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De nieuwe redactie
Beste bewoners van Vreeland, 

Voor u ligt de eerste echte officiële

Vreelandbode! Wij zijn ongelofelijk trots

op deze prestatie. In een betrekkelijk

korte tijd is er een nieuw contactorgaan

opgezet door een zeer enthousiaste re-

dactie. Iedereen heeft het druk, iedereen

heeft andere bezigheden en toch is er

tijd gevonden om de gedachten over de

Vreelandbode vorm te geven en daad-

werkelijk uit te brengen. Hulde aan de

redactie!

De Dorpsraad heeft in de tussentijd ook

niet stil gezeten. Op 15 maart heeft de

Buitendag plaatsgevonden. Dit jaar was

er gekozen om de Muziektent te ont-

doen van alle groene algaanslag en om

de omliggende grachten en sloten te ont-

doen van zwerfvuil. Wij constateerden

dat de muziektent hard toe is aan restau-

ratie en zullen de gemeente hierover

dan ook een brandbrief sturen.

Opmerkelijk waren de grote hoeveelhe-

den blikjes Red Bull en andere ‘energy-

dranken’ die in de bosjes aangetroffen

werden. Wij hopen dat degenen die deze

dranken in te toekomst nuttigen, vol-

doende energie opdoen om de flesjes en

blikjes in een prullenbak te gooien in

plaats van in de struiken! Ook hopen wij

dat volgend jaar meer Vreelanders zich

het lot van een schoon dorp aantrekken

en ons komen helpen. Tenslotte doen we

het voor elkaar en ons dorp!  

Bericht van de Dorpsraad
Vanaf vandaag ontvangt u iedere maand De Vreelandbode.

Dit is de opvolger van de ‘Vreelandpost’ die helaas niet

meer bestaat. Met een nieuwe naam, een nieuwe vormge-

ving, en een iets aangepaste inhoud, hopen we het krantje

te blijven maken voor Vreeland en haar inwoners. 

Naast een bericht van de Dorpsraad, mededelingen van ver-

enigingen en het bedrijfsleven wordt u via vaste rubrieken

maandelijks op de hoogte gehouden van het wel en wee

van Vreeland en de Vreelanders. Zo is er de rubriek

‘Vreeland Vroeger en Nu’, waarin Juliette Jonker van de

Historische Kring een plek in Vreeland in beschouwing

neemt, is er elke maand ‘De Kinderpost’ die samen met kin-

deren uit het dorp wordt gevuld, wordt een middenstander

‘In de Schijnwerper’ gezet en is er maandelijks het verslag

van de wandeling met een oer-Vreelander en met een nieu-

we inwoner in ‘Rondje Zuwe’ om te achterhalen waarom

en hoe deze dorpsgenoten in Vreeland wonen. En elke

maand is er de cartoon van Lis van Haagen. Wij van de re-

dactie, bestaande uit Barbara Mees, Wilma Werkheim,

Sandra Boogert en Grace Inklaar, ontvangen graag berich-

ten, meningen, verzoeken en opmerkingen. Daarvoor kunt

u terecht bij de genoemde personen, of via info@vreeland-

bode.nl. Dankzij de adverteerders blijft De Vreelandbode

een gratis blad. Wilt u ook adverteren dan kunt u contact

opnemen met Karin van Dis via info@devreelandbode.nl.

Wij wensen u heel veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Het is weer bijna tijd voor de gezelligste

dag van het jaar: Koninginnedag! Dit

jaar hebben we maar liefst vier dagen

Koninginnefeest in Vreeland en dat alle-

maal in het thema ‘Landelijk Vreeland’.

Een blik op het programma:
Zaterdag 26 april beginnen we ‘s mid-

dags met een boerenvrijmarkt op het

grasveld aan de Floraweg. Verkoop zelf je

spulletjes maar kom ook kijken naar de

kraampjes van de boeren en de dieren

die er zijn. ‘s Avonds is er het inmiddels

bekende Oranje Feest in de tent aan de

Lindengracht met DJ John en Reinier

Vegter live!

Maandagavond 28 april kunnen de kin-

deren zich uitleven met de Kinderdisco.

Dinsdag 29 april halen ze hun eigen boe-

rendiploma tijdens ‘Kind zoekt boer’:

een fietspuzzel- en doetocht langs de

boeren van Vreeland. Hierbij mogen de

kinderen niet alleen een kijkje nemen

bij de deelnemende boeren, maar ook

echt helpen met het voeren van de kip-

pen, het uitmesten van de stallen, het

poetsen van de pony’s, noem maar op!

En dan is het op woensdag 30 april ècht

Koninginnedag met volgens traditie het

boerenontbijt op het Kerkplein, de op-

tocht, streetdancespektakel, boerenkin-

derspelen, taartenwedstrijd, waterspek-

takel en Oranje Borrel.

U hoort het al: dit mag u niet missen!

Medio april komen we weer aan de deur

met het  programmaboekje. Hierin

vindt u alle details. Wilt u ons een van de

dagen als vrijwilliger ondersteunen,

heel graag! Stuur dan een email met

daarin uw gegevens naar koninginne-

dagvreeland@gmail.com.

We begroeten u graag bij de gezellige ac-

tiviteiten!

Het Oranje Comité

Mis het niet: Koninginnefeest 2008!

Dankzij de bedrijfsvereniging konden wij dit jaar weer paaseieren zoeken!

Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 

22 april 2008 inleveren via info@vreelandbode.nl. 

