Op deze manier
zijn de afgelopen jaren met de exo-planeten ja-
ger ‘Keppler’ veel planeten rond andere sterren
ontdekt. De teller staat al rond de 3000. Vooral

zeer grote planeten die dicht in de buurt staan
van hun ster zijn op deze manier goed te zien.
Dit zijn de zogenaamde ‘hot Jupiters’, planeten
met een omvang van Jupiter (of enkele malen
groter) die erg dicht bij hun ster staan en daar-
om loeiheet zijn. Dat geldt niet voor onze
Jupiter, die staat vijf keer zo ver weg van de Zon
als de Aarde, en het is er min 145° C en niet
+1500°C. De jacht is nu geopend op aardach-
tige planeten rond andere sterren, die zich in
de ‘habitable zone’ bevinden, dat wil zeggen, zo
ver van hun moederster, dat water ook vloei-
baar is, dus niet alleen bevroren of  gasvormig.
D
ergelijke planeten zijn veel moeilijker te vin-
den, omdat de kans op een waarneembare
sterbedekking veel kleiner is – ze zijn kleiner
en staan verder van hun moederster – maar de
eerste successen zijn geboekt. Momenteel wor-
den verwoede pogingen ondernomen om de
chemische samenstelling van de atmosfeer van
exoplaneten te bepalen. Dat is onder andere
mogelijk door tijdens een transit, het moment
dat de planeet voorlangs haar ster beweegt, het
licht dat door de atmosfeer schijnt te analyse-
ren. Dat is niet gemakkeklijk; je kunt dat een
beetje vergelijken met een triple 20 gooien op
een dartbord, waarbij de speler in Vreeland en
het dartbord op de Maan staat. Gezocht wordt
naar biomarkers; de jacht naar leven op ande-
re planeten is begonnen.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Het is weer tijd voor iets leuks! Vanaf februa-
ri start het project ‘Vreeland Lightning!’. Met
een grote groep volwassenen: toneelspelers,
zangers, dansers, muzikanten, decorbouwers
en andere enthousiaste dorpsbewoners zet-
ten we op zaterdag 1 november in Vreeland
de musical ‘Grease’ op de planken. Altijd al in
de huid willen kruipen van John Travolta of
Olivia Newton John? Grijp dan je kans!
Theaterschool Kleine Kunst zoekt spelers
van 18 jaar en ouder! In ongeveer 20 lessen

van anderhalf uur (op de maandagavond
vanaf 10 februari) zetten we de spetterende
musical op de planken. Je hoeft niet te kun-
nen dansen, zingen of acteren. Dat leren we
je allemaal! Dik, dun, oud of jong, arm of
rijk? We hebben iedereen nodig. Deelname is
gratis, dus geef je snel op! Ook morele steun
en alle andere medewerking is welkom! Mail:
info@theaterschoolkleinekunst.nl of bel
Sandra 06 49714084.

Vreeland lightning!

Op zaterdagochtend 1 februari verkopen de
Lions weer Erwtensoep in Vreeland. Dit jaar
wordt de opbrengst door zwembad  Zwemlust
voor nieuwe zwemtrappen gebruikt. Met uw

hulp kunnen we in de hopelijk prachtige zo-
mer van 2014 weer genieten van het mooie
buitenzwembad in Nieuwersluis.

Erwtensoepactie Lions op 1 februari
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Goede voornemens?!
Lieve kinderen van Vreeland, deze kinderpost

gaat over “goede voornemens”. Hebben jullie

ze ook gemaakt, goede voornemens voor het

nieuwe jaar? De kinderen uit de klas van juf

Sandra hebben er over nagedacht en ze op pa-

pier geschreven. 

En hebben jullie een goede vakantie gehad?

Zijn jullie goed uitgerust weer aan school be-

gonnen of was de vakantie ook wel lekker druk

en gezellig? 

Veel lees plezier deze keer!

Mijn goede voornemen is...
Lees de goede voornemens van:

Ids:

Dat iedereen bereikt wat hij wil bereiken!

Waarom? Omdat iedereen gelukkig moet zijn. 

Lotteke heeft wel 3 goede voornemens!

- Om op straat te dansen voor het goede doel

omdat ze het geld goed kunnen gebruiken!

- Om meer leerzame boeken te lezen en min-

der stripboeken te lezen. Waarom: dan word

ik slimmer!

- Zuiniger met geld om gaan, zodat ik iets nut-

tigs kan kopen.

Nadine: 

- Dat ik op tijd naar bed ga wat dan kan ik be-

ter leren op school.

- Dat ik mijn huiswerk beter ga leren.

- Dat ik aardiger voor mijn moeder en vader

doe.

- Dat ik mijn moeder ga helpen met de was

doen en koken

Puk heeft zo veel goede voornemens, hier zijn

er een paar:

- Meer geld voor goede doelen inzamelen om-

dat alles gered moet worden!

- Meer naar m’n ouders luisteren omdat je al-

tijd naar je ouder luisteren en dat je er van

leert!

- M’n kamer vaker opruimen omdat het altijd

een troep is in mijn kamer. 

En het goede voornemen van Elisabeth is:

Vrolijker zijn omdat andere mensen dan ook

vrolijker zijn!

Wow, wat een goede voornemens allemaal!

Zijn jullie ook zo benieuwd of ze zich er aan

houden? Zullen we ze er af en toe aan helpen

herinneren?

Frozen
In de bios draait nu een nieuwe film van

Disney: Frozen! Heb je hem al gezien? Een hele

mooie 3D film met veel leuke, lieve, grappige

en spannende momenten.

De film gaat over de 2 prinsessenzussen Anne

en Elsa. Zij brengen na een ongeluk hun levens

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Per 1 november nieuwe openingstijden

Wo van 10.00 tot. 13.00 uur 
Do van  10.00 tot 18.00 uur
Vr van.  10.00 tot. 18.00 uur

Za van  10.00 tot   16.00 uur  

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

gescheiden van elkaar door, tot alle deuren

openen wanneer Elsa gekroond wordt als ko-

ningin. 

