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Redactioneel

Het koude winterweer heeft prachtige

kanten. Eindelijk kunnen de schaatsen

weer eens ouderwets uit de kast worden

getoverd. De Vreelandse IJsvereniging

moet het voor 99% hebben van natuurijs

en de laatste keer dat we hierop konden

schaatsen was alweer begin 2003! De kou

van de afgelopen weken kwam voor velen

onverwachts. Op 23 december werd Kees

Beelaerts, lid van de Toertocht-commissie

uit naam van de IJsclub Vreeland nog geïn-

terviewd door RTL Nieuws over het onder-

werp “overleven van IJsclubs zonder ijs”.

Op 26 december begon het te vriezen. Bij

de ijsclub aan de Bergseweg werd de vol-

gende dag alles al uit het stof gehaald en

kon de ijsbaan op 30 december open. Het

was vanaf dag 1 meteen gezellig druk.

Helaas had de muziekinstallatie de zomer-

slaap niet overleefd, maar na één telefoon-

tje kwam John Kramer met zijn installatie

en zorgde voor nog meer gezelligheid. Aan

de blinkende schaatsen te

zien, betraden veel kinderen

en volwassenen voor het

eerst het ijs. Voor anderen

was het zo lang geleden dat

ze op de schaats stonden,

dat er stoelen uit de keet

moesten worden bijgehaald

om het evenwicht te bewa-

ren. 

Lees verder op pagina 3

IJsclub Vreeland leeft!

Allereerst en boven alles wensen wij u een heel goed, gezond

en gelukkig 2009 toe! Deze alweer 10e Vreelandbode staat in

het teken van de afgelopen feestdagen, festiviteiten en de

vorst. Vandaar dat de schaatsclub en de ijsbaan volop in de be-

langstelling staan. In de verschillende rubrieken leert u we-

derom een paar dorpsgenoten beter kennen. Sommige kent u

wellicht al uw hele leven, maar toch zult u vast nog nieuwe

dingen over ze lezen! De redactie stelt uw inzendingen van

verhalen, agendapunten, informatie en reacties erg op prijs.

En wij horen gelukkig regelmatig dat u onze inspanningen

ook erg op prijs stelt! Tot volgende maand!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Bericht van de Dorpsraad

De historische dorpskern van Vreeland was

op vrijdag 12 december j.l. ‘s-middags en ‘s-

avonds omgetoverd tot een gevarieerde en

oergezellige kerstmarkt. Sandra Boogert

van de Toverkikker had al haar organisatie-

talent en enthousiasme in de strijd gegooid

om in korte tijd -samen met de onderne-

mersvereniging- een volwaardige markt op

te zetten, compleet met 25 standhouders,

een levende kerststal, een zangkoor dat al

rondtrekkend kerstliederen zong en diver-

se aanbieders van winterse lekkernijen zo-

als glühwein, snert, poffertjes en gebakken

vis. Brandende vuurkorven en een draaior-

geltje zorgden voor extra sfeer (en warmte!)

in de straten. In De Til signeerde de beken-

de kinderboekenschrijver Hans Kuyper zijn

boeken en kon men creatieve workshops

van de Toverkikker volgen. Velen gingen op

de foto met de echte Jozef en Maria in een

bijzondere kerststal. Een hele stapel kerst-

verkleedkleren toverde de bezoekers van de

stal om tot kerstengel, ezel of koning (zie

foto hieronder). De wedstrijd ‘kerstboomp-

impen’ werd gewonnen door onze eigen

Vreelandbode-redactie, die met oude exem-

plaren van deze dorpskrant de kerstversie-

ringen hadden gefröbeld. Tevreden keerde

het publiek aan het einde van de markt

huiswaarts, met kerstkransen, wijn, fonke-

lende juwelen, warme wintersjaals of een

ander bijzonder product onder de arm.

Lees meer hierover op pagina 4 en 5

Sfeervolle Vreelandse Kerstmarkt 

De Dorpsraad wenst alle Vreelanders een heel gelukkig, ge-

zond en voorspoedig Nieuw Jaar en stelt zich in 2009 weder-

om ten doel de belangen van de inwoners van Vreeland op het

niet-politieke vlak zo goed als mogelijk te behartigen. 

Op 3 december jl. heeft het halfjaarlijkse overleg tussen de

Dorpsraad Vreeland en het Gemeentebestuur van Loenen aan

de Vecht plaats gevonden. De belangrijkste onderwerpen die

tijdens dit overleg aan de orde gekomen zijn, waren de in-

braakgolf die Vreeland getroffen heeft, het herstel van de par-

ticuliere bermen aan de Kleizuwe en de Bergseweg, de situa-

tie m.b.t. de terreinen van Driessen en CSV en de financiële

middelen ten behoeve van het opmaken van het Dorpsplan.

Medio januari zal een uitgebreid verslag van dit constructie-

ve overleg op de site van de Dorpsraad, www.dorpsraadvreel-

and.nl worden geplaatst.



2 januari 2009 De Vreelandbode

tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af

Voor dringende hulp van de huisarts 

‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend

belt u de centrale van de Huisartsenpost

Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359

Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl

Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

www.loenen.nl

Politiepost Loenen
tel. 0900 8844

ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur

Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110

Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef

Apotheek Loenen
tel. 232703

Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp

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

Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 

Huishoudelijke ondersteuning 

tel. 0294 233159

Dierenarts
tel. 0294 231315

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

Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300

www.dierenambulancehilversum.nl

Agenda
24 jan. Nieuwjaarsborrel

Vecht Borrelt Vechtkronkels

28 jan. Poëzie aan de Vecht

11 febr. “Wat bezielt ze toch”

Kindertherapeute 

A. Klaphake in De Til

12 febr. Verschijnen Vreelandbode

16-20 febr. Voorjaarsvakantie CSV

22 febr. Kinderdienst Grote Kerk

24 febr. “Geloof en twijfel” door de 

Remonstrantse predikant 

Koeke Knoppers in De Til
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Prot. Gemeente Vreeland
zon. 18 jan. 10.00 uur ds. R. Abma

zon. 25 jan. 10.00 uur ds. J. Schaap

zon. 1 febr. 10.00 uur ds. P.H. van Gilst

zon. 1 febr. 10.00 uur ds. H. vd Vegt

Meer informatie www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen
zat. 17 jan. Pastoor Griffioen

zon. 25 jan. Pastoor Vernooy,

koffiedrinken 

zon. 1 febr. Pastoor van Os,

Woord en Communie,

koffiedrinken

zon. 8 febr. Werkgroep

zat. 14 febr. Pastoor Geurtsen

Meer info:  www.ludgerusparochie.nl

Wegens de winterslaap van de

Toverkikker kunnen er t/m eind maart

geen kinderfeestjes meer geboekt worden

bij de Toverkikker. Wij zijn u graag vanaf

april weer van dienst!

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes

Mededeling

Aangeboden: Ontspannende Thaise

massage door ervaren Thaise masseuse

(engelssprekend). 1,5 uur, h 45.  Bel voor

afspraak of meer info: 0294 233211

Colofon

Gezondheidscollectief Vreeland 
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel”

centrum voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

Gezocht tegeltableau
Een aantal jaar geleden ontving ik via Kees

de Kruijter van de HKGL een foto van een

tegeltableau van 15 Delftsblauwe tegels

van een zicht op Vreeland van de schilder

Frederik Van Rossum du Chattel. Ik wil het

tableau graag een keer in het echt zien

voor wat details. Niemand weet echter

meer wie die foto heeft gemaild!! Indien de

eigenaar dit leest, graag contact opnemen

met Juliette Jonker, 232695, info@vechtex-

clusief.nl.  Veel dank alvast! 
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Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Let op onze Vikorn actie!
Gratis een week fitnessen met Vikorn 
(Neem de bon mee in de winkel en bekijk de voorwaarden)

Chocolade-eierkoeken 5 voor u 1,95
Ontbijtkoek u 1,50 per stuk
Let op .....onze winkel is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 
geopend van 08.30 tot 13.00 uur. En op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Op dinsdag zijn wij gesloten.....Uiteraard is ons brood op deze dag wel 
verkrijgbaar bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Vervolg van pagina 1

Een mooi gezicht, al die voorbijschuivende

stoelen. En al snel werden er volop rondjes

gereden, soms nog steeds met stoel, maar

wel met een grote glimlach op het gezicht.