De volgende Vreelandbode komt uit op 15 mei 2008.
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tel.: 0294 - 23 22 40

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen
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

Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 

E-mail: gemeente@loenen.nl

Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

www.loenen.nl

Politiepost Loenen
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur

Apotheek
tel. 035 6562110

‘s Gravelandse Apotheek

Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef

Verloskunde
tel. 035 6566333

Maria Boomars, Andrea Onvlee

Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 

Mw Severien,  Vredelantstraat 11

Bgg  tel. 234049

Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14

Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur

Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Dierenarts
tel. 0294 231315

W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 

Dierenambulance
tel. 035 6830300

St. Dierenambulance Hilversum e.o.

www.dierenambulancehilversum.nl

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM“DE ROOS”

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG GESLOTEN

24-UUR PINBETALING MOGELIJK Kerkdiensten
Zo. 13 apr.: 10.00 uur: ds. R. Abma

Zo. 20 apr.: 10.00 uur: ds. R. Abma,

Doopdienst

Zo. 27 apr.: 10.00 uur: Dhr.  W. Stoker 

Do 1 mei: 09.00 uur: ochtendgebed

door gemeenteleden hemelvaartsdag

Zo. 4 mei: 10.00 uur: ds. M. Sillevis Smit   

Zo. 11 mei: 10.00 uur: ds. H. Mintjes 

Zo. 18 mei: 10.00 uur: cand. H. Reitsma 

Zo. 25 mei: 10.00 uur: dhr. C. Boers  

voor info: www.pkn-vreeland.nl 

Agenda
12 april Spring is in the Air - concert 

Muziekvereniging De Vecht

9 - 12 apr. Kermis op de Floraweg

21 april onderlinge wedstrijd DOS 

kleuters en meisjes turnen

22 april aanleveren kopij 

2e Vreelandbode

24 april onderlinge wedstrijd DOS 

jongens turnen

26 april Vrijmarkt Floraweg / 

Oranjefeest Lindengracht

28 april Kinderdisco Dorpshuis

29 april Kind zoekt Boer puzzeltocht

30 april Koninginnedag

10 mei Plantenmarkt bij de Kerk

11 mei Moederdag

15 mei verschijnen 2e Vreelandbode

Colofon
De Vreelandbode is een uitgave van

Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)

Rekening 11.27.81.632 t.n.v. 

M.C. Marseille-Adler te Vreeland, 

o.v.v. Stichting Vreelandbode

Postadres: 
p/a Duinkerken 5, 3633 EM Vreeland

Email: info@vreelandbode.nl

Redactie:
Sandra Boogert, Grace Inklaar, 

Barbara Mees, Wilma Werkheim 

Met medewerking van: 
Juliette Jonker en Annelies Weijschedé

Contactpersoon verenigingen: 
Aanleveren kopij: Sandra Boogert

Advertenties:
Karin van Dis: info@vreelandbode.nl

Tarieven advertenties op aanvraag

Oplage: 850 exemplaren

Drukker: Drukkerij Dunnebier,

Nederhorst den Berg

Kopij voor de volgende Vreelandbode

uiterlijk 22 april 2008 inleveren via

info@vreelandbode.nl 

De volgende Vreelandbode komt uit op

15 mei 2008.

Excursie
Op 17 mei vindt een rondleiding door

Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht plaats.

U kunt dan de mooie verzameling van

keramiek, glas, zilver, klokken, familie-

portretten bewonderen, die Jhr. Van

Sypesteyn bijeen gebracht heeft. 

Datum: 17 mei 2008,  aanvang: 13.30 uur.

Kasteel Sypesteyn, Nieuw

Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht. 

Entree: leden HKGL gratis, 

niet-leden h 2,50
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt,
Postbank geldservice, Kopieerservice 

en Fotoservice (ook digitaal)

Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Vrijdag en Zaterdag

Tompoucen 4 plus 1 gratis!
Croissants 3 plus 1 gratis
Kwarkbrood of suikerbrood u 2.25

Bij aankoop van tenminste u 7,50 een boerencake voor  u 1,95 
(i.p.v. u 3,50)

Hendrikus Jan (Hans) Aalderink 

(8 september 1924 - 9 november 2007) 

Geen Vreelandbode zonder de eerdere

Vreelandpost; geen Vreelandpost zonder

Hans Aalderink. 

Een korte terugblik: Op 9 november

2007 overleed de heer Aalderink na een

zeer werkzaam leven (tot aan zijn dood).

De kennismaking met Vreeland was

voor de heer Aalderink ooit een noodge-

dwongen situatie. Door zijn verzetsda-

den in de Tweede Wereldoorlog - zijn

producties werden na de oorlog aange-

kocht door het Nederlands Instituut

voor Oorlogsdocumentatie - werd

Utrecht voor hem onveilig en dook hij

onder in Vreeland. Hier leerde hij zijn la-

tere vrouw kennen en kregen zij vier

zoons. Te Vreeland richtte de heer

Aalderink eerst aan huis, later aan de

Bergseweg 2a ‘Studio & Drukkerij

Vreeland BV’ op, waar hij samen met

zijn zoon Martin vele jaren zou werken.

In 1962 startte hij met het uitgeven van

een dorpsblad, dat een spreekbuis moest

vormen voor de inwoners van Vreeland.

Er dreigde immers een opheffing van de

zelfstandige gemeente Vreeland, die bij

Loenen ingelijfd zou worden. De op-

stand van het dorp tegen deze bestuurlij-

ke stap, verwoord in die eerste

Vreelandposten, heeft niet mogen baten

zoals wij weten. Het blad bleef echter be-

staan en heeft gedurende 45 jaar een

heel belangrijke sociale en communica-

tieve functie in het dorp vervuld, onder

meer voor het verenigingsleven en de lo-

kale ondernemers. Vreeland ging hem

aan het hart. Hij verzamelde alles, maar

dan ook alles van dit dorp. Van briefpa-

pier en kaartjes van nu verdwenen win-

kels tot krantenknipsels, foto’s, kaarten

en boeken. Alle wetenswaardigheden

werden zorgvuldig gedocumenteerd.

Aalderink startte ook de studiegroep

‘Vreeland, Vroeger en Nu...’. Op de eerste

verdieping van de in 1970 gebouwde

drukkerij brachten oude Vreelanders

vele avonden door met verhalen van

vroeger, die allemaal op band werden

vastgelegd. De drukkerij verzorgde di-

verse uitgaven in de regio en gaf ook zelf

enkele boekwerken uit, waarvan het

boek ‘Burgemeester Backer  (1898-1911)

vertelt...’ - een door Aalderink zelf verza-

meld, becommentarieerd en geïllus-

treerd boekwerk met vele nog niet eer-

der gepubliceerde foto’s - een geweldig

informatieve en leuke bron is van

Vreelands’ verleden. Tussen alle drukke

werkzaamheden door stond de heer

Aalderink menigeen behulpzaam te

woord als het ging om de historie van

Vreeland(ers). Langzaamaan werd hij

een informatiepunt voor iedereen die

iets over Vreeland wilde weten! Bij tijd

en wijle vonden zelfs verre nakomelin-

gen van Vreelanders uit de 16e/17e eeuw

(met de achternaam ‘Vreeland’ of

‘Freeland’) die waren gaan wonen in de

Verenigde Staten een onderkomen in de

drukkerij. De heer Aalderink vertelde in

zijn beste Engels honderduit. Hij leefde

voor zijn Vreeland, zijn drukkerij en zijn

Vreelandpost en stierf vrij onverwacht

min of meer in het harnas. Het is niet al-

leen voor zijn familie, maar ook voor het

dorp een gemis dat deze markante man

met zo’n uitgebreide kennis van de his-

torie van ons dorp, er niet meer is.