In het koninkrijk Arendelle heerst een strenge

en eeuwige winter, want koningin Elsa heeft

haar magische kracht om sneeuw en ijs te ma-

ken niet meer onder controle. Er moet een ein-

de komen aan de vloek van de ijskoude heer-

schappij van de Sneeuwkoningin, besluit haar

zus Anna. Zij is een dromerige en onbevrees-

de optimist die besluit samen te werken met

Kristoff, een stoere bergbewoner die de kou

wel gewend is, en zijn trouwe rendier Sven.

Samen trotseren ze de ijskoude temperaturen,

waarbij ze gezelschap krijgen van een komi-

sche sneeuwpop genaamd Olaf. Hun reis door

besneeuwde bergen en stille fjorden wordt al

snel een spectaculair avontuur langs vreemde

wezens, trollen en magische plekken. Laat je

meevoeren in de verstilde wereld van ijzige

kou, waar de warme gloed van de liefde hoop-

vol aanwezig is.

Verhaal
Het verhaal van Nelson: 

“De groene astronauten”

Hoofdstuk 1 De Raket

In een dorp bij een strand zijn bijzondere ma-

nen, het zijn astronauten. Het rare is dat ze

groene pakken aanhebben. Ze noemen het de

G.A.P. de afkorting van de groene astronauten

pakken. Maar het aller raarste is de raket. De

raket is helemaal zwart. De raket heet de

Zwarte Duivel. Hij kan wel 5.000 K.L. per uur.

Hij gaat als een duivel door de ruimte. Daarom

heet hij ook de Zwarte Duivel. De groene as-

tronauten zijn bezig met een nieuwe reis naar

Mars. Ze hebben een geheime basis met een

code. Het is ondergronds. Ze hebben hun ra-

ket ook ondergronds. Als ze naar de ruimte

willen, drukken ze op een knop en dan gaat het

dak open. Dan kunnen ze weg. 

Stripje!

Een heel mooi stripje van Nelson over vuurwerk! 

Houd 
Vreeland 

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

www.studycompany.nl 0294-234883

Breukelen - Bussum - Vreeland

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.

Hoofdstuk 2 Naar Mars

De astronauten zijn bijna klaar voor de vlucht

naar Mars. Ongeveer over een uur zijn ze klaar.

Wist je dat een dier eigenlijk als eerste in de

ruimte was, geen mens. De astronauten zijn

klaar, nu gaan ze naar Mars.  Het wordt een

lage reis.

1... 2.... 3..... PPPPFFFFFF 

Ze gaan! Einde

Sneeuwpret
Hoe leuk zou het zijn als het binnenkort weer

gaat sneeuwen? Lekker in de sneeuw spelen,

sneeuwpoppen maken en misschien wel weer

schaatsen! Geen sneeuw, niet getreurd, jullie

kunnen toch een sneeuwpop maken!

Benodigdheden: -witte sportsok - gekleurde

sok - rijst of watten - elastiekjes - zwarte stift -

vilt of kleine oogjes - lijm

Hoe ga je te werk:  Knip een deel van de sport-

sok af (zie afb 2) en maak 1 uiteinde vast met

een elastiekje en draai de sok om. Vul de sok

met rijst (of watten) en sluit de sok met een

elastiekje (zie afb 3). Op de plaats waar je de

nek wilt hebben, draai je ook een elastiekje om

de sok.(afb. 4)? Bij het ene sneeuwpopje kan je

een gekleurde sok gebruiken voor het truitje.

Het voet gedeelte kan je gebruiken voor het

mutsje en het rechte gedeelte voor het truitje.?

De muts kan je eventueel met een steekje vast-

zetten, zodat deze beter blijft zitten.? Met een

zwarte stift maak je een mond.?Voor de ogen

kan je vilt gebruiken of van die bewegende

oogjes. Nu is je sneeuwpop klaar.? In de foto zie

je dat er vele mogelijkheden zijn.?

Zingen
Wie is er fan van Mainstreet? In Nederland zijn

er in ieder geval veel kinderen fan, want terwijl

ik dit schrijf staat Mainstreet met hun liedje

“Hell’s a lot like love” op nummer 1 in de kid-

stop20! Zin om lekker met ze mee te zingen,

maar weet je eigenlijk niet precies wat ze zin-

gen, dan weet je dat vanaf nu wel! 

Alles over de kidstop20 kan je natuurlijk hier

vinden: www.kidstop20.nl

Als een bliksemschicht het sloeg in toen je mij

verliet. Je liet me alleen in de kou. Nu zeg je dat

je van me houd.

Een week geleden was het, allemaal nog goed.

ik hoor van vrienden dat je iemand hebt ont-

moet. 

Zeg me is het waar?

Gaan we door of is het klaar?

Tell me why, why, why? I am dreaming. 

Why, why, why

I'm not feeling, the way i feel

hell's a lot like love.

Ik denk aan jou de hele dag.

Nee dit had ik echt nooit verwacht.

Geef me een sein blijf je bij mij?

(oewoho) (hell's a lot). Hell's a lot like love

Het ging zo snel voorbij.

Ik kon het niet geloven toen je zei: 

'Ik wil niet meer', maar toch kom je terug. 

Ja keer op keer??

Herken je bijna niet.  

Je bent niet meer jezelf

Je liefde was zo mooi.

Maar nu ga ik door de hel??

Zeg me is het waar? 

Gaan we door of is het klaar?

Tell me why, why, why? I am dreaming.

Why, why, why 

I'm not feeling, the way i feel.

Hell's a lot like love.

Ik denk aan jou de hele dag.

Nee dit had ik echt nooit verwacht. 

Geef me een sein blijf je bij mij?

(oewoho), (hell's a lot)

Hell's a lot like love (uithaal)

Het laat me niet los, al weet ik beter love.