Het clubhuis werd door de bestuursleden

bemand, gelukkig aangevuld door vrijwil-

ligers die een aantal bardiensten wilden

draaien. De inkopen werden bij Aloys inge-

slagen die voor een prima toelevering van

onder andere enorme ladingen chocolade-

melk en glühwein zorgde. Op één zaterdag

echter moest naast de toevoer van Aloys het

cafe van Cor geplunderd worden om aan

de enorme vraag te voldoen.

In de eerste week waren er al meer dan 150

nieuwe leden bijgekomen. Er hebben zich

mensen uit alle uithoeken van het land

aangemeld, maar ook Engelsen, Fransen

en een Noor. En dan was er als klap op de

vuurpijl een toertocht op 10 en 11 januari.

Ruim 8000 mensen hebben een ongelofe-

lijk schaatsweekend gehad op de Loender-

veense plas. De toerclub Vreeland had een

20 km lange tocht uitgezet op dit natuu-

rijs, dat door experts tot het beste ijs van de

regio werd gerekend. Tel daarbij op de

blauwe hemel, de stralende zon en de per-

fecte organisatie en het schaatsgeluk was

compleet. Het unieke van deze tocht is dat

hij deels over particulier terrein, deels over

gebied van de Amsterdamse waterleiding

gaat, waar men normaal niet mag komen.

Geen wanklankis gevallen, slechts 1 fractuur

werd geteld. Hulde aan zoveel vrijwilligers

die dit mogelijk hebben gemaakt: de toer-

commissie, bestaande uit Rijk en Nico

Zeldenrijk, Albert de Greef, Kees Beelaerts

van Blokland, Cor Ledder en Corinne

Winnink, het bestuur van de ijsclub en de

EHBO. Het organiseren van een dergelijk

groot evenement vraagt natuurlijk enorm

veel inzet van deze groep mensen.

Versterking van de groep is dan ook hard

nodig! Meld u nu aan als vrijwilliger!

Penningmeester Albert de Greef  legt uit:

‘Omdat we al lang geen ijs hebben gehad,

leek het net alsof er geen ijsclub was. Dat

merk je ook aan het teruglopende leden-

aantal, het kleine bestuur en weinig vrij-

willigers. Zo’n natuurijsperiode was dus

voor ons hoognodig om leden en vrijwilli-

gers te krijgen. Op die manier kunnen we

in alle opzichten de toekomst van de ijs-

club veilig stellen’. Van de contributie, bar-

en toerinkomsten kan de club een nieuwe

keet bouwen. De huidige staat namelijk op

instorten en haalt waarschijnlijk een vol-

gende ijstijd niet. In jaren zonder ijs kon

dat wachten maar dit jaar moet er iets

nieuws komen. Het moet iets gezelligs zijn,

het liefst al min of meer kant-en-klaar en

natuurlijk voor een goed prijsje. Tips zijn

welkom! Linda de Greef / G.I. / J.J.

De hemel boven Vreeland
Voor de sterrenkunde is 2009 een bijzonder jaar. Op 15 en 16 ja-

nuari wordt in Parijs het International Year of Astronomy geopend

en dit jaar zijn er veel extra activiteiten, ook in de buurt van

Vreeland. Kijk daarvoor op www.astronomy2009.nl

In januari schittert Venus, de avondster, aan de hemel. Je kunt

deze planeet niet missen, zo helder is ze in het Westen te zien.

Venus beweegt achter de zon aan en gaat op 14 januari maar liefst

4.5 uur na de zon onder. Met een kleine telescoop kun je zien, dat

Venus (net als we dat bij de maan kennen) maar voor de helft is ver-

licht; het is halve Venus. Op 26 januari is het Nieuwe Maan. De

Maan staat vanaf de Aarde gezien in de richting van de Zon, en dus

is de donkere kant van de Maan naar de Aarde gekeerd. De nacht

is nu bijzonder donker en ideaal om op zoek te gaan naar licht-

zwakkere objecten. Bijvoorbeeld de Pleiaden (beter bekend als het

Zevengesternte) in het Sterrenbeeld Stier. Ze zijn redelijk gemak-

kelijk te vinden omdat ze op de lijn liggen die wordt gevormd door

de drie centrale sterren (de gordel) van het sterrenbeeld Orion. Het

Zevengesternte is een open sterrenhoop, bestaat uit zo’n 500 ster-

ren op een afstand van 440 lichtjaar en is maar liefst 12 lichtjaar

breed. Mocht het niet lukken om het Zevengesternte te vinden: op

4 februari staat de Maan ervoor. Verleng je nu de streep Orion-

Zevengesternte nog een keer, dan kun je in het sterrenbeeld

Andromeda een diffuse vlek zien: de Andromeda nevel, een ster-

renstelsel dat veel overeenkomsten vertoont met onze eigen

Melkweg. De nevel is (alleen op echt donkere plekken) met het blo-

te oog te zien. Je kijkt nu liefst 2.2 miljoen jaar terug in de tijd. De

Andromeda nevel bestaat net als onze eigen Melkweg uit triljar-

den van sterren en planeten en grote wolken van interstellair gas

en stof. In de ruimte tussen de Andromeda nevel en onze Melkweg

is het echter akelig leeg. H.L.

foto: Hedwig de Groot
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De kerstmarkt in Vreeland is vrijdag 12 de-

cember sfeervol verlopen. Verspreid door

het dorp stonden groepjes mensen rond

de vuurkorven van “de Vuurboom” gemoe-

delijk te genieten van de glühwein, warme

chocolademelk, snert, broodjes worst, vis

en poffertjes. De standhouders hadden

goed hun best gedaan om hun kraampjes

een gezellige uitstraling te geven en de

dorpsbewoners genoten zichtbaar van zo-

veel gezelligheid in hun dorp. Rond 18.00

uur was het bezoekersaantal op zijn hoog-

tepunt. Toen Merel (één van de krakers van

de Nigtevechtseweg) met haar reus op een

levensgrote bal voorbij kwam dansen ble-

ven de meeste mensen even met open

mond staan kijken. Het draaiorgel van

Riks Noorman zorgde voor een vrolijke

noot en ook het gezang van een groep en-

thousiaste Vreelanders leverde een bijdra-

ge aan de feestvreugde.

Handtekening van Hans Kuyper!

Menig Vreelands kind is tijdens de kerst-

markt in bezit gekomen van een kinder-

boek met een door Hans Kuyper persoon-

lijk geschreven boodschap. In De Til sig-

neerde de bekende kinderboekenschrijver

vrolijk zijn boeken en konden kinderen en

volwassenen zich even verwarmen of deel-

nemen aan verschillende

workshops. Met een steeds

kouder wordende wind ont-

stond, vooral op het kerk-

plein bij de levende kerststal,

een echt winters sfeertje. 

Kerstman
Van de kou trok de kerstman

zich niets aan en namens de

bedrijfsvereniging maakte

hij veel kinderen blij met een

snoepje, kersthanger of een

mandarijntje.

Uitslag kerstboom pimpen
Om 19.00 uur werden bij de muziektent

door de kerstman de prijswinnaars van

de wedstrijd kerstboom pimpen bekend

gemaakt. De 1e prijs, een vaartocht over

de Vecht verzorgd door

VechtExclusief, ging naar de

rood/wit gepimpte kerstboom

van “de Bodettes” van de

Vreelandbode. 

Zij hadden hun boom volgehan-

gen met, van gerecyclede Vree-

landbodes gemaakte, kerststerren

en zelfgemaakte fotoballen waar-

op de Bodettes van de redactie te

zien waren. De 2e prijs, een work-

shop bij de Toverkikker, ging naar

het team van basisschool CSV die

met hun roze/blauwe boom hun

schoollogo zichtbaar maakten. 

Zij zorgden hiermee, volgens de

kerstman, voor een aparte uitstraling van

de boom. De derde prijs is gewonnen door

de fam. Vogels. Zij maakten originele kerst-

versieringen van strijkkralen en mochten

allemaal een gratis kersstukje maken. De

4e prijs is behaald door de kinderen van

groep 8. De kerstman vond deze boom wat

kaal en gaf hun de aanmoedigingsprijs.

Alle prijswinnaars gefeliciteerd! 