Enkele onvoltooide boekwerken, waar-

onder een straatnamenboek van

Vreeland worden mogelijk, in overleg

met de familie, tezijnertijd postuum ge-

publiceerd.

JJ

In memoriam Hans Aalderink
Vreelandkenner en Grondlegger van de Vreelandpost
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Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

In de afgelopen weken zijn de kinderen

van basisschool CSV druk bezig geweest

met hun projectweek over water. Ze be-

steedden onder andere aandacht aan

het zuinig omgaan met water, de water-

kringloop en water in verschillende lan-

den. Ook werden er bezoeken gebracht

aan waterzuiveringsinstallaties in de

omgeving en werden er wandelingen

door Vreeland georganiseerd.

De projectweek werd geopend door

meester Michiel, die kletsnat bekend-

maakte dat: ‘door een “kapotte waterlei-

ding” in de noodlocatie van de school,

de kinderen het op deze dag een dagje

zonder water moesten doen’. Op deze

manier konden de kinderen een klein

beetje merken hoe het is om niet zomaar

de kraan open te kunnen draaien en

over schoon drinkwater te beschikken. 

Ook deden zij verschillende acties om

geld op te halen om kinderen in

Mmanze in Oeganda aan schoon drink-

water te helpen. Voor elke j 12 die zij op-

haalden kon weer 1 kind van schoon

drinkwater en een toilet worden voor-

zien. De kinderen van groep 7 en 8 heb-

ben met hun sponsorloop ‘lopen voor

water’ j 2600 opgehaald.

In de afgelopen week zijn kinderen van

groep 5 en 6 wellicht ook bij u langs de

deur geweest met hun ‘j 2’ actie. Deze

kinderen kregen van de school j 2 euro

met de bedoeling dit geld te vermeerde-

ren. En dat is, dankzij de inventiviteit

van de kinderen en de gulle gevers in het

dorp, gelukt!

Menig huis in Vreeland is opgesierd

door de prachtige schilderijen die de

kinderen van de onderbouw voor het

goede doel maakten. De schilderijen

werden verkocht en op deze manier heb-

ben deze kinderen ook hun steentje bij-

gedragen aan het project in Oeganda.

Op donderdagmiddag 3 april werd de

projectweek afgesloten met een gezelli-

ge tentoonstelling, zodat ouders een

kijkje konden nemen in de school. Er

werden verschillende proefjes gedemon-

streerd en kinderen presenteerden hun

werkstukken. Lieve Nieuwland heeft de

prijs gewonnen van de fotowedstrijd.

Deze prijs werd toegekend aan de maker

van de meest originele ‘waterfoto’. 

Al met al een leerzame week waarin het

bewustzijn van het gebruik van water

en het helpen van de kinderen in

Oeganda voorop stonden. De opbrengst

is j 4116,05 wat door de Stichting W4W

verdubbeld wordt.

Een vrolijk muziekconcert op 12 april!

Muziekvereniging De Vecht uit Vreeland

luidt op 12 april aanstaande op muzika-

le wijze de lente in.  Zij geven dan een

lenteconcert in de gymzaal aan de Fetha

in Vreeland. Het concert begint om

20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30

uur. Het orkest zal onder leiding staan

van hun chef dirigent Gerhart Drijvers.

Na het succesvolle en zeer goed bezoch-

te nieuwjaarsconcert van januari jl.

hebben zij in korte tijd weer een verras-

send programma weten samen te stel-

len. Een aantal werken sluit aan op het

thema lente. Zoals bijvoorbeeld ‘All in

the april evening’ van Roberton Kriek,

de bloemenwals uit het ballet ‘Het

Zwanenmeer’ van Peter I. Tschaikowsky

‘Last Spring’ van Edvard Grieg en

‘Spring Festival Overture’ van James L.

Hosay. Tijdens het concert zullen de

AMV leerlingen, onder leiding van hun

nieuwe juf Kim Bosch, een optreden ver-

zorgen. Dit doen zij in samenwerking

met het harmonieorkest. Trotse ouders

en fans kunnen dan luisteren naar wat

de kinderen geleerd hebben in hun eer-

ste AMV seizoen. Het optreden voor pu-

bliek is een spannende en belangrijke er-

varing in de muzikale ontwikkeling van

de kinderen.

Spring is het tweede uit een reeks feeste-

lijke concerten die de muziekvereniging

geeft in het kader van hun 85-jarig jubi-

leum. Het jaar zal rijkelijk gevuld zijn

met bijzondere concerten en evenemen-

ten. Zo heeft de vereniging onlangs een

jubileumkrant gepubliceerd met de

klinkende naam ‘de Vechtnoten-

Courant’. In deze krant informeerde de

vereniging de inwoners van de dorpsker-

nen uit de gemeente Loenen aan de

Vecht, over activiteiten, lessen en hun ju-

bileumagenda. Deze krant kunt u nog

opvragen via info@muziekverenigingde-

vecht.nl. Deze wordt dan gratis naar u

opgestuurd. 

Om dit alles live te beleven bent u van

harte welkom op zaterdagavond 12

april. De entree bedraagt j 5,- .

Waterproject basisschool CSV
Dank voor alle giften!

De Muziekvereniging De Vecht
Spring is in the air

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Dames-, Herenkapsalon en 
Modeboetiek met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CILOSED & 
SAVE THE QUEEN

NIEUW! Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300
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Onderlinge wedstrijden
Op maandag 21 april zijn de onderlinge

wedstrijden voor de kleutergym en het

meisjes turnen. Op donderdag 24 april is

de onderlinge wedstrijd voor het jon-

gens turnen. Publiek is beide dagen wel-

kom. Op de website www.dosvreeland.nl

staat uiterlijk 14 april de wedstrijdinde-

ling.  