(cause) Hell's a lot like love

Als een bliksemschicht. 

Het sloeg in toen je mij verliet

Zeg me is het waar?? 

Gaan we door of is het klaar?

Tell me why, why, why.

I am dreaming ?why, why, why

I'm not feeling the way i feel

Hell's a lot like love

Ik denk aan jou de hele dag. 

Nee dit had ik echt nooit verwacht

Geef me een sein blijf je bij mij?

(oewoho), (hell's a lot).

Hell's a lot like love (uithaal)

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

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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2014 wordt vast en zeker een goed jaar! In ie-
der geval moet het voor de meesten van ons
beter wor-den dan 2013. Dat laatste jaar begon
met enkel depressieve geluiden, maar de wind
is gedraaid en de meeste Nederlanders zullen
deze maand vaststellen dat hun loonstrookje
warempel weer eens een keer meevalt.
Noodgedwongen zijn veel mensen in de over-
levingsstand geschoten. Bij mij komen dan die
woorden van Paul van Vliet boven met zijn
lied ‘Overleven’

Moet je hard zijn om te overleven, 
knokken voor jezelf 
en alleen voor jouw belang? 
Zorgen dat je je nooit bloot zal geven, 
je lach onder controle, 
je huilen in bedwang, 
naar voren ellebogen, 
kleppen voor je ogen. 
Nergens zwakke plekken 
om de hoge hekken 
en geloof, hoop en liefde 
achter het behang…
Dan zal je overleven 
maar leven is dat niet!

Nee, we zijn er nog niet. De werkloosheid zal
nog toenemen in de komende tijd en ook de
voedselbanken blijven het drukker krijgen.
Toch zal langzaam het elan weer toenemen en
in het calvinistische Nederland zou dat best
nog eens sneller kunnen gaan dan wij durven
hopen, volgens deskundigen.

Het wordt daarom tijd onze overlevingsmodus
los te laten en het oog weer op de toekomst te
richten. Wat ga ik met mijn leven doen in deze
snel veranderende wereld? En nu komen deze
twee woorden als een grote vraag op ons af:
Opgave of Overgave. In deze tijd klinkt mis-
schien wel meer dan ooit de vraag naar wat we
‘doen’. De mens is immers wat hij doet.
Daaraan ontlenen we onze eigen identiteit en
het is ook waarop we maatschappelijk worden
afgerekend. En geld verdienen, enkel om te
overleven? Nee, leven is dat niet. In dat geval is
het enkel een opgave.
Meestal ligt het niet aan het soort werk dat ie-
mand doet; overal kom je mensen tegen die
hun werk echt met overgave doen. In hun taak-
stelling gaan zij verder dan het enkel goed te
doen. Want voorbij goed is er immers ook nog
een beter en dan volgt er zelfs nog een best. Ja,
het verschil tussen opgave en overgave is dan
voor iedereen te herkennen. In de overgave is
onze hele ziel en zaligheid betrokken. Als dit
menselijk kapitaal wordt ontdekt dan zijn wij
zo uit de crisis in dit land. Dan komt er creati-
viteit en enthousiasme los; dan breekt het ver-
trouwen weer door. En even tussendoor laat
Paul van Vliet ons dit verstaan:

We weten dat het allemaal kan kantelen…
In die betere wereld van eenmaal komt de tijd 
dat de liefde het zal winnen 
als we morgen weer beginnen. 
En dat we erop vertrouwen 
ook een toekomst kunnen bouwen…

Opgave of overgave

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

Zingt uw kind de hele dag? Speelt uw kind to-
neel? Of heeft uw kind talent voor dans?
Alle kinderen moeten op circus-of muziekles
kunnen. Maar soms kan dat simpelweg niet.
Ouders hebben er het geld niet voor. Met het
Jeugdcultuurfonds kan uw kind lid worden
van een theatergroep of lessen volgen aan een
muziek- of dansschool. Vraag de leerkracht,
jeugdzorger of maatschappelijk werker die u
kent om een aanvraag in te dienen voor uw
kind via www.allekinderendoenmee.nl. Of
stuur een mail naar consulent.utrecht@jeugd-
cultuurfonds.nl.  Vraag het Jeugdcultuurfonds
als u het niet kunt betalen! 

Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl/utrecht-
stad voor meer informatie

Jeugdcultuurfonds kan 
dromen waarmaken!

‘Authenticiteit in de kunst: dilemma’s rond
restauratie en reconstructie’
Wat doen conservatoren en restaurateurs?
Hoe wordt kunst gerestaureerd en waarom?
Kunsthistorica Muriel de Beer neemt u mee in
de wondere wereld van het herstel van kunst.
Een gevarieerde lezing vol anekdotes en we-
tenswaardigheden.

Het concert rond de lezing zal worden ver-
zorgd door Machteld van de Putte, mezzo- so-
praan en Roeland van de Sande, vleugel.

Oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in
Kortenhoef, aanvang om 11.00 uur, entree kost
€ 8,00, kinderen zijn vrij. Voor meer informa-
tie www. osg-kortenhoef.nl

Nescio-lezing/koffieconcert 19 januari
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