Boer Jozef en Maria in kerststal
Op het kerkplein timmerde boer Johan

Beukeboom, voor deze speciale gelegen-

heid omgedoopt tot “boer Jozef”, handig

een prachtige kerststal in elkaar. Samen

met zijn Thaise Maria zorgde hij voor hila-

riteit tijdens het maken van de foto’s.

Inmiddels hebben verschillende dorpsbe-

woners de foto van zichzelf in de levende

kerststal ontvangen en omgetoverd tot ori-

ginele kerstkaart. 

Nagenieten bij Cor
En terwijl in het Café van Cor het af-

scheidsfeestje van Daan en Sander gevierd

werd, genoot menigeen daar, of bij het

warme kacheltje van Willem Manten in de

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

De eerstkomende Nieuwjaars Vecht Borrelt is op zaterdag

24 januari en is tevens het oprichtingsfeest van de vereniging.

Meer informatie op www.vechtkronkels.nl.          

Nieuwjaars Vecht Borrelt

Kerstmarkt 2008

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

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

DE NEDERLANDEN GEEFT ZICH BLOOT!
In januari, februari en maart 2009 serveert de Nederlanden een uniek menu.

De 10 beste gerechten van patron cuisinier Wilco Berends in één menu. 
Prijs per persoon 90,00.

BUSINESS LUNCH
Een 3 gangen menu, eventueel in 1,5 uur geserveerd. 

Prijs per persoon 39,50
LAZY SUNDAY

U kunt op zondag de gehele dag bij ons aan tafel van 12.00 - 19.00u. 
Ook voor een goed glas wijn met een culinair hapje of koffie en thee 

met een petit four is onze lounge de gehele week geopend!
HOTELKAMER-PRIJZEN

Onze luxe en ruime hotelkamers zijn al boekbaar vanaf 125,00 per kamer
VERGADER-ARRANGEMENTEN

Ook voor succesvol zakendoen bent u bij ons aan het juiste adres!
8 uurs vergaderarrangement vanaf 55,00 p.p.

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.nl  •  info@nederlanden.nl  •  Tel. 0294 23 23 26

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



Breedstraat, nog na van een geslaagde

avond die, volgens de organisatie, volgend

jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

Bedankt!
De organisatie bedankt ieder die zich ge-

heel vrijwillig ingezet heeft om dit evene-

ment mogelijk te maken. Extra dank gaat

uit naar Johan “Jozef” Beukeboom voor

het opbouwen (en afbreken) van de kerst-

stal,  Bas Lindenkamp voor het toevoeren

van hout voor de vuurkorven, Nelly Jilesen

voor het begeleiden van de workshops,

fam. Duyser voor het leveren van de ver-

lichting, Caspar Zeldenrijk voor het terug-

zetten van een omgereden paal en natuur-

lijk alle buurtbewoners die hun deuren

openden voor de standhouders om hen

van stroom en toiletgelegenheid te voor-

zien. Uiteraard bedanken wij de kerstman

voor zijn aanwezigheid en de bedrijfsver-

eniging voor de financiële steun!

S.B.

Suggesties?
De organisatie staat open voor suggesties

ter verbetering van de kerstmarkt. 

Ideeën kunnen gemaild worden naar

info@detoverkikker.nl.
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Lezers schrijven

De problemen met het vele verkeer op de N201 zijn in

Vreeland bekend. Door de week is het ‘s ochtends vrijwel

ondoenlijk om het dorp richting Amsterdam te verlaten.

Gelijktijdig veroorzaakt de morgen file ter hoogte van ons

dorp een constante stroom van uitlaatgassen, met name

stikstofoxiden, evenals fijnstof. Gedurende de dag blijft het

zeer druk met een gemiddelde van meer dan 500 auto’s

per uur. De problemen met het vele verkeer op de N201

zijn dusdanig ‘dagelijks’ geworden, dat we er mee hebben

leren leven. En toch ...

Chronische blootstelling aan fijnstof is schadelijk voor de

gezondheid. De Europese norm schrijft voor dat per jaar

het daggemiddelde niet meer dan 40 microgram per ku-

bieke meter mag overschrijden. Vergelijkbare waarden

worden gehanteerd voor stikstofoxiden. In 2004 heeft de

Milieudienst Noord-West Utrecht in overleg met de provin-

cie Utrecht een berekening uitgevoerd voor de luchtkwali-

teit en komt uit op een fijnstof concentratie van 37μg/m3

voor de N201 ter hoogte van Vreeland [informatie gemeen-

te Loenen]. Daarmee blijft de berekende luchtverontreini-

ging onder de gestelde norm. Het zou echter goed zijn de

reële waarden ter plekke en vooral tijdsopgelost te kennen,

temeer omdat het Pippeloentje en binnenkort de nieuwe

school binnen 100 m van de N201 liggen.

De problemen met de N201 zijn structureel. De Rijksweg is

een belangrijke verbindingsweg tussen Hilversum en de A2.

Het is niet realistisch te verwachten dat de verkeersdicht-

heid zal afnemen. Het is eerder waarschijnlijk dat met de

verbreding van de A2 de problemen alleen maar intenser

worden. Maar het is wel zaak om mogelijkheden aan te grij-

pen die de luchtverontreiniging ter hoogte van Vreeland

kunnen verminderen. Twee mogelijke suggesties zijn:

• doordat de Rijksweg ter hoogte van het Pippeloentje

tweebaans wordt, is ook de luchtverontreiniging ter

plekke verhoogd. De huidige situatie leidt tijdens de och-

tendspits niet tot een betere doorstroming van het ver-

keer (het tegenovergestelde is eerder waar) en het redu-

ceren tot een eenbaansweg is een optie, temeer omdat de

N201 net voor de brug ook tweebaans is. 

• Op dit moment is de groenfase van het verkeerslicht ter

hoogte van de N201 richting Loenen a/d Vecht voor ver-

keer vanuit Vreeland en vanuit Loenen even lang. Dit

staat vaak niet in verhouding tot de verkeerstoevoer van-

uit beide richtingen. De doorstroming op de N201 zou

aanzienlijk verbeterd kunnen worden door ‘s ochtends

de groenfase aan te passen aan de actuele verkeersstro-

men, vanzelfsprekend op een dusdanige wijze dat het

probleem niet richting Loenen wordt verlegd. Hierdoor

komt de file op de N201 later op gang en lost wellicht ook

eerder op.

Wanneer we iets aan de problemen op de N201 willen doen,

dan is het zaak dat we als dorp gericht acties coördineren,

en wel richting Provincie Utrecht, omdat de gemeente

(Loenen) niet over rijkswegen gaat. De hierboven aangege-

ven suggesties zijn relatief eenvoudig te realiseren. Wellicht

bestaan er nog andere ideeën hieromtrent in Vreeland. Een

goede eerste stap zou een meting van de luchtverontreining

zijn ter hoogte van Vreeland, bij voorkeur op het terrein van

de nieuwe school. Harold Linnartz

De verfijnstoffing van Vreeland

Houd 
Vreeland 

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

Op 2 februari gaan de computercursus-

sen van SeniorWeb weer van start. Voor

55+-ers, geven we eenmaal per week de

volgende cursussen die bestaan uit 6 les-

sen van 2 uur:

- Kennismaken met de PC (Vista); dinsdag

van 10:00-2:00 uur, van 03-02 t/m 10-03;

- Kennismaken met de PC (Vista/XP);

donderdag van 14:00-16:00 uur, van

05-02 t/m 12-03;

- Internet en e-mail; dinsdag van 14:00-

16:00 uur, van 03-02 t/m 10-03;

- Internet en e-mail; vrijdag van 10:00-

12:00 uur, van 06-02 t/m 13-03;

- Digitale fotobewerking; maandag van

10:00-12:00 uur, van 02-02 t/m 09-03;

- Digitale fotobewerking; vrijdag van

14:00-16:00 uur, van 06-02 t/m 13-03;

- Digitale videobewerking; maandag van

14:00- 16:00 uur, van 02-02 t/m 09-03;

- Genealogie (Stamboomonderzoek);

donderdag van 10:00-12:00 uur, van

05-02 t/m 12-03.

Inschrijven: van 12  tot en met 16 januari

bij de Rabobank in Nederhorst den Berg

en in Kortenhoef. Een cursus kost h 50.-.