Wedstrijdnieuws
Jelle de Vries en Martijn van Dis hebben

op 15 maart beide een 3e plaats behaald

bij de voorwedstrijden heren turnen in

Ochten. Zij hebben zich hiermee reeds

geplaatst voor de finale op 21 juni.

Meisjes DOS Vreeland op podium 
bij finale 3-4 kamp
Op zaterdag 29 maart hebben er twee

groepen van gymnastiek en sportvereni-

ging DOS Vreeland mee gedaan aan de

finale van de mini 3-4 kamp in Wilnis.

De mini 3-4 kamp is een recreatieve wed-

strijd waar de kinderen niet individueel

maar per groep worden beoordeeld. Bij

de meisjes bestaat een groep uit 6 kinde-

ren. Op ieder toestel turnen alle kinde-

ren zes verschillende onderdelen, daar-

naast kan de groep nog maximaal 10

punten voor presentatie en uitvoering

verdienen. Per toestel zijn er dan voor de

meisjes maximaal 46 punten te verdie-

nen. De deelnemende ploegen hadden

zich gekwalificeerd door middel van

voorrondes in de verschillende rayons.

Voor deze finale hadden onze groepen

hard getraind. Bij de meisjes van 6-8 jaar

deden 15 groepen mee en onze dames

waren al om 9 uur aan de beurt.

Margaux Lindenkamp, Maartje Fokker,

Esmée Verkerk, Aniek van der Giessen,

Jet van Dis en Judith de Veer behaalde de

volgende scores: brug: 44.63, lange mat:

45.40 en balk: 44.05 punten en een to-

taalscore van 134.08 punten. Zeer hoge

cijfers en op brug en lange mat zelfs de

hoogste score van alle ploegen. Hiermee

scoorden zij een dik verdiende derde

plaats. Bij de meisjes van 9-11 jaar deden

ook 15 groepen mee. Onze dames had-

den hun mascottes weer meegenomen.

Lotte de Koning, Sifke van Vliet, Katinka

Prommel, Britt Musters, Vera Jilesen en

Maaike Fransen turnden zeer gediscipli-

neerd. Prachtig om te zien hoe de groep

zich als eenheid presenteerde, beter kon

gewoon niet. Met op brug: 42.38, lange

mat: 44.08 en balk: 42.72 punten moes-

ten ze genoegen nemen met de tiende

plaats.

Gymnastiek- en sportvereniging DOS

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Vanaf vandaag is er op de ‘Vreelandse

markt’ naast kaas ook verse vis te verkrij-

gen. De visspecialisten Pieter en Renate

Loef uit Spakenburg reizen met hun gro-

te viswagen door het hele land, maar

speciaal voor Vreeland komen zij met

hun kleinere viskraam. Zij konden de

standplaatsvergunning van Flora-4you

overnemen, die wegens gezondheidsre-

denen gestopt is. 

Elders in deze Vreelandbode vindt u ver-

schillende verse-vis-aanbiedingen. Vis,

schaal- en schelpdieren leveren verschil-

lende waardevolle voedingsstoffen. Ze

zorgen bijvoorbeeld voor eiwitten van

hoge kwaliteit, goede vetten, vitamines

en mineralen. Reden genoeg dus voor

een bezoekje aan de viskraam van Pieter

en Renate!

Verse vis in Vreeland

De nieuwe hoorspelen zijn leuk! 
Hoorspelen als avontuurlijke luisterfilm. Met
vele bekende topacteurs als Katja Schuurman,
Jeroen Krabbé, Michiel Romeijn (Jiskefet) en
Carine Crutzen (Vuurzee)
Titels als De ontdekking van de hemel, Erik of het
klein insectenboek,Komt een vrouw  bij de dokter,
De Gravin van Parma 
Ideaal voor lange treinreizen of in de auto.
Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf! 
Voor Vreelanders speciale kortingen.
Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl  
Voorstraat 21
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Welkom!

Dit is de kinderpagina voor en door kin-

deren van Vreeland! Als je wilt kun je

hier iets posten. Bijvoorbeeld een nieuw-

tje! En daarvoor zoeken we Young

Reporters! Je kunt dan zelf interviews

houden of vertellen over wat je mee-

maakt in het dorp. Heb je een tip van de

maand? Een vette website of een muse-

um waar je bent geweest? Geef ‘m door!

Verder vind je hier iedere maand een

‘Toverkikkerknutseltip’, een puzzel, een

mop, een raadsel of breinkrakertje en

nog veel meer! Wil je meedoen aan de

Kinderpost, schrijf dan je eigen verhaal

en stuur dat naar info@vreelandbode.nl

Mooie tekeningen zijn ook welkom!

Interview met Karin van Dis
door Jet van Dis

Wat is je lievelings.......

Kleur: BLAUW

Krant: NRC

Eten: INONEZIES ETEN

Dier: POES

Hobbie: LEZEN

Websait: BOL.COM

Boek: EEN SCHITERENDGEBREK

Nummer: 6

Letter: HEB IK NIET

Film: DE TWEELING

Sport: SKIEN

TV Progama: ER

Radio Zender: ERWO DJEZ EFEM

Tip van de maand: 

Wil je iets leuks doen in de

Meivakantie? 

www.kinderpretpagina.nl

Kindernieuws

- Wisten jullie dat Britt Musters met de

prachtige vertolking van het nummer

‘we gaan je halen voor kinderen voor

kinderen’ is uitgekozen tot CSV Idol

2008? Gefeliciteerd!!!

- Wisten jullie dat het eerste kunstwerk

van de jonge kunstenaar Semme

Kaandorp op de veiling, tbv  water voor

kinderen in Oeganda, is verkocht voor

j 46,-! 

De Haai

de haai ging surfen 

door de waterval

toen ging hij naar een eiland toe 

en schopte tegen een bal

de haai ging zonnebaden, 

met zijn bril op

en toen ging hij 

naar zijn vriendje Bob

en ze gingen slapen

wat een luie apen!

Niek van Kampen

Groep 5

Raadsel

Het is oranje 

en het zegt dat het 

een sinaasappel is. 