In twintig afleveringen van 30 minuten wordt
het boek van Peter Buwalda vertolkt in een
hoorspel, gemaakt door de Vreelandse
Hoorspelfabriek. De regie is in handen van
Marlies Cordia en Vibeke von Saher. 
Bonita Avenue vertelt het verhaal van de ex-
ploderende driehoeksrelatie tussen rector
magnificus Siem (door Jaap Spijkers), zijn
dochter Joni (Georgina Verbaan) en haar
vriend Aaron (Waldemar Torenstra) wanneer
de geheimen van het jonge stel boven water
komen. De verdere cast van dit hoorspel be-
staat onder andere uit Ariane Schluter, Carine
Crutzen, Ricky Koolen, Maarten Wansink,
Dirk Zeelenberg en Jeroen Spitzenberger. 
De kinderen die in deze produktie te horen
zijn, zijn de Vreelandse Pien Reijnen, Kiki en
Gijs lutje Beerenbroek en Martijn en Oscar van
Dis. Pien speelt hoofdpersoon Joni op jonge
leeftijd en zegt erover: “Ik vond het hartstikke
leuk om mee te werken omdat ik erg van acte-
ren hou. Om ervaring op te doen om te acte-

ren zonder 'beeld'. Het was natuurlijk ook heel
cool dat de 'oude' Joni, door Georgina Verbaan
gespeeld werd. Het was een hele leuke dag!”.
Martijn, die de jonge Wilbert, de criminele
zoon van Siem speelt, zegt: “Ik vond het leuk
om een keer deze ervaring op te doen in een
studio. Ik doe het graag nog een keer. Oh, en
het broodje was ook erg lekker!”. Ook een aan-
tal volwassen Vreelanders verleenden hun me-
dewerking. Zo is Bas Lindenkamp de haven-
meester in Zuid Frankrijk, Connie Lohuis de
receptioniste in Belgie en Engeline van Ee een
hele naturelle stewardess! 

Vanaf vrijdag 10 januari is Bonita Avenue elke
week om middernacht te horen op Radio 1. De
afleveringen zijn terug te luisteren via
www.bonitaavenue.nl.

Op de foto v.l.n.r.: Pien Reijnen, Jaap Spijkers,
Carine Crutzen, Kiki lutje Beerenbroek en de ge-
luidtechnicus Frans de Rond

Hoorspel ‘Bonita Avenue’ op radio 1
Iedere vrijdag om middernacht

Wij bieden een gevarieerd aanbod op het ge-
bied van creativiteit, cultuur, culinair, bewe-
gen, talen en persoonlijke ontwikkeling. Zeer
vriendelijk geprijsd en in de buurt. De uitge-
breide brochure en het aanmeldingsformulier
staan op onze website: www.cursusprojectloe-
nen.nl. Of bel  met Ciska van Leusden (0294 –
232325) voor meer informatie.  Cursussen in
het Dorpshuis in Vreeland waar meteen aan
kan worden deelgenomen: yoga op dinsdag
van 13.30 – 14.30 uur en tekenen op vrijdag
van 9.30 – 12.00 uur. Binnenkort starten de
volgende activiteiten:

Djembé: ritmes op de houten Afrikaanse
trommel
Amara Diabate, de enthousiaste muziekleraar
uit West-Afrika, brengt nieuwe cursisten in vijf
lessen de eerste beginselen van trommelen bij.
Gevorderden vinden tegelijkertijd genoeg uit-
daging om aan te haken. Zo laat iedereen zich
meeslepen in een spetterende muzikale sessie!! 
Start: maandag 17 februari van 20.00 – 21.00
uur, Voetbalkantine Sportpark de Heul, Rijks-
straatweg  Loenen. Kosten: €  68,- inclusief
huur Djembé.

Levensverhaal schrijven
Denk je er wel eens over je eigen levensverhaal

of dat van een dierbare op te schrijven? Ingrid
van Lier van de Vertaalacademie geeft in zes
lessen tips en technieken en lost theorie en
practische oefeningen met elkaar af. Elk ver-
haal is het waard verteld te worden. Ook wie
nooit schrijft kan zo ontdekken hoe een docu-
ment ontstaat dat ook voor naasten waardevol
kan zijn. 
Start: maandag 17 februari  van 19.30 – 22.00
uur, Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoper-
straat 1. Kosten: € 50,-. Meenemen: pen en pa-
pier.

Vervolg boekbinden: 
Secret Belgium Binding
Wanneer de basiskennis van boekbinden
wordt beheerst is dit vervolg een mooie uitda-
ging: bij deze manier van inbinden bestaat de
band uit drie losse delen, bijeengehouden met
een koord of bandje. Dit maakt de band ge-
schikt om later bijvoorbeeld tijdschriften of
andere katernen toe te voegen.
Na drie avonden kent Secret Belgium Binding
geen geheimen meer!
Start: maandag 30 januari van 19.30 – 22.00
uur, Atelier Marina Brooks, Dorpsstraat 37
Nigtevecht.
Kosten: € 52,-. Meenemen: geodriehoek, pot-
lood, schrift voor notities.

Welkom bij Cursusproject Loenen
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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 produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

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

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke donderdag 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 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

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

Feuilleton in vier delen. Deel 1
De komende vier maanden kunt u genieten van
een geheel nieuw onderdeel in ons blad: een fic-
tieve, spannende feuilleton door Connie Lohuis.

Hilde stond in haar badjas haar haar te föhnen.
Met 11 uur wel een beetje aan de late kant. Sinds
haar scheiding en het verlies van haar baan,
miste ze structuur. Iedere ochtend moest ze een
doel verzinnen om haar bed uit te komen. Ook
deze maandagochtend. En waar ze ’s morgens
in haar badjas altijd bang voor was, gebeurde.
Er werd aangebeld. “Gatverdamme”, dacht ze.
“Ga ik met die natte kop in die ouwe badjas
opendoen, of doe ik net alsof ik niet thuis ben.” 

Haar nieuwsgierigheid won het en ze hobbelde
de trap af. Voor het raam in de deur stond een
onbekende man. “Ook dat nog”, lispelde ze, “ze-
ker weer iemand die niet weet hoe hij aan de
andere kant van de Vecht komt.” Ze trok de
deur open en verontschuldigde zich met een
leugentje om bestwil: “Sorry, ik ben een beetje
verkouden en kom net uit bed.” De man lachte
begripvol en stelde zich voor als Pieter de Klerk,
rechercheur. Hij liet zijn identiteitsbewijs zien
en vroeg of hij even binnen mocht komen. Er
was die avond ervoor een overval gepleegd in
Vreeland, waarbij een alleenstaande vrouw
nogal ernstig was mishandeld. Hilde slikte. Ze
was zelf ook al vijf jaar alleen. Een overval in
Vreeland, het dorp waar nooit wat gebeurde. 