Voor Kennismaken met de PC en Internet

en e-mail komt er h 15,- bij voor een cur-

susboek en voor Digitale fotobewerking

h 32,- voor het boek en het programma.

Wij zijn gevestigd in het Sociaal

Cultureel Centrum (de Spot) Blijklaan 1

in Nederhorst den Berg. 

Informatie over de inschrijvingsproce-

dure: 0294-251858.

Computercursussen SeniorWeb 

Overblijfkrachten
gezocht
Lijkt het u leuk om samen met de kinde-

ren van de CSV Vreeland tussen de mid-

dag over te blijven? Wij zijn op zoek naar

enthousiaste overblijfkrachten.

Wij bieden u een leuke vergoeding!

Voor informatie belt u gerust met:

Heleen van der Born (overblijfcoördina-

tor)  tel: 0621578949

Engeline van Ee (voorzitter overblijfcom-

missie) tel: 0652410075.
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Bedrijvigheid in Vreeland
25 jarig jubileum van Astrid Wingelaar en Paul Klever

Astrid Wingelaar werkt 25 jaar als apothe-

kersassistente bij Paul Klever. En Paul

Klever is 25 jaar huisarts in Vreeland.

Bijzonder genoeg om even bij stil te staan.

Ik heb afgesproken met Astrid om een

beeld te krijgen van haar werkzaamheden

in de praktijk. Els (die je meestal aan de te-

lefoon krijgt) praat op de achtergrond

mee en zorgt voor de foerage. Paul schuift

tussen zijn drukke werkzaamheden door

af en toe aan. 

Astrid is in mei 1974 begonnen als apothe-

kersassistente bij dokter Greevelink die

toen nog praktijk had op de Voorstraat. Ze

werkte er 10 jaar. In die tijd werden er veel

minder medicijnen voorgeschreven dan

tegenwoordig en maakte Astrid bijna alle

poeders, pillen en drankjes zelf. Eén dien-

blad vulde ze per dag met medicijnen en

die werden dan vervolgens rondgebracht

door meneer Groenewoud, tevens koster

van de kerk. Alleen de mensen die verder

weg woonden haalden zelf hun medicij-

nen op bij de praktijk.

In januari 1984 nam dokter Klever de

praktijk van dokter Greevelink over die

het wat rustiger aan wilde doen en be-

drijfsarts werd bij Greif, toen nog Van

Leer. De eerste 4 jaar was de praktijk van

Paul Klever gehuisvest in de Van

Mechelenstraat. Een bovenhuis dat ge-

huurd werd. Er was toen nog een inloop-

spreekuur en bij gebrek aan een wachtka-

mer zaten de patiënten bij slecht weer te

wachten op de trap. En bij mooi weer ston-

den ze natuurlijk gewoon buiten. 

Begin 1987 werd het huidige pand aan het

Maartenplein in gebruik genomen. En

trouwe Astrid verhuisde natuurlijk mee.

In de loop der jaren is de praktijk steeds

drukker geworden: meer patiënten, meer

medicijnen en heel veel meer administra-

tie. Zijn de mensen tegenwoordig dan ook

meer ziek? Nee, dat idee hebben Paul en

Astrid niet. Maar ze zijn wel beter op de

hoogte, halen meer informatie van inter-

net, hebben meer vragen. Én zegt Els: “Wij

triageren niet.” Pardon? Dat betekent dat

er geen voorselectie door de assistente

wordt gemaakt zoals in veel andere huis-

artsenpraktijken tegenwoordig wel ge-

beurt. Iedereen met een vraag kan bij de

dokter terecht.

En waarom meer medicijnen? Er worden

volgens Paul en Astrid veel meer medicij-

nen preventief voorgeschreven omdat er

zoveel meer kennis is over het voorkomen

van ziekten zoals bijv. hoge bloeddruk en

suiker. Paul, Astrid, Els (ook al bijna 15

jaar werkzaam) en Sylvia vormen het ba-

sisteam van de huisartsenpraktijk. Daar-

naast zijn er vaste invallers.

Het klinkt niet alleen als een goed geolie-

de machine, volgens mij is het dat ook. 

Paul Klever heeft een cordon om zich heen

verzameld van professionele, betrokken

medewerksters. Daardoor hebben we in

Vreeland een moderne, goed geoutilleerde

dokterspraktijk die door Paul toch het

oude dorpsartsgevoel oproept. Met apo-

theek aan huis. Even later blijkt dat Paul de

stekker uit de computer van Astrid getrok-

ken heeft. Haar “waarom?” klinkt een

beetje streng. “Om de kerstverlichting te

controleren,” zegt Paul, zo onschuldig mo-

gelijk en slaat een warme arm om haar

heen (zie foto).                                               R.B.

Vechtkronkelkalender
Voor de tweede keer is er een Vechtkronkel

kalender uitgegeven. Deze keer is op de ka-

lender geen kunst te zien, maar foto’s van

de Vechtstreek. Voor het verzamelen van de

foto’s is door initiatiefnemer Ed Toepoel

een fotowedstrijd uitgeschreven. Maar liefst

48 fotografen, zowel amateurs als professio-

nals, deden daaraan mee. Dit leverde vele

prachtige beelden op. Net als vorig jaar

wordt de helft van de opbrengst van de ka-

lender geschonken aan Unicef. Mede dank-

zij de ruimhartige bijdrage van diverse

sponsors is gezorgd voor een dekking van

de kosten. De kalender is in Vreeland te

koop bij Tierlantijn en bij de Dagwinkel en

kost h 7,95.

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)

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

“Proef onze culinaire
ontdekkingsreis”

4-gangen menu à s 45,00

6-gangen menu à s 67,50

Kwaliteit, Traditie, Sfeer
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De protestantse gemeente organiseert de

komende tijd de volgende activiteiten. 

‘Wat bezielt ze toch’ op 11 februari 
In de serie avonden met vrouwen die ver-

tellen over hun werk en bezieling komt

op woensdag 11 februari Antoinette

Klaphake naar Vreeland. Zij is opgeleid

als juf en ontwikkelde zich tot zelfver-

trouwen-trainer voor kinderen en kinder-

therapeut. Zij vertelt die avond op infor-

matieve wijze over stress bij kinderen,

druk gedrag en boosheid van kinderen.

Hoe kun je als ouder je kind aanvoelen en

zien wat er nodig is? Het gaat om de posi-

tieve krachten in ieder kind en in elke ou-

der en hoe je daar optimaal aansluiting

bij vindt. Met voorbeelden van haar aan-

pak. Kom luisteren en je licht opsteken en

ontmoet elkaar als moeders en vaders

eens op een andere manier. De pauzege-

sprekken zijn minstens zo leuk! Iedereen

is welkom! Koffie en thee staan klaar van-

af 19.45 uur. De avond duurt van 20 uur

tot 21.45 en vindt plaats in De Til op het

Kerkplein in Vreeland.   

Kinderdienst op zondag 22 februari
Op deze zondag zijn alle kinderen uit

Vreeland welkom in de kerk. Hou je van

zingen? Kom dan meezingen met liedjes

voor kinderen en luister en kijk naar een

bijbelverhaal. Alles op een ontspannen en

speelse manier gebracht. Een dienst voor-

bereid door ouders en met als speciaal pu-

bliek: veel kinderen. En jij kunt er bij zijn!

De laatste zondag van de voorjaarsvakan-

tie, om 10 uur in de Grote Kerk - na de

dienst is er koffie en limonade.

Avond over het duo ‘geloof en twijfel’
met ds. Foeke Knoppers
Op dinsdag 24 februari komt Foeke

Knoppers, predikant in de remonstrantse

gemeente Naarden-Bussum en filoso-

fisch geschoold, een inleiding houden

over het thema van geloof en twijfel. Veel

zoekende mensen vragen zich af: is het

geloof iets voor mij? Is het nog hetzelfde

als vroeger toen ik er zo genoeg van

kreeg? Kun je het rijmen met de verwor-

venheden van wetenschap en evolutie-

leer? Kan het ook anders dan op de klas-

sieke manier - kan het ook zonder kerk?

Kortom: Hoe krijg ik meer grip op mijn ei-

gen levensvisie?  Op deze avond gaat het

over deze vragen. Alle geïnteresseerde

Vreelanders zijn welkom - en misschien

ontstaat er nog iets moois uit! Om 20 uur

in de Til. Koffie en thee staan klaar.   