Wat is dat?

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 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

TAXI VAN WIJK
Dag en nachtservice, tevens ziekenfonds

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskia.nl
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BELLEN EN 
BRENGEN

In VREELAND 

Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 
Uw snacks/ijs en 
dranken aan huis 

Van Donderdag tot 
en met Zondag van
17.00 tot 21.00 uur. 

Telefonisch bestellen 
op: 06-15202026

Aanbieding: 

1 familiezak Kibbeling + gratis saus d 5,-

Gerookte makreel + 2 haringen d 5,-
Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha

Huttenbouwen

In de laatste week van de schoolvakan-

tie, om precies te zijn op 19, 20, 21 en 22

augustus 2008, organiseert jeugdclub

DE COCON weer een week huttenbou-

wen voor  kinderen van 9 tot 12 jaar; en

alweer voor de 3e keer bij de familie v.d.

Paauw aan de Kleizuwe. 

De kinderen van de CSV die na de grote

vakantie naar groep 6 gaan, de kinderen

van groep 7 en 8 én de kinderen die naar

de brugklas gaan mogen meedoen. Ook

kinderen in die leeftijd die in Vreeland

wonen maar elders naar school gaan,

zijn welkom. Er is plaats voor maximaal

50 deelnemers. Na de meivakantie zal de

inschrijving geopend worden.

Casper Zeldenrijk, Reinko Abels, 

Manon Leffelaar en Evelyn van Vliet

Water in de Vecht

ik woon op het water

het is daar echt heel leuk

en als ik naar het water kijk

dan lig ik in een deuk

want al die gekke ganzen

die schreeuwen daar maar wat

en soms zijn er ook kraaien

die zoeken naar een rat

Joep Zuidervaart, groep 5

Toverkikkerknutseltip

Maak je eigen Koninginnedag-hoedje!

Benodigdheden: kartonnen bordje of

rond karton, schaar, gekleurd papier,

lijm, kleurpotloden/viltstiften.

Werkwijze: Teken de lijnen op het kar-

tonnen bordje zoals op de tekening.

Knip daarna de lijnen in. Vouw de pun-

ten omhoog. Je hebt nu een hoedje wat

je op je hoofd kunt zetten. Versier dit

hoedje zo mooi mogelijk met gekleurd

papier, verf, stiften of kleurpotloden. 

Je kunt er ook nog vlaggetjes of 

slingertjes aan vast plakken. 

Veel knutselplezier! 

Kermis

Hoera! De kermis is er weer. Tot en met
zaterdag kan jong en oud nog genieten
van het kermisplezier in Vreeland. In de
volgende Vreelandbode een uitgebreid
interview met de kermisexploitanten.

Woordzoeker

Streep de woorden weg, de overgebleven

letters vormen samen een zin!

Vreelandbode | geduldig | vecht | wa-

ter| klok| bode | Van leer brug | bomen

| dorp | lopen | lachen | koud | klom-

penpad | lammetje | nieuwsgierig |

meel | vandaag | leuk | nieuwtjes | pen

| stek | informatie | eind | doen

V A N L E E R B R U G H

A R I N F O R M A T I E

N I E U W S G I E R I G

D O V E C H T E L R A E

A W B H L A C H E N E D

A A O T O A I S U S J U

G T M E P G N E K T L L

M E E L E I N D N E P D

U R N D N E D O B K R I

N I E U W T J E S O O G

K K L O M P E N P A D T

K L O K L A M M E T J E

Oplossing raadsel..
Een mandarijn met een grote mond 

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

Middenweg 60
1394 AL Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 251563 
Fax 0294 - 252639

• Centrale verwarming en gasapparaten

• Installatie, onderhoud en reparatie

• Vloerverwarming

• Zonne-energie

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.nl

‘Bijzonder’, dat was het gevoel dat mij

bekroop toen ik op mijn fiets op weg was

om mijn eerste interview af te gaan ne-

men bij een man die, zo vertelde hij me

later, ook zelf voor het eerst geïnter-

viewd zou gaan worden.

We hebben het over Aloys Hageman de

eigenaar van de net vandaag geopende

Dagwinkel, voorheen de Troefmarkt. Als

dochter van een middenstander dacht ik

nog: ‘je moet wel bezieling hebben om

in het geweld van de Albert Heijns, de

Supers en aanverwante prijsvechters je

brood te willen verdienen’. Mijn gevoel

werd bij binnenkomst bevestigd, de war-

me ontvangst en het aanstekelijke en-

thousiasme van Aloys gaven aan dat we

hier te maken hebben met een echt mid-

denstandsdier. De klant gaat voor alles.

En deze is veranderd, voornamelijk door

het grote percentage import, aldus

Aloys. Vandaar zijn keuze voor een nieu-

we winkelformule waarmee hij

Vreeland nog beter gaat bedienen.

Aloys is sinds 1988 als zelfstandige geves-

tigd in Vreeland. De bekende ‘Troef-

markt’ heet vanaf 9 april 2008

‘Dagwinkel’. Wat biedt deze zaak nou

precies? De ‘Dagwinkel’ is een formule

welke kleinere zaken in staat stelt 6 da-

gen per week kleinere hoeveelheden in

te kopen waardoor versheid gegaran-

deerd is. Er bestaan al ongeveer 10 van

deze zaken (vooral met kleinere opper-

vlaktes) in Nederland.

Het pallet aan dienstverlening is enorm,

naast de 6 dagen versformule en het

hoge service niveau kan je voor prak-

tisch alles bij Aloys terecht. Hij noemt

op: foto service, stomerij, (digitale) came-

raverkoop, verhuur van Beertenders en

Perfectdrafts (speciale acties, vraag er-

naar), bloemen en planten die hij per-

soonlijk op de veiling van Aalsmeer gaat

halen. Veel is te regelen, als u 2 dagen te-

voren bestelt: verse vis, biologisch leven-

middelen etc. Aloys bezorgt, zonder ex-

tra kosten, wat u wil bij u thuis!! 