Shit! Ze liet hem binnen. “Als u even aan de bar
gaat zitten, maak ik koffie. Ik hoop dat u be-
grijpt dat ik me in deze outfit ongemakkelijk
voel. Ik ga me even fatsoeneren.” Terwijl ze het
espressoapparaat bediende gleed haar ceintuur
van haar badjas. Snel bond ze de boel weer bij
elkaar. Uit haar ooghoeken zag ze dat De Klerk
de krant al had gevonden die nog op de bar lag.
Nog een geluk. Vlug keek ze nog even op haar
mobieltje dat op het aanrecht lag. Nee, nog geen
bericht van haar ‘verse’ vriend Evert, die ze op
een datingsite had opgedoken. Er spookte van
alles door haar hoofd. Wie was die vrouw.  De
meeste alleenstaande vrouwen in de buurt ken-
de ze wel. Ze gaf De Klerk zijn koffie en klom
snel de trap op. 

Na een paar minuten was ze weer beneden. Het
slachtoffer bleek Andrea van der Wal. “Ik heb
het vermoeden dat u haar kent’” zei De Klerk,
“ze woont aan de andere kant van de Vecht, er-
gens achter dat chique sterrenrestaurant.” Er lag
een magazine over huisdieren op haar tafel, dat
aan u was geadresseerd. U bent toch mevrouw
H. Ham?” “Zeg maar ‘je’ hoor”, zei Hilde die
niet zo van dat vormelijke hield. “Ja, ik ben
Hilde en van dat blad, dat klopt. Het was een
proefexemplaar. Ik heb niks met dieren en
Andrea wel, dus heb ik het aan haar gegeven.
Na onze scheiding  zijn we bevriend geraakt.

Op zondagmiddag gaan we vaak een potje
kaarten, drinken een wijntje en eten met elkaar.
Gisteren toevallig niet, omdat Andrea andere
afspraken had. Soms eet haar zoon Julius ook
mee, maar meestal is hij met vrienden op stap.
Maar wat is er precies gebeurd? Hoe gaat het
met Andrea?” De Klerk wond er geen doekjes
om: “Niet goed. Er zijn geen sporen van braak.
We denken dat ze zelf de deur heeft openge-
daan. Wat er precies gebeurde weten we nog
niet, maar ze is half bewusteloos op bed, deels
ontkleed en flink toegetakeld door haar zoon
gevonden. Hij kwam rond middernacht thuis
van een schoolfeest en hoorde gekreun uit haar
slaapkamer komen. Hij heeft onmiddellijk de
politie gebeld en het ziekenhuis. Onderweg in
de ambulance is ze buiten westen geraakt.”

Hilde had behoefte aan een peuk. Gewoon op-
steken, dacht ze, het is je eigen huis. “Heeft
Andrea de dader herkend? Is er iets gestolen?”,
vroeg ze met trillende stem. “Tja”, sprak De
Klerk aarzelend, “ze riep een paar keer uw
naam ‘Hilde’, vertelde haar zoon.” Nu hield
Hilde het niet meer. Haar handen trilden. De
Klerk zag haar nervositeit: “Gaat het met u –
sorry, je?” Tegelijkertijd keek hij Hilde onder-
zoekend aan. “Kun je me een verklaring geven,
waarmee ik verder kan? Mevrouw van der Wal
haar computer, iPad en iPhone liggen op het
bureau. Daar gaan we straks mee aan de slag.”
Hilde’s hersenpan draaide op volle toeren,
maar ze kon niemand bedenken die Andrea
iets zou willen aandoen. Althans geen bekende. 

De laatste keer dat ze elkaar ontmoet hadden
was twee weken geleden, op Koninginne-dag.
Daar was ze met haar nieuwe vriend Evert –
consultant in Kortenhoef – naartoe gegaan. Ze
had hem aan Andrea voorgesteld en toen had-
den ze samen in de tent bij het Dorpshuis ge-
borreld en eindelijk Cor de barman weer eens
gesproken. Net als haar ex Ruud, die inmiddels
in Loosdrecht woonde. Ruud had nog steeds
een bandje met Vreeland. Hilde vond Vreeland
het best bewaarde geheim aan de N201. Enfin,
het was in de feesttent super gezellig. Zelf was
ze om een uur of acht naar huis gelopen.
Oorzaak: drank. Evert, Ruud, Andrea, Julius en
nog wat buren hadden het tot elf uur uitgehou-
den, hoorde ze later. 

“Nee”, zei Hilde tegen De Klerk, “ik zou zo gauw
geen verklaring weten.” De Klerk knikte en
pakte zijn tas. “Vanmiddag gaan we zoals ge-
zegd door haar data heen. Mocht ik nog wat te-
genkomen, dan bel ik u zeker op. In ieder geval
bedankt voor de koffie!”

Wordt vervolgd in de Vreelandbode 
van februari

Alle personen en gebeurtenissen zijn fictief 

Eventuele overeenkomsten berusten op toeval

Het is nooit wat je denkt!..............

Vaak krijgt de redactie berichten van inwo-
ners van Vreeland met klachten over hon-
denpoep op straat. Dit keer vanuit de
Hendrik van Viandenstraat en Van
Mechelenstraat. Hondenbezitters: denk
a.u.b. aan uw mede dorpsbewoners en ruim
uw hond’s behoeften op!