Voor meer info zie www.pkn-vreeland.nl

Activiteiten van de Protestantse gemeente

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

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

Lezers schrijven

Gevaarlijke verkeerssituatie
Graag vraag ik uw aandacht voor de verkeerssituatie ter hoogte van het

BP-station.  Als je daar vanaf het fietspad van de N201 wilt oversteken

dan staat het licht heel kort op groen.  Voor fietsers wellicht voldoende

maar als voetganger kun je de overkant niet halen voordat de auto’s komende

uit de richting Kortenhoef al weer rijden.  Als zij niet uit stilstand optrekken

maar bijv. nog vaart hebben kan zeker voor kinderen een zeer gevaarlijke

situatie ontstaan. Graag uw aandacht hiervoor.

Met dank, vriendelijke groet, Paul van den Ham

Voor het toernooi

‘PokerKampioen Van

Nederland’ zijn de laatste

weken ingegaan. Op het mo-

ment dat deze bode in el-

kaar wordt gezet zijn er nog

twee wedstrijden te gaan.

Op kop gaat nog steeds Coolhandduke

(Gilbert den Hertog) uit Vreeland.

Plaatsten 2 tot en met 4 zijn momenteel

voor ‘outsiders’, uit Hilversum en omstre-

ken. Op 5 zien we dan de eerstvolgende

Vreelander, ‘De Clown’ (Erik Kuperus), nog

steeds alle kansen hebbend op de eerste

plek. In de volgende bode volgt de uiteind-

slag....Gaat er een Vreelander deelnemen

aan de Nederlandse Finale van de

PokerKampioen van Nederland....?

Pokerkampioen van Vreeland?

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

Totale uitverkoop
Speciale prijzen

Zaterdag 17 en zondag 18 januari
van 14.00 tot 18.00 uur

Nedervecht Wijnkopers
Lindengracht 21 Vreeland Tel 0294 230500

!KAMER GEZOCHT
Leerling bediening van de Nederlanden 

zoekt woonruimte.
Heeft u een kamer vrij voor een nette 
jongeman de komende 6 maanden?

Bel dan 0294 23 23 26 en vraag 
naar Caroline Berends
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WWeellkkoomm!
Heb je ook zo lekker geschaatst in de va-

kantie? Of ben je lekker binnen gebleven

met een boek? In deze kinderpost staan

weer leuke titels van boeken om te lezen.

Ook lees je over de knutselclub van

Berend en Jelle en hoe de kerstviering in

de kerk was. Heb je ook iets leuks meege-

maakt, mail het dan naar de

Vreelandbode of stop het op school in de

“Vreelandbodebrievenbus”. Veel leesplezier!

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
Wist je dat:

• De ballonwedstrijd van de nieuwe Brede

school is gewonnen door Margot

Driessen. Haar ballon kwam helemaal

in Duitsland in het plaatsje Lirstal te-

recht. Margot krijgt als winnares van de

wedstrijd een belangrijke rol bij het ope-

nen van de nieuwe school.

• Berend en Jelle een knutselclub hebben

opgericht voor het goede doel. Lees hier-

naast  meer!

TTiipp  vvaann  ddee  mmaaaanndd
Dit keer een paar tips voor goede boeken.

Kik Nieuwland uit groep 4 heeft 3 lieve-

lingsboeken. Dit zijn: ‘Koen Kampioen’,

‘Een superdoelpunt’  en ‘Een school voor

dieren’. Ook Daan Werkheim uit groep 6

heeft 3 leuke boekentips: ‘Pinkeltje en de

Parels’, ‘Geronimo Stilton - Fantasia III’ en

‘Dolfje Weerwolfje - de boze drieling’. En

Lotte de Koning tipt nog ‘Het geheim

van....(de serie daarvan), ‘Alles van mijn

paard’ en ‘Meester Jaap’.  

Staat jouw tip hier volgende keer? Stuur de

titel en vertel erbij waarom je dit boek

goed vindt! (info@vreelandbode.nl)

OOnnttddeekk  ‘‘ tt   pplleekkjjee

Wat is dit en waar kon

je het zien staan?

Weet jij het? 

Stuur een mailtje naar

info@vreelandbode.nl

Onder de goede inzen-

dingen wordt een

klein kadootje verloot!

Oplossing vorige keer: 

De gevelsteen kon je vinden op weg naar

de ijsbaan in de Klapstraat 25 op het huis

“Vrederust”. De burcht op de steen stelt de

stad Vreeland voor. De man op het paard

is Sint Maarten. Met zijn zwaard snijdt hij

een stukje van zijn mantel af voor de ge-

brekkige bedelaar die naast hem staat. Er

zijn helaas geen goede inzendingen bin-

nen gekomen.

MMooppjjee

Het is groen en 

heeft een gewei.

Bodine, 8 jaar

MMaallaarr iiaa  NNoo  MMoorree
Hallo lezers van de Vreelandbode,

Berend Keehnen (10) heeft samen met

Jelle de Vries (10) een knutselclub opge-

richt. Jelle en Berend nodigen 1 keer per

maand kinderen uit om bij 1 van hen te

komen knutselen.

De opbrengst gaat naar het doel: Malaria

No More van Margret van Gaalen.

Malaria is een ernstige ziekte, per jaar

gaan er een miljoen mensen aan dood of

te wel 1 kind in 30 seconden.

Dus steun dit Malaria No More !! De kinde-

ren hebben uw hulp hard nodig!!!

En behalve dat je een goed doel steunt

maak je ook nog eens prachtige dingen!

De knutselclub is bedoeld voor kinderen

van 5 t/m 9 jaar.

Wilt u meer informatie over Malaria No

More, bel dan naar (0294) 291512 of ga

naar www.malarianomore.nl 

Wilt u wel een keer knutselen, bel dan

naar (0294) 232382 of naar (0294) 230236

Wij hopen dat u aan dit doel tijd besteedt. 

Berend en Jelle en natuurlijk van iedereen die

werken met Malaria No More

Antwoord: 

een dophert

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

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
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KKeerrssttffeeeesstt  iinn  ddee  KKeerrkk
zoals ieder jaar heeft csv een kerstviering

in de kerk. vanaf groep 4 t/m groep 8. het

stuk word opgevoerd door groep 6 dan.

groep 8 is het koor! ook dit jaar was het

weer een gezellige boel. ik zit ook in groep

6 dus deed het stuk. het was erg leuk. s’mi-

dags toen groep 1,2,3,4,5en7 vrij waren.

hebben het koor (groep acht) en wij (groep

6) gerepeteerd . ik was zanger(es) 1 van de

houten poppen. ik moest solo zingen met

meester michiel die het op zijn gitaar be-

geleid . zelf vond ik dat ik het zelf goed

deed en iedereen uit groep 6 trouwens

mijn complimenten. ik vond het ook erg

leuk maar ook wel erg spannend al hele-

maal dat solo zingen. maar toch ik zag er

erg anders uit thuis had ik krullen in mijn

haar gemaakt , en ik had helemaal glim

glim ogen. ik had een jurk van mijn moe-

der aan die zij nog nooit heeft aan getrok-

ken. ik vind dat iedereen bij ons in de klas

erg zijn best op de kleren heeft gedaan ook

daar mijn complimenten voor. ik zal je al-

leen wel zeggen het is niet echt heel leuk

om anderhalf uur lang je mond te houden

en stil te zijn! toch heeft iedereen dat wel

vol gehouden . zelf voelden ik me wel erg

blij dat ik het eigenlijk aardig heel goed

heb gedaan dat zingen vond ik zelf prima

gaan ik hoop als je het gezien heb jij ook.

al helemaal als je na gaat dat we maar 2 we-

ken hadden om te oefenen. we hadden  iets

van 6 keer geoefend gewoon wij poppen en

2 keer het hele stuk + repetietie 3 dus uit-

eindelijk met de kerk hebben we ook wat

liedjes tussendoor gedaan. aan het einde

toen het afgelopen was . kregen we bij de

deur een kerstbal . er waren ook trompet-

tisten die stonden op het balkon dat waren

martijn , tommy  en eigenlijk judith ook

maar die was jammer genoeg ziek met

meester michiel die begeleid! 

jet

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseelltt iipp
“Maak je eigen voederbol”

Benodigdheden: vast frietvet, pan, meng-

sel van nootjes, zaden, muesli, brood-

kruim etc., grote lepel, lege yoghurtbakjes

of bloempotjes.