De nieuwe blauw/groene zaak oogt ruim

met een nieuwe toonbank/kassa. Aloys

en zijn team van 4 medewerkers zijn vast-

besloten met een hoog niveau van dienst-

verlening en het brede pakket aan pro-

ducten het dorp voor lange tijd aan zich

te binden. Vandaag is het feest in de zaak

met veel leuke acties. Deze hele week zal

in het teken staan van de heropening

met bijvoorbeeld een stroopwafelkraam

op vrijdag en lekker poffertjes eten op za-

terdag. Ga even kijken als u tijd heeft!

‘Waar vind je ze nog, die middenstands-

dieren met hart voor de klant’? denk ik

als ik terugfiets. Vlakbij dus. Goed dat we

er in Vreeland nog zo eentje hebben,

want zonder hen zou het hier toch een

stukje minder leuk zijn. Laten we er voor

zorgen dat deze winkel blijft bestaan

door met z’n alle dichter bij huis te blij-

ven voor onze boodschappen. 

In de schijnwerper!
Interview met Aloys Hageman, eigenaar Dagwinkel
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Het is bijna weer Koninginnedag, een

dag die van oudsher goed gevierd wordt

in Vreeland en waar de creativiteit en

saamhorigheid van de bewoners hoogtij

viert. Al decennia geleden speelde de

fanfare een grote rol op deze feestdag.

Op deze foto uit de jaren dertig van de

20e eeuw zien we een lange stoet school-

kinderen achter de fanfare aanlopen op

een zonnige koninginnedag. Zo’n 70

jaar later ging het er op dezelfde plek

wat spannender en rumoeriger aan toe!

Wat opvalt op de oude foto is dat het

straatbeeld zo anders was als nu. Als eer-

ste valt de muziektent aan de linkerzijde

op. Deze werd in 1925 gebouwd op initia-

tief van muziekvereniging ‘De Vecht’, die

twee jaar eerder was opgericht. Tot 1945

stond de tent op deze locatie, hoek

Spoorlaan-Duinkerken. Die plek bleek bij

nader inzien niet zo geschikt, omdat de

Spoorlaan als een trekgat fungeerde,

waardoor de muzikanten en het publiek

op de tocht zaten. Vandaar dat in april

1945 (overigens een vreemde datum, zo

vlak voor het einde van de oorlog) een

verzoek werd ingediend bij de gemeente

om de muziektent te mogen verplaatsen.

Een paar maanden later gebeurde dit en

werd de tent op de huidige locatie, hoek

Lindengracht-Raadhuislaan, geplaatst.

Verder valt de leegte op achter de mu-

ziektent: de huizen aan de Spoorlaan wa-

ren nog niet gebouwd en de N201 daar-

achter was nog niet aangelegd.

Dit gebeurde rond 1939. Wat ook opvalt,

is het uiterlijk van hotel de

Nederlanden. Op de plek waar op de his-

torische foto de houten doorloopstal

met kamers daarboven te zien is, be-

vindt zich nu een erker. Deze stal had

aan beide kopse kanten grote deuren.

Koetsiers konden aan de ene kant naar

binnen rijden, de gasten konden droog

uitstappen, en de koets kon zonder te ke-

ren doorrijden. Deze doorloopstal was

rond 1835 aan het van oorsprong 17de

eeuwse logement gebouwd. Rond 1950

is de ruimte afgebroken en vervangen

door een stenen aanbouw in historise-

rende stijl. In 1990 werd de huidige ser-

re hier tegen aangebouwd. Meer over de

Nederlanden en de centrale functie in

het transport in en rond Vreeland volgt

in een latere Vreelandbode. Veel plezier

met Koninginnedag! Dat de optocht dit

jaar maar net zo lang en vrolijk moge

zijn als die in de jaren dertig!

Heeft u tips of opmerkingen, dan kunt u con-

tact opnemen met Juliette Jonker op 232695 of

j.jonker@wxs.nl.

En heeft u zelf nog oude foto’s of prentbriefkaar-

ten in huis? De HKGL wil ze graag inscannen om

haar collectie historisch beeldmateriaal uit te

breiden. U krijgt uw foto’s snel en onbeschadigd

retour, met een cd-rom waarop zij digitaal zijn

opgeslagen. Bel voor informatie ook boven-

staand nummer of stuur een e- mail.

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

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

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

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialiteit in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.
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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

auto oskamp

G
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Houd Vreeland mooi!

Word lid van de DORPSRAAD

www.dorpsraadvreeland.nl

• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van atutelefoon
• teven inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Op 4 maart verrees in Vreeland in alle stil-

te maar met vereende kracht in het scha-

penweitje van de familie Molenwijk aan

de Raadhuislaan, een nieuw oerhollands

dorp met een schaatsbaan. De KNSB wil-

de jonge kinderen die nog vrijwel nooit

op natuurijs konden schaatsen, graag

kennis laten maken met de schaatssport,

en koos Vreeland uit voor een clubtour en

een proef met ‘plastic-ijs’ van de firma

Art-Ice. 

De IJsclubs van de 5 dorpen in de omge-

ving grepen die buitenkans met beide

handen aan. Ze maakten er van 4 tot en

met 7 maart voor alle kinderen in en

rondom Vreeland een hartverwarmend

evenement van. Maar liefst 750 keer bon-

den kinderen de schaatsen onder. Door

de bliksemsnelle organisatie en goede

medewerking van de scholen, werden de

gymlessen verplaatst naar de art-icebaan

voor een heuse schaatsles. En na een dag

was er opeens een nieuw begrip: ‘Joepie,

we gaan plastic-en!’

De schaatsen werden ter beschikking ge-

steld, en onder schooltijd één voor één

weer geslepen. En wat vond na 2 dagen de

ijsmeester Zeldenrijk ervan? ‘Het gaat bo-

ven verwachting. De organisatie met de

scholen loopt als een trein en het is nu al

een succes’. En wat zeiden de kinderen?

‘Leuk!’, ‘Het is wel even wennen maar dan

gaat het heel goed’, ‘Ik ben nog niet geval-

len hoor!’. De rode wangen en natte broe-

ken zeiden genoeg. Je moest misschien

even de slag te pakken krijgen maar dan

schaatste je ook, en zo niet: natuurijs is

ook hard. Met de feestelijke afsluiting op

vrijdagavond 7 maart met koek en soepie

en in aanwezigheid van de wethouders

Rehbok en Hellink, de Dorpsraad en ou-

ders, die misschien stiekem ook nog wel

even hadden gewild, kwam er met een

consumptiebon op zak om weer warm te

worden bij Cor, een einde aan 4 dagen

pret. Het werd het  schaatsfestijn waar we

stilletjes naar hadden verlangd. 