Hondenpoep
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Deze ‘vroeger en nu’ situatie toont wel een hele
radicale verandering! De herinnering aan
‘bakkerij Schouten’ ligt nog vers in het geheu-
gen dus iedereen zal wel het gebouw op de
oude foto herkennen. Het pand is in 2012 ge-
sloopt en vervangen door het huidige, dat veel
beter aansluit in de gevelwand van de
Voorstraat dan de jaren ’30 gevel. Al halverwe-
ge de 18de eeuw zat op deze locatie een bakker.
Dat weten we uit een lijst met namen van ge-
zinshoofden in Vreeland uit 1748. Heel waar-
schijnlijk zat er al veel eerder ook een bakkerij.
Eind 19de eeuw zat hier bakker Cees de Kloet.
In die tijd werden de ovens nog steeds op tak-
kenbossen en turf gestookt, die per schuit uit
Kortenhoef via de Kortenhoefse Sluis (bij ’t
Sluisje) en de Oude Vecht naar de Voorstraat
vervoerd werden. In 1922 vroeg De Kloet een
vergunning aan voor uitbreiding van de
broodbakkerij. 

Nieuwe gevel
Zijn zoons Jan en Joop volgden hem op. Zij
vernieuwden de voorgevel in 1939. Op de foto
is rechtsonder de eerste steen te zien die door
vader Cees bij de bouw werd ingemetseld. ‘C.
De Kloet, 5-6-1939’ staat erop te lezen. In 1970
nam zoon Leendert de bakkerij over. Hij po-
seert trots met zijn vrouw voor de winkel op de

oude foto. Na zijn veel te vroege overlijden zet-
te zijn vrouw de bakkerij met hulp van Siem
van der Spoel voort.
In 1989 nam Govert Schouten de bakkerij
over. Hij en zijn vrouw Margriet zouden 20
jaar lang hier werkzaam zijn. In 2009 vertrok
het gezin Schouten en werd opgevolgd door
bakkerij Boonzaaijer. Na ruim een jaar werd
deze bakkerij gesloten en sindsdien verkoopt
de Dagwinkel kakelvers en overheerlijk brood
dat bakkerij Vooges van buiten Vreeland hier
dagelijks aflevert. De nu niet meer in gebruik
zijnde bakkerij werd verkocht en ontheven van
zijn winkelbestemming. 

Sloop en nieuwbouw
De nieuwe eigenaren sloopten het huis en vul-
den de vrijgekomen ruimte op met een prach-
tig huis, in stijl met de rest van de Voorstraat.
Buurman, architect Joost de Haan, tekende
voor het ontwerp. 
Grappig detail op de oude foto is trouwens dat
bij het buurhuis, elektrawinkel Zijdel (daar-
voor de winkel van Henk van de Bos die de
ijzerwarenwinkel van Schoonhoven had over-
genomen) een priksnoer met lampjes tegen de
gevel hangt. In die tijd werd er kennelijk al
feestelijke lichtjesversiering in de Voorstraat
opgehangen! J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....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

Voorstraat 20
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Oer-Vreelander
Generatie van de jaren tachtig
Arjen van Nes is een oer-Vreelander hoewel hij
zich dat eigenlijk niet zo gerealiseerd had of be-
ter gezegd nooit over had nagedacht. Hij
woonde tijdens zijn jonge jaren in de Jan van
Diesstraat, daarna op de Vijverlaan en nu sinds
een paar jaar op de Bergseweg naast de vaten-
fabriek Greif.
Hij zat met bijvoorbeeld Daan Klever, Tim
Schipper en Ruben Wiering in de klas, jongens
die Vreeland inmiddels verlaten hebben. Zo
niet Arjen, hoewel het feit dat hij nog in
Vreeland woont eigenlijk op toeval berust. Ik
ga met hem terug in de tijd: aan de
Peuterspeelzaal heeft hij vrijwel geen herinne-
ringen maar die aan de CSV zijn levendig. De
CSV was gehuisvest op het nu braakliggende
terrein waar binnenkort een tijdelijke cross-
fietsbaan komt. Arjen herinnert zich niet zo
zeer wie zijn meesters en juffen waren maar
wel hoe groot de groepen waren en welke com-
binatieklassen er waren. Kleine klassen van 14
leerlingen waren toen, in de jaren tachtig niet
ongewoon, en dus werden de groepen van ver-
schillende leerjaren samengevoegd in één
klaslokaal. Het zegt iets over zijn manier van
denken (vast een Bèta-man denk ik dan) maar
daarover later meer.

Zijn ouders verhuisden vanuit het Friese
Dokkum naar Vreeland omdat zijn vader een
baan kreeg als hoogleraar bij de hoge school
van Amsterdam. Zijn moeder gaf na de ver-
huizing haar werk als fysiotherapeut op en
richtte zich op de opvoeding van de kinderen.
Zijn ouders kregen, toen ze eenmaal in het
vruchtbare Vreeland woonden, vier kinderen
waarvan Arjen en zijn tweelingzus Kirsten de
twee jongste zijn. Zijn broer en twee zussen
hebben inmiddels allemaal een eigen weg ge-
kozen en zijn weggevlogen uit Vreeland. Arjen
zegt: “Mijn ouders hebben ons altijd gestimu-
leerd in wat wij graag wilden. Mijn klasgeno-
ten zaten op tennis, voetbal of hockey maar dat
trok mij niet zo. Ik koos op mijn zevende voor
de scouting in Breukelen en daarmee vulde ik
mijn zaterdag, ook sportief. Ze hebben me
daarin vrijgelaten, zoals in alles eigenlijk. Het
mocht wel maar het hoefde niet.”