Werkwijze: Smelt het frietvet in een pan.

Voeg het mengsel van nootjes en zaden

toe. Laat dit mengsel hard worden terwijl

je roert. Schep het mengsel in de potjes en

hang aan de potjes een  touwtje. Bewaar je

vetbollen voor je ze ophangt op een koele

plaats. Je kunt ook nog een pindaslinger

rijgen die je aan de vetbollen vastmaakt.

Hang de vetbollen op een plekje in je tuin

waar je de vogels goed kunt bestuderen.

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

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot 31 december 2009

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders
Goed voornemen voor het nieuwe jaar!
Meer van mooie verhalen genieten.
Met  hoorspelen van de HoorSpelFabriek
Met vele bekende topacteurs als Huub Stapel,
Sophie Hilbrand en Peter Blok.
Voor de kinderen Moby Dick.Voor de groten 
Komt een vrouw  bij de dokter en 
De ontdekking van de hemel

Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf. 
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, tel:237304
Nu ook te koop bij Tierlantijn!!!

door Bodine en Luna

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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De Volkstuin Vereniging Vreeland heeft nog enkele perce-

len grond te huur, zowel aan de Singel, naast het

Spoorlaantje, als aan de Singel nabij de garage.

Het houden van een volkstuin is goud waard! En dat in

deze tijd van recessie.....Want wist u dat: asperges telen, wit

goud op tafel brengen is? De olie uit koolzaad planten: geel

goud genoemd wordt? (wel wat anders dan het gele goud

van Heineken). De meeldraden van de crocus sativus, be-

kent als saffraan (om cake of rijst mee te kleuren) de verge-

lijking met rood goud doorstaan? De compost, het bijpro-

duct van tuinieren, uw zwarte goud vormt? En ten slotte,

dat niets zal groeien of bloeien zonder het blauwe goud, te

weten: water.

Tuinieren in een volkstuin is een hobby die mij veel plezier

en gezondheid verschaft. Soms vraagt het werk, wat

krachtsinspanning en dat maakt me sterk en houdt me in

conditie. In de wintermaanden maak ik een teelplan en als

het weer meewerkt, kan ik al vanaf maart/april smullen

van eigen grond. Zo droom ik van rabarber, boontjes, wor-

teltjes en boerenkool. Ook kunnen bloemen geteeld wor-

den - om te plukken of op te eten (b.v. de bloem van de cour-

gette vormt een delicatesse, Oost-Indische kers smaakt lek-

ker pittig, vgl. radijs). Niet alleen u en uw huisgenoten ge-

nieten dan maar ook vlinders en bijen die op de bloesem

afkomen. En in het naseizoen lokken zonnebloemen en ro-

zenbottels vogels. Wilt u ook ervaren wat een moestuin

voor u kan betekenen? Hoe het voelt om een zaadje in de

grond te doen, het te verzorgen en te koesteren tot u de

vruchten van uw werk kunt presenteren op tafel? Neem

dan contact op met de heer P. Severrien tel: 231439.    

M. Chamalaun

Eindelijk is het zover. De Vereniging Vrienden van

Vechtkronkels (wat, hoe grappig, afgekort VVV is) wordt op-

gericht. Inmiddels hebben de eerste mensen zich opgege-

ven. Het lidmaatschap van de vereniging kost slechts h 12

per jaar. Daarvoor kan je in ieder geval 4 keer per jaar naar

de altijd gezellige Vecht Borrelt. En als welkomstgeschenk

krijg je de mooie Vechtkronkels kalender cadeau (als je ‘m

al hebt gekocht wordt dat in mindering gebracht op het lid-

maatschap). Wacht niet af tot je hoort wat Vrienden van de

Vechtkronkels nog meer krijgen en geef je nu op bij redac-

tie@vechtkronkels.nl. De eerstkomende Nieuwjaars Vecht

Borrelt is op zaterdag 24 januari en is tevens het oprich-

tingsfeest van de vereniging. Meer informatie op

www.vechtkronkels.nl                                                               S.B.

De moestuin is helemaal hot!

Op 1 januari j.l. konden alle

Vreelanders elkaar een geluk-

kig 2009 wensen op de zeer ge-

animeerde nieuwjaarsborrel

in het Dorpshuis, die zoals ie-

der jaar door de Dorspraad

werd georganiseerd. Zo’n zes-

tig dorpsbewoners kwamen

bijeen om het glas met elkaar

te heffen, elkaar de beste wen-

sen te geven en gezellig bij te

praten na de kerstdagen. Voor

de kinderen was in de andere

zaal alle gelegenheid te spe-

len, zodat de ouders even rus-

tig de tijd voor zichzelf hadden. Het leuke

van deze laagdrempelige bijeenkomst is

dat jong en oud, bekend en onbekend, met

elkaar aan de praat komt en elkaar leert

kennen, wat natuurlijk de dorpsband ver-

stevigt! Mede dankzij de goede verzorging

van hapjes en drankjes door Robert van de

Bos en zijn personeel was het een geslaagde

borrel. Kom daarom volgend jaar allemaal

naar de borrel en neem de kinderen mee.

De datum en tijd is ieder jaar hetzelfde:

1 januari, borreltijd!

Vrolijke nieuwjaarsborrel Dorpsraad

Vrienden van Vechtkronkels

Op de kinderpagina vertelt Jet over de kerstviering  van groep 4

tot 8 van de CSV in de kerk. Maar ook de ‘kleintjes’ vierden kerst.

Met een prachtige stal en fantastische kostuums vertelden de

kinderen van groep 1 tot en met 3 het verhaal van Jozef en

Maria. De kinderen hadden de liederen en de teksten heel goed

uit hun hoofd geleerd. Zoals de grappige herbergier, Jozef en

Maria, de Os en de Ezel, de wijzen uit het oosten, de vele schaap-

jes waarvan eentje even van de tekst afweek met een luid “papa,

ik hou van jou” en een zachte “ohhhhh” van het publiek.  Deze

mooie kerstviering werd afgesloten met glühwein voor de gas-

ten en chocolademelk voor de acteurs in de gezelligheid van

vuurkorven. Deze vuurkorven bleken de volgende ochtend ver-

dwenen te zijn. Als iemand weet waar ze zijn gebleven, kan dit

enige minpuntje ook nog worden weggepoetst. 

Kerstfeest in de CSV

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

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

www.vreelandbode.nl

Balans Opruiming bij uw dealer
De accountant heeft de voorraad doorgerekend, wij gaan op
15 auto’s spectaculaire kortingen verstrekken, tot wel 25%.

Clio 1.2 Authentique 10-2001  rood 91.000 km 6.250,- 4.950,-
Megane 1.6 Coupe Sp. 02-2001 blauwmet. 66.000 km 10.950,- 9.250,-
Megane 1.4 RN-5 drs. 07-2004 l.groen 51.000 km 6.850,- 4.950,-
Megane 1.4 Expression 05-2003 antracietmet. 82.000 km 11.750,- 9.950,-
Megane 1.5 diesel 02-2003 d. blauw 110.000 km 11.700,- 9.950,-
Scenic 1.9 diesel 11-2001 antracietmet. 170.000 km 9.950,- 7.850,-
Laguna RXE Aut. 06-1999 blauwmet. 145.000 km 5.400,- 3.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 03-2002 zwartmet. 138.000 km 10.500,- 8.950,-
Laguna 1.8 Expression 10-2001 antracietmet. 125.000 km 8.950,- 7.800,-
Safrane 2 RTE 05-1998 zwartmet. 240.000 km 4.950,- 3.250,-
VelSatis 3.0 dci aut. 11-2002 groenmet. 160.000 km 12.400,- 9.950,-
Kangoo bestel diesel 03-2002 rood 7 7.000 km 6.750,- 5.500,-

Chrysler Neon 1.6 03-2002 blauwmet. 37.000 km 8.950,- 6.950,-
Mercedes B-200 aut. 10-2005 zilvermet. 43.000 km 28.750,- 25.950,-
Saab 9.3-S 5 drs. 02-1999 blauwmet. 130.000 km 12.250,- 8.750,-
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“Wat kan je nou over mij schrijven, ik ben

maar heel gewoon hoor” zegt Greetje van

Schaik (net terug uit het ziekenhuis met

een nieuwe knie). Voor haar misschien

heel gewoon, voor heel veel mensen juist

erg bijzonder: veel vrijwilligerswerk

doen, mensen bezoeken via de

Zonnebloem, klaar staan als iemand ziek

is, boodschappen doen voor een oude

buurman, oppassen op kinderen uit het

dorp, moeders ontlasten met een ernstig

ziek kind via de stichting ‘Handje hel-

pen’, kleding inzamelen voor behoeftige

kinderen en zo voorts. En dat verdient

een plaatsje in de schijnwerper. “Zo de-

den we dat op het Sluisje, daar heb ik ge-

leerd dat je elkaar helpt en steunt”. Want

al is Greetje in Hilversum geboren, vanaf

haar tweede woonde ze op het Sluisje, en

nu alweer 50 jaar in een schattig oud

huisje aan de Vechtoever met haar André.