AW

Meer informatie:
Voor meer informatie en/of een lidmaat-

schap van IJsclub Vreeland : 

Hr. N. Zeldenrijk 0346 820358

Voor informatie en opgave van schaatsles-

sen voor kinderen (Jaap Eden Baan):

Schaatsvereniging ‘de 5 dorpen’

www.de5dorpen.nl of bij de jeugdcom-

missie van De 5 Dorpen: 035 6838954

Voor meer informatie over schaatsen:

www.KNSB.nl 

Voor meer informatie over de schaats-

baan: www.art-ice.nl

Schaatspret in Vreeland
‘We gaan plastic-en!’

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 238 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

A-Zijn
Ingezonden stuk: Klein leed 1

Meer dan twintig jaar wonen we met veel

plezier in Vreeland. Onze dochter die hier

werd geboren is autochtoon. Aan mijn

vrouw en mijzelf kleeft het gehate etiket

‘import’. Ons past slechts bescheiden-

heid, zo laat ik altijd ‘echte’ Vreelanders

voorgaan en eerst bestellen bij Cor. 

Ondanks overheersende tevredenheid

woontechnisch gesproken zijn er toch

wel enkele verbeteringen denkbaar. Ik

hoop dat ik medestanders heb als ik op-

merk dat het voor fietsers, wandelaars en

aanwonenden een zegen zou zijn als we

met de auto wegbleven op de route langs

de Vecht naar Loenen.  Er zo heb ik er nog

wel een paar; als je nou zo nodig naar de

winkel in Nederhorst wil, mijdt dan de

Bergseweg...  De eeuwenoude Kleizuwe is

zeer geschikt om te fietsen en te wande-

len (kijk trouwens eens op Kleizuwe.nl)

maar blijf er weg met de auto.

Heeft u trouwens op een zomerse zondag-

middag wel eens bij de van Leerbrug

staan wachten tot de brug weer open ging

(of juist dicht)? En dat er fietsers en voet-

gangers als een zwerm wespen uit hun

nest op je kwam aanvliegen? Ik kreeg zo

ooit een Texaanse (rent-a-bike) in mijn ra-

diateur. Sindsdien voor mij geen ritjes

meer door de Breedstraat in de auto. 

De brug is trouwens lang geleden voor

langere tijd dicht geweest voor autover-

keer en dat was erg aangenaam rustig en

veilig. Omrijden is het devies tenzij je wilt

winkelen in het dorp, dan mag het!

Op 1 april werd bekendgemaakt dat de

huidige directeur van basisschool CSV

Lidwien Vos per 1 juli 2008 naar een

school in Hilversum vertrekt. Dachten

velen nog dat dit een 1 april grap betrof,

al gauw bleek het nieuws de waarheid.

De reden voor de overstap is dat Lidwien

in haar loopbaan als directeur graag nog

een stap wilde maken. Deze nieuwe

baan geeft daar invulling aan: de school

zelf is groter en maakt bovendien uit van

een groter geheel.

Lidwien heeft in de jaren dat ze werk-

zaam was op de CSV een grote bijdrage

geleverd aan de professionalisering van

de CSV-organisatie en de kwaliteit van

het onderwijs. Haar inzet voor en bijdra-

ge aan de nieuw te bouwen Brede School

zijn van groot belang geweest. Heeft u

naar aanleiding van dit bericht nog vra-

gen/opmerkingen kunt u terecht bij het

bestuur van de school, bij voorkeur via

email: bestuur@csv-vreeland.nl.

Basischool CSV zoekt nieuwe directeur
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RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• HANDGESMEDE BUITENLANTAARNS
• HEKWERKEN: NIEUW EN REASTAURATIE

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

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: 0294 - 233 161

Waar het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Van lunch tot diner, van overnachting tot ontbijt, 
van vergaderen tot varen over de Vecht.

Het kan allemaal bij 
Hotel Restaurant De Nederlanden

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294-23 23 26

E-mail: denederlanden@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

Rondje Zuwe
De import-Vreelander
Het is deze avond na Pasen koud als ik

met Wilma Werkheim het rondje Zuwe

loop. Het rondje is haar bekend, ze

houdt enorm van hardlopen, van heel

veel sporten trouwens, en heeft ondanks

dat ze hier nog maar een paar maandjes

woont de ronde al een paar keer gerend.

We doen het nu rustiger, en wandelen in

het donker over de Kleizuwe richting

Nederhorst en bij de sluis terug over de

Bergseweg. Wilma is getrouwd met Lex

en is moeder van de 10-jarige tweeling

Bram en Daan en de 5-jarige Skip.  Ze zijn

afgelopen januari in Vreeland komen

wonen, na een aantal jaren met veel ple-

zier in Terrades, in het Noordoosten van

Spanje te hebben gewoond. 

De keuze voor Vreeland is door de wens

om in een kindvriendelijke omgeving in

de buurt van Amsterdam waar beiden

werken, te wonen. Vreeland is volgens

Wilma een fijne plek om je kinderen vei-

lig groot te brengen.  Zo’n plek vind je

bijna niet in de Randstad. Inmiddels

kent ze heel wat namen en gezichten.

Door de CSV maar ook door zich gewoon

actief aan mensen voor te stellen. Het

leuke van de mensen in Vreeland is dat

het ondernemende mensen zijn, ieder-

een doet wel iets eigens. Fijn aan

Vreeland is het om, ondanks dat het een

klein dorp is, toch alles bij de hand te

hebben. De school, de bakker, een super-

marktje. In Spanje zijn de afstanden veel

groter, de kinderen gingen met de bus

naar school die 40 kilometer verderop

ligt. De schoolbussen in Spanje hebben

overigens na inmenging van Wilma nu

allemaal gordels, dat regel je even. Het is

af en toe nog even wennen, het nieuwe

ritme en de andere structuur dan in

Spanje, maar ze vindt het hier leuk en ze

weet zeker dat ze hier wil blijven. 