Bèta-man
Arjen heeft zijn Havo afgerond op het
Comenius in Hilversum. Richting natuur en
techniek en gelukkig mocht hij Frans laten val-
len. De talen werden daardoor net geen strui-
kelblok maar daar stond tegenover dat hij erg
goed was in natuurkunde, scheikunde en wis-
kunde. En in handvaardigheid. “Het werken
met mijn handen heb ik hij altijd erg leuk ge-
vonden: klussen, van het timmeren van konij-
nenhokken tot het repareren van apparaten. Ik
heb er nooit voor geleerd, het gaat eigenlijk
vanzelf als ik eraan begin.” Daarna ging hij in
Utrecht HBO Werktuigbouwkunde studeren.
Arjen legt uit: “Je leert alles over de technische
kant van werktuigen zoals bijvoorbeeld land-
bouwmachines. Je leert constructies te bereke-
nen en het gaat dan om het mechaniek en niet
zo zeer om de computerkant of de elektronica.”
Arjen vond het een geweldige tijd, de studie
was hem op het lijf geschreven. En ook al bleef
hij thuis wonen dat weerhield hem er niet van
regelmatig een pintje met zijn studievrienden
te drinken. Er reed altijd nog wel een nachtbus
naar huis.

Een baan bij Greif
Vier jaar geleden studeerde hij af. Omdat hij
zijn afstudeerproject aan de TU in Delft had
gedaan dacht Arjen dat een vervolgstudie aan
de universiteit een goed idee zou zijn. Maar de
Master Werktuigbouwkunde in Eindhoven
viel hem zwaar. De studie was erg theoretisch,
alleen maar rekenwerk en hij miste de binding
met de praktijk. En dus zat hij na een half jaar
weer thuis. Redder in de nood werd Henk de
Haan van Greif. Arjen had bij Greif al een zo-
mer gewerkt en na zijn Eindhovense avontuur
bood Henk hem aan ‘for the time being’ op-
nieuw bij Greif aan het werk te gaan. Dat is zo

goed bevallen dat Arjen er 3,5 jaar
later nog steeds zit. Hij is projectin-
genieur en met Henk als zijn direc-
te collega en opleider, houdt hij zich
bezig met alle aanpassingen die aan
de machines nodig zijn, detailteke-
ningen maakt hij daarvoor, hij be-
reidt grote onderhoudsklussen
voor, bestelt onderdelen, enz.

Huisje, boompje, beestje
Nou wilde het toeval dat het huisje
naast de fabriek, ook eigendom van
Greif, vrijkwam. Het wordt ver-
huurd aan één van de werknemers
van Greif en Arjen die zich ook in-
geschreven had, bleef onverwacht

als enige kandidaat over. Een eigen huis kwam
Arjen wel goed uit want inmiddels kende hij
Evelien Nagel al zeven jaar. Ze hadden elkaar
leren kennen bij de AH in Nederhorst den
Berg. Zij zat achter de kassa en hij was vakken-
vuller. Allebei waren ze 18 toen de vonk over-
sloeg. Nu is Evelien verpleegkundige in het
AMC op de afdeling neurologie. Begin 2012
kon Arjen zijn huisje huren van Greif en een
half jaar later trouwde hij zijn Evelien die toen
bij hem introk. Het huwelijk is groots gevierd
met als vertrek en eindpunt de ouderlijke
boerderij van Evelien aan de Dammerweg in
Weesp. Onderwijl werd er getrouwd in het
koepeltje van het gemeentehuis in Loenen,
vandaar met een boot naar hun eigen huis aan
de Bergseweg voor de lunch. Toen met de
koetsen van Van Zadelhoff via een mooie om-
weg naar de kerk in Loenen voor de kerkelijke
inzegening. En ‘s avonds nog een diner en een

Rondje Zuwe
door Renée Bink 

en 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!

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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



De Vreelandbode januari 2014 15

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

feest in één van de schuren van de boerderij.
“We zijn er een week mee bezig geweest om het
helemaal speciaal te versieren. Eerst alle land-
bouwwerktuigen eruit en toen enorme kroon-
luchters erin.”
Hoewel ze niet bewust voor Vreeland hebben
gekozen vinden ze het er heerlijk: “Alles is
dichtbij en we wonen hier zo heerlijk buiten
aan het water, alleen als we kinderen krijgen
dan wordt het huisje te klein.” Maar nu die kin-
deren er nog niet zijn, kunnen ze nog even toe-
geven aan hun passie: het maken van verre rei-
zen.

Import-Vreelander
Janny Bemelman (65): 
‘Participeren hoeven wij niet te leren!’
Al bij de voordeur is het duidelijk. In dit huis
aan de Hendrik van Viandenstraat spelen oli-
fanten een rol. Tal van kleine olifantjes staan
voor het raam naast de deur. En binnen zien
we er nog veel meer. Janny Bemelman legt het
gelijk uit. Haar man Cor (66) werkte 42 jaar bij
Artis, en inderdaad als oppasser en verzorger
van de olifanten. Als Cor zich later bij het ge-
sprek voegt vertelt hij met glimmende ogen dat
olifanten super slim zijn. “Ze hebben zelfbe-
wustzijn. En dat kun je niet van veel dieren
zeggen.”

Janny en Cor wonen pas drie jaar in Vreeland.
Hun vorige adres was in Nigtevecht aan de
Vreelandseweg. Janny: “We komen allebei uit
Amsterdam. Toen we kleine kinderen kregen
besloten we naar ‘buiten’ te verhuizen. We wil-
den niet naar een slaapstad, bijvoorbeeld
Purmerend of Almere. Ons oog viel op een
woonboot in de Vecht. Daar zijn onze dochters
Sanne (34) en Letty (31) opgegroeid. Maar he-
laas moest de boot een aantal jaar geleden van
Waternet het water uit. Dat is een hele rechts-
zaak geworden. Uiteindelijk zijn we verhuisd
naar een écht huis in Vreeland. We wilden so-
wieso als we wat ouder werden meer in een
dorpsgemeenschap wonen. De boot ligt er
overigens nog steeds. Er zitten nu anti-krakers
in. We hebben voor dit huis gekozen omdat we
de auto op het pad kunnen zetten en aan de
achterkant uitzicht hebben op de N201. Dat
geeft toch wat roering en een gevoel van vrij-
heid.” Janny was overigens al bekend met

Vreeland. Na haar pensionering werd ze na-
melijk de vaste oppas van Lola en Pink van
Dijk. De zusjes zijn nu zes en tien jaar. Janny:
“Ik pas al vijf jaar op de twee en ken inmiddels
veel moeders en kinderen bij school.
Vreelanders van onze eigen leeftijd hebben we
eigenlijk nog niet ontmoet. Maar dat komt
misschien nog.”