André kende ze al van de lagere school.

Hij is een èchte geboren en getogen

Vreelander, zijn vader had een radio (en

later ook TV) zaak aan de Lindengracht.

De liefde bloeide op toen ze 14 waren, op

de ijsbaan -die toen nog op de oude Vecht-

arm voor het Moorse Huis was. Jaren later

trouwden ze en meteen na hun huwelijk

trokken ze in op de Vechtoever, in het

huis waar Greetjes oma gewoond had en

waar toen nog geen nieuwbouwwijk was.

Vier kleine huisjes stonden er toen, waar-

van twee een wasserij vormden, in een

boomgaardje, heel idyllisch. Drie doch-

ters werden hier geboren: Anneriek,

Marjolijn en Evelien. Die zijn ook opge-

voed met de vriendelijkheid en gastvrij-

heid van hun ouders. Zo kwam in hun

jeugd al tien jaar achter elkaar een vakan-

tiekind uit Duitsland, Manuela. Even bij-

komen in een gezond, gastvrij Hollands

gezin. Na die tien jaar is het contact een

tijd verbroken geweest, totdat Manuela

weer belde, inmiddels zelf moeder en in

een problematische situatie. Meteen

stonden Greetje en André paraat en re-

den tien jaar lang ieder jaar naar haar toe

met hun camper tot de nok toe gevuld

met kleren, speelgoed en huisraad die zij

kregen van vrienden en buurtgenoten.

Daar is Greetje onlangs mee opgehou-

den, maar de spullen die mensen nu naar

haar brengen gaan meteen naar een

vriendin, die voor zigeunerkindjes in

Tsjechië kleding e.d. inzamelt. Het komt

allemaal direct op de goede plek terecht.

Ook al zo ‘gewoon’, maar zo bijzonder. En

hoe gewoon kan je zijn? Want heel ge-

woon was het ook niet toen ze op haar

40ste weer naar school ging: naar de tuin-

bouwschool, heel stoer achterop de mo-

tor van de verloofde van haar dochter! Ze

koos de bloemsierkunst-kant, maar een

hernia wierp roet in het eten; zware em-

mers met bloemen sjouwen zat er niet

meer in. Toen richtte ze zich op haar an-

dere passie: kinderen. Vijftien jaar heeft

ze op onder andere de ‘Abeltjes’ gepast,

totdat André in 1998 ernstig ziek werd.

Gezonde André, die altijd in zijn eentje

fietstochten van duizenden kilometers

door heel Europa maakte. Uit en thuis op

de fiets; van Corsica en Sardinië tot

Roemenië en de Noordkaap! Gelukkig

zijn zware stormen overwonnen en voelt

hij zich nog prima. Zo prima zelfs dat hij

nu, uit dankbaarheid dat hem al deze ja-

ren nog gegeven zijn, van de zomer naar

Santiago de Compostella wil fietsen...

Daar moeten we het nog maar eens over

hebben, André! 

Gelukkig en dankbaar zijn ze, voor lieve

kinderen en kleinkinderen (en bijna een

achterkleinkind!), voor 50 bijzondere hu-

welijksjaren, voor zoveel dierbaren om

hen heen. Tsja, zo gaat dat: wie goed doet,

goed ontmoet. J.J.

In de schijnwerper
Greetje van Schaik

Op woensdag 28 januari is iedereen uit de

Vechtstreek welkom bij “Poëzie aan de

Vecht” in de bibliotheek van Loenen. 

Vanaf 20.00 uur zullen inwoners hun favo-

riete gedicht voordragen, al dan niet door

henzelf geschreven. Vóór elk gedicht leg-

gen zij uit waarom ze dit gedicht gekozen

hebben. Speciale gast is de wethouder Gera

Helling uit Loenen. Leerlingen van diverse

scholen komen met hun eigen gedichten.

Een bijzondere groep vormen de rappers.

Het duo Kwakkenbos en Van Vulpen ver-

zorgt de sfeervolle muzikale omlijsting. 

Om 19.30 uur gaan de deuren van de bibli-

otheek open. De entree van h 5 is te betalen

aan de deur op de avond zelf. Dit is inclusief

1 consumptie en de bundel met gedichten,

die voorgedragen worden. Om 20.00 uur

gaan de deuren beslist dicht. Tijdens deze

avond zal Boekhandel van Kralingen aan-

wezig zijn met een boekenstand. Na afloop

napraten met een glaasje. 

Deze avond staat in het teken van de

Nationale Gedichtendag, die ieder jaar

eind januari plaats vindt in Nederland en

Vlaanderen. Meer informatie kunt u vin-

den op www.gedichtendag.org/activitei-

ten/utrecht.  De sponsoren van deze avond

zijn de Vrienden van de bibliotheek Loenen

en Boekhandel van Kralingen.

Poëzie aan de Vecht

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

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

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

Opruiming
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl



In een kort geding dat door de eigenaar van

Blankevoort, het gekraakte terrein aan de

Nigtevechtseweg 112 in Vreeland, was aan-

gespannen hebben de krakers eind decem-

ber te horen gekregen dat zij het terrein

voor 12 januari moeten verlaten. De kra-

kers, vol met idealistische ideeën, reageer-

den zeer teleurgesteld en gedesillusioneerd

op het bericht. Volgens hen konden de ge-

plande saneringswerkzaamheden best wor-

den uitgevoerd zolang zij op het terrein zit-

ten. Volgens de eigenaar kan het terrein niet

worden gesaneerd wanneer er krakers op

aanwezig zijn. Hij had het terrein zelfs al ge-

saneerd moeten hebben, nu dreigt er een

dwangsom. Ook komt de eigenaar in de pro-

blemen omdat hij het terrein niet op tijd

kan leveren. De krakers vinden het ontzet-

ten jammer dat hun plannen nu geen door-

gang meer kunnen vinden. Zo hadden zij al

contact met de basisschool over eventuele

aan te bieden workshops en hebben ze op-

getreden als circusartiest tijdens de kerst-

markt.               S.B.
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Ieder donderdagochtend markt op de Fetha!

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

Onlangs is er een vreselijk leuk boek ver-

schenen over Loenen in de jaren ‘20, ‘30

en ‘40 van de twintigste eeuw. De titel

schrikt misschien wat af:

‘Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan

de Vecht 1921-1940’. Dit doet vermoeden

dat het hier om een heel specialistisch

boek gaat. Maar niets is minder waar! Kees

de Kruijter schreef samen met Willem

Mooij op basis van jarenlang onderzoek

een boeiend verhaal over het dorpsleven

in Loenen. Een dorpsleven

zoals dat deels ook in

Vreeland gold. Met een be-

schrijving van alle winkel-

tjes, het openbaar vervoer,

het onderwijs, de bedrijven,

de verenigingen, het leven

van de middenstand en hoe

deze middenstanders vrij-

willig deel uitmaakten van

de luchtwachtpost, ter ver-

dediging van ons land in

een tijd dat vliegtuigen in

oorlogvoering gebruikt wer-

den. Het hele functioneren

van deze luchtwachtpost

wordt zeer leesbaar en doorwrocht toege-

licht. In het boek zijn vele nog niet eerder

gepubliceerde foto’s te zien en persoonlij-

ke documenten, brieven, briefhoofden

van alle winkels enzovoorts. Echt een aan-

rader voor iedereen die geïnteresseerd is

in de historie van Loenen en van onze om-

geving en wil nagenieten van het dorpsle-

ven zoals dat ooit eens was.... Te koop on-

der andere bij Klaas Koopman aan de

Rijksstraatweg voor h 19,50.