De oer-vreelander
Bij de eerste gedachte aan Rondje Zuwe

wilde ik meneer Bos als ‘oer-vreelander’

vragen naar zijn leven in Vreeland. Zijn

charisma, de verhalen, dat moet een

leuk stuk worden. Bij het huis van de fa-

milie Bos op de Kleizuwe, ontdek ik tot

mijn schrik dat meneer Bos op 4 maart,

op 88-jarige leeftijd is overleden. Zijn we-

duwe mevrouw Irma Bos, weet zeker dat

hij het geweldig had gevonden, en no-

digt mij uit om met haar en zoon

Alexander herinneringen op te halen

aan de man, waar zij liefkozend tijdens

het gesprek aan refereert als ‘zo’n lieve

en zachtaardige man’. Ze is erg verdrie-

tig, maar troost zich met de gedachte

dat haar man te veel wereldburger was

om met de gevolgen van een infarct oud

te worden. Altijd met de auto of de fiets,

altijd onderweg. Zeer geïnteresseerd in

de wereldgeschiedenis, zeer politiek be-

wust en zich inzettend voor mensen die

zijn hulp konden gebruiken. Het is beter

zo, al is het gemis erg groot. 

Jan is geboren op Duinkerken, voordat

de brug er was. De doorgaande weg liep

via de Kleizuwe. Met boezemvriend Cor

Verzanten in de kastanjeboom bij de

huidige Brandweerkazerne Lord Lister

boekjes lezen, of met jutezakken uit de

zaak van zijn vader een zeil maken om

op de weide blik te varen. Zijn vader la-

ter helpend met diens tuiniersbedrijf,

op de klompen in de sneeuw op de

grachten van Amsterdam. In de oorlog

wordt Jan aan het werk gesteld in

Duitsland, net als Irma. Zij zit in een

Russisch, hij in een Europees kamp. Na

de bevrijding  wordt Irma op transport

naar Rusland gezet, en Jan richting

Europa. Hij mist haar zo dat hij ontglipt,

half Duitsland doorzoekt, en haar na

een maand vindt. Hij neemt Irma mee

naar ‘zijn’ Vreeland. 

Terug in Vreeland wonen Irma en Jan 20

jaar lang op de Kleizuwe 7 en krijgen

twee zonen, Alexander en Wijnand alvo-

rens zij uitwijken naar Stroe. Daar bouwt

Jan met  Alexander en een paar man per-

soneel een bedrijf in potgrond en aanver-

wante zaken op, net als zijn vader vroe-

ger. Daarna keren zij terug, ditmaal naar

de Kleizuwe 105. Hier woont nu, na 28

jaar, Irma met zoon Alexander in het Pipi

Langkous huis met de veranda.

Terugkijkend op een leven met Jan. ‘Zo’n

leukerd’, uit de mond van een dame van

81 jaar. Daar word ik stil van. Het echte

houden van, dat meer dan 64 jaar gele-

den begon. We wensen Irma, haar zoons

en kleinkinderen heel veel sterkte. 

Copy
In de Vreelandbode kunt u ook uw par-

ticuliere advertentie plaatsten als u b.v

een oppas of hulp in de huishouding

zoekt. De redactie staat ook open voor

ingezonden brieven, familieberichten,

tips en nieuwtjes. 
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Het is weer lente!
Sinds 1 april zijn de  brugwachters weer op

de Van Leerbrug.

Dodenherdenking
Ook in Vreeland wordt er op 4 mei stilge-

staan bij de burgers en militairen die -

sinds de Tweede Wereldoorlog - zijn  om-

gekomen in oorlogssituaties en bij vredes-

operaties. Om 19.00 uur begint een her-

denkingsbijeenkomst in de Grote Kerk,

met o.m. bijdragen van muziekvereniging

‘De Vecht’ en de heer J. Toonen (wethou-

der). Om 19.40 uur start een stille tocht

van de Grote Kerk naar het oorlogsmonu-

ment. Na de twee minuten stilte om 20.00

uur volgt het Wilhelmus en worden er

kransen gelegd. De kranslegging gaat ver-

volgens over in het defilé waaraan ieder-

een die dat wil mee kan doen. Bloemen

worden erg op prijs gesteld. 

Plantenmarkt
De plantenmarkt-commissie heeft ook

dit jaar weer een plantenmarkt georga-

niseerd ten behoeve van het onderhoud

van de Grote Kerk. Op zaterdag 10 mei

van 9.00 uur tot ca. 15.00 uur hopen wij

u allen te zien op het Kerkplein. Er is

weer een enorm aanbod van geraniums,

vlijtige liesjes, lobelia’s en veel andere

zomerbloeiers. De planten zijn per stuk

of in hanging baskets te koop. Het opma-

ken van een mandje voor de moederdag

behoort ook tot de mogelijkheden. 

U zult dit jaar versteld staan van de crea-

tiviteit van enige leden van de commis-

sie. Er zijn tuindecoraties gemaakt om

uw eigen tuin om te toveren in een bij-

zonder zomertuin. Een echt cadeautje

voor moederdag. Komt allen vroeg, want

OP = OP. Zet de bloemetjes maar buiten

en verander Vreeland en omstreken

in een kleurige streek met de mooiste

zomertuinen.

Sinds vorige week is de verkeerssituatie

rondom het tijdelijke schoolgebouw te-

genover het Dorpshuis gewijzigd: zowel

de Fetha als de Vredelantstraat zijn een-

richtingverkeer geworden.  Tijdens een

inspraakavond van de gemeente in het

afgelopen jaar hebben de toen aanwezi-

ge bewoners hun zorgen geuit over de

toename van het verkeer rondom de nog

te bouwen tijdelijke school. Met name in

de spitstijden van halen en brengen werd

een grote drukte verwacht.  Nu de school

er eenmaal staat valt de verkeersoverlast

reuze mee en lijkt de nieuwe maatregel,

die sinds vorige week van kracht is ge-

worden, meer last dan lust te brengen.

Het verkeer vanuit het oude dorp gaat nu

richting de Floraweg en de Vliet (langs de

basisschool), waardoor hier meer auto’s

rijden dan voorheen.  De kans op gevaar-

lijke situaties is hierdoor aanzienlijk ver-

groot. Er wordt contact opgenomen met

de gemeente over deze situatie. 

Verkeerssituatie rondom de
tijdelijke school gewijzigd