Verkeerswachter ANWB
We duiken even in het verleden van Janny. Als
jong meisje wilde ze eigenlijk handwerklerares
worden. Na de middelbare school vertrok ze
eerst een jaar als au pair naar Parijs en daarna
liep haar toekomst toch anders. Ze kwam te-
recht bij de ANWB in Naarden-Vesting. “Ik
was verkeerswacht, zat in de meldkamer en
stuurde de wegenwacht aan. Later zijn we met
het kantoor verhuisd naar Badhoevedorp,
maar aan de tijd in Naarden-Vesting heb ik de
meest prettige herinneringen. Collega’s uit die
tijd zie ik nog steeds. Het was best een georga-
niseer met de kinderen, want ik draaide dag-
én nachtdiensten. Toen ik 58 jaar was, kwam er
weer een reorganisatie én een verhuizing, na-
melijk naar Den Haag. Ik kon toen gebruik
maken van de pre-VUT regeling. Cor zat toen
al thuis na 42 jaar in Artis gewerkt te hebben.
Ik heb dus van die regeling gebruik gemaakt.

Eindelijk kreeg ik ook meer tijd voor
mijn hobby’s, namelijk knutselen,
handwerken en breien. Mijn passie is
nooit mijn werk, maar wel mijn vrij-
etijdsbesteding geworden. Daarnaast
had ik de zorg voor mijn moeder.
Toen die zorg wegviel heb ik me op-
gegeven bij Regeltante.nl. Zo ben ik
bij de familie Van Dijk in Vreeland te-
recht gekomen. En natuurlijk zit ik
met Lola en Pink ook altijd aan tafel te
knutselen. Ik wil altijd iets maken, iets
creëren. Verder knap ik ook ledikant-
jes op voor kindertehuizen op de
Balkan. Inclusief dekbedjes, romper-
tjes en lakentjes. Ik ben al zo’n vier

keer meegegaan met het transport.”

Participeren
Janny en Cor hebben een druk bezet leven.
Ook al omdat je aan hen de participerende sa-
menleving niet hoeft uit te leggen. Waar nodig,
bieden ze hulp. Momenteel is Cor weer druk
met het opknappen van het huis van Sanne in
Haarlem. Maar ook de verbouwing van het
huis van zijn broer in Uithoorn neemt de no-
dige tijd is beslag. Cor: “We hebben het nog
nooit zo druk gehad. Soms denk ik wel eens
‘kan het een beetje minder’”. Jannie knikt in-
stemmend: “Weet je, we hebben met familiele-
den een camper gekocht. Onze droom is om
door Turkije te trekken. We zijn daar al drie
keer geweest, maar hebben nog lang niet alles
gezien. En de Turken zijn zulke lieve mensen.”
Dan heeft Janny tot slot nog een slogan voor
2014: Kijk niet met de bril van nu naar de tijd
van toen!”

Zin in een goed gesprek? Begin januari gaat de
gespreksgroep Vecht & Angstel weer van start.
Dit keer bespreken we het boekje
‘Levenslessen’ van Max Lucado: over prakti-
sche wijsheid in het Bijbelboek Jakobus. 
Eens in de twee weken komen we op donder-
dagochtend van half tien tot elf uur samen om
in een ongedwongen sfeer te spreken over de

dingen van het leven. Iedereen is welkom, wie
of wat je ook bent. 
Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. De
eerste bijeenkomst was op 9 januari. Locatie:
Vecht & Angstel kerk, Rijksstraatweg 139,
Loenen aan de Vecht. Meer informatie?
Wouter van Veelen, 0294 267406, woutervan-
veelen@gmail.com.

Gespreksgroep Vecht & Angstel
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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

De peuters en hun ouders genoten vrijdagochtend
20 december van een Kerstontbijt, verzorgd door de

activiteiten commissie. Een heerlijk begin van de
Kerstvakantie!

Kerstontbijt Peuterspeelzaal

Vijf graden is de temperatuur van het
Vechtwater woensdagmiddag 1 januari om
15.00 uur. Ongeveer vijftien deelnemers
staan vrolijk uitgedost op de kant te wachten
op het startschot voor de eerste Vreelandse
Nieuwjaarsduik. Na een warming up van
bootcamper Wilma Werkheim kon het aftel-
len beginnen. En waar de één voorzichtig van
het trapje klom, sprong een ander vol enthou-
siasme in het verfrissende water van de Vecht.
“Ik wil nog een keer”, roept Margret als ze bib-
berend de kant op klimt. En hoewel sommi-
gen de smaak te pakken hebben, er weer in-
springen en zelfs een rondje zwemmen, zijn
de meeste springers blij met het warme water
uit de melkbus van boer Johan Beukeboom.
De oranje Unox muts en de gesponsorde erw-
tensoep maken het plaatje compleet. Het idee
voor de nieuwjaarsduik is ontstaan bij Jan
Hos van de Dorpsraad. “Nely en ik zijn er zelf
ook in gesprongen hoor! En kijk eens wat een
succes, er staan zeker 150 mensen op de wal!”

De organisatie lag in opdracht van de
Dorpsraad in handen van Vincent Stapper.
Samen met EHBO vereniging Vreeland,
IJsclub Vreeland en de duikers Age en Niels
Hellingwerf is er weer een nieuw Vreelands
evenement op de kaart gezet. De organisatie
bedankt Fysiotherapie Vreeland en
Dorpshuis Vreeland voor het lenen van de
AED. De volgende nieuwjaarsduik is volgend
jaar op 1 januari 2015 om 15.00 uur!

Eerste Vreelandse Nieuwjaarsduik