Boek over Loenen tussen 
de twee wereldoorlogen

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Krakers moeten terrein Blankevoort verlaten

Nieuwe cursussen 
SeniorWeb 
Met de computer kan steeds meer. Daarom

komt SeniorWeb in Wijdemeren in 2009

met twee nieuwe cursussen. 

Digitale Videobewerking is een cursus

voor de enthousiaste filmamateur. Op de

cursus van 6 lessen van twee uur wordt on-

der andere geleerd hoe we met behulp van

de computer de film kunnen knippen en

plakken, van een titel en achtergrondmu-

ziek kunnen voorzien en met eenvoudige

handelingen de film tot een aantrekkelijk

geheel kunnen maken.

Genealogie (stamboom onderzoek)

Deze cursus is een goed startpunt voor die-

genen die willen beginnen met een fami-

lieonderzoek met behulp van de computer.

De cursus behandelt in 6 lessen van 2 uur:

Na afloop van de cursus bent u in staat

zelfstandig onderzoek te doen en diverse

overzichten van de gegevens te produce-

ren. Ons cursusrooster staat ook op pagina

5 van deze krant en is te vinden op

http://wijdemeren.seniorweb.nl 

Oogmerk Briljant SUPERsale 2009
Tot 100% korting op 100 monturen!

* Bij aankoop van een complete bril. Oogonderzoeken doen we goed, graag en gratis maar graag op afspraak!
Ruim 100 SALE-monturen van o.a. GANT • Calvin Klein • Flair • BX • McGregor • Öga • Adidas • Koali

1e week volop keus voor de halve prijs:
van 6 t/m 10 januari 50% korting* !!!

2e week veel monturi voor héél weinig euri:
van 13 t/m 17 januari 80% korting* !!!

3e week alle SALE-monturen G R A T I S:
van 20 t/m 24 januari 100% korting* !!!

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 20.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK
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Het was dan eindelijk zover: na jaren ‘radio-

stilte’ kon er geschaatst worden op de ijsbaan

en op natuurijs! Een mooi moment dus om

in deel 2 over het schaatsen in de Vechtstreek

terug te blikken op het verleden van de

Vreelandse ijsclub. De allereerste schaatswed-

strijden in Vreeland werden in 1838 gehou-

den. Grappig genoeg werden deze gecombi-

neerd met een wedstrijd op het ijs met arre--

sleden en paarden, iets dat in die tijd erg po-

pulair was in Noord-Holland en Utrecht. De

aankondiging van de wedstrijden werd ge-

daan in een advertentie in het Algemeen

Handelsblad. Logementhouder J. Floor (nu:

De Nederlanden) organiseerde deze wedstrij-

den in samenwerking met een commissie

van notabelen, de zogenaamde ‘ijscommis-

sie’. Op 4 januari 1854 stond weer een adver-

tentie in het Handelsblad, waar een harddra-

verij voor arrensleden en op schaatsen aange-

kondigd werd. Verder vermeldde de adverten-

tie naast de aanvangstijd “Voor Prijs en

Premie in Zilver, finaal te vereeren, door

Paarden van Zessen Klaar, mits geene

Stadsprijzen op het ijs gewonnen hebbende

en ten genoege van Keurmeesters”. Uit de or-

ganisatie van deze ijsevenementen volgde in

1896 de oprichting van ijsclub Voorwaarts en

vanaf die tijd is de ontwikkeling beter te vol-

gen. De eerste ijsbaan was aan de Loenense-

weg bij Stam. Ook werd wel achter Soede aan

de Boslaan geschaatst, maar de vaste baan

werd de oude Vechtarm bij het Plantagehuis.

Tot 1978, toen het perceel van Driessen aan de

Bergseweg (groter en veel minder diep dus

het water bevroor sneller) in gebruik werd ge-

nomen als ijsbaan. De club is altijd behoorlijk

actief geweest en bracht ook veel goede rij-

ders voort. Vrijwel elke familie was, en is, lid.

De geschiedenis van de IJsclub is in een leuk

boekje beschreven dat verscheen bij het 100-

jarig bestaan in 1996. Een foto die daar niet in

staat ziet u hierboven. We zien het bestuur

eind jaren ‘60: C. Hoetmer, H. de Haan, C.

Spiers, J. Driessen, L.A. van Beusekom, W.

Severrien, W. Soede, A. Duran en J. van

Zalingen. De nieuwe foto toont het bestuur

anno december 2008: Albert de Greef,

Lodewijk van Monsjou, Carola Marseille,

Krijn-Jan Driessen en Nico Zeldenrijk.

Inmiddels is Lodewijk als voorzitter opge-

volgd door Nico en heeft Cees Vlug  in het be-

stuur zitting genomen. IJsclub Loenderveen,

vorige maand besproken, bestaat niet meer.

Veel liefhebbers uit Loenen werden lid van de

Vreelandse club en de jarenlange rivaliteit,

vooral tussen de hardrijders, werd historie.

Samen met de clubs uit Kortenhoef, ‘s-

Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg

werd een nieuwe club opgericht met de

naam ‘De Vijf Dorpen’. Deze club floreert en

is op de Jaap Edenbaan actief met jeugd-

schaatsen, trainen en wedstrijden in het

hardrijden. Loosdrecht ging een samenwer-

king aan met de clubs van Nieuw-Loosdrecht

en Breukeleveen om via het jeugdschaatsen

de jeugd betrokken te houden. Ze schaatsen

op de Vechtse Banen. Deze samenwerking

met Loosdrecht betekende ook het einde van

een oeroude strijd over het recht om op de

plassen tochten te organiseren.

A.Lamme/J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

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

De Schaatssport in het Vecht en Plassengebied (deel 2)
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

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

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

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

De oer-Vreelander
De roots van Corrie Zehenpfennig liggen

al letterlijk eeuwen op ‘t Sluisje nummer

9, een woning met een groot stuk grond

waar vroeger onder andere groente werd

verbouwd en was werd gebleekt. Huis

nummer 7 hoort erbij en wordt bewoond

door een nicht van Corrie. Huis nummer 5

is verkocht aan een goede schoolvriendin.

Betovergrootvader Rijk Kooij (Corrie’s

meisjesnaam) kwam ruim 250 jaar gele-

den op deze plek wonen. Na zijn overlijden

is hij begraven bij de oude kerk. Zijn graf-

zerk is nog steeds zichtbaar in de kerk!

Vanuit traditie nam steeds de oudste zoon

het bedrijf met de woning over. De oudste

zoon van de Kooij’s heette telkens Rijk of

Ernst. Corrie’s vader Jaap, niet de oudste,

vertrok naar het dorp en begon met zijn

vrouw een groentezaak waar nu Saskia

haar Brocante heeft. Na de geboorte van

Corrie bleek haar moeder MS te hebben.

Vader Jaap was daardoor bekend als de

man met die zieke vrouw en dat kleine

meisje. De saamhorigheid van Vreeland

was enorm groot. Zoals eerder een collec-

te was gehouden om de huisarts aan een

auto te helpen werd er gecollecteerd om

voor Corries moeder een van de eerste tv’s

te kopen. Met de aantekening dat deze bij

een eventueel overlijden naar een andere

zieke dame in het dorp zou verhuizen.

Door de ziekte van haar moeder waren er

veel hulpen in huis en de verschillende re-

gels zorgden voor ongeremdheid bij

Corrie. Toen haar moeder overleed, was

Corrie 14 en verhuisde ze met haar vader

terug naar ‘t Sluisje. Ze ontmoette Ton

toen ze op stap was in Utrecht. Hij was juist

de rust die ze nodig had en, na haar trou-

wen, hebben ze 14 jaar in de dienstwoning

op het terrein van Willem Arendzhoeve in

Den Dolder gewoond waar Ton werkzaam

was. Daar werd zoon Casper geboren.

Toen vader ziek werd gingen ze elk week-

end terug naar Vreeland en Corrie merkte

dat ze Vreeland miste. Ze namen het be-

sluit om terug te gaan en direct voelde ze

zich weer thuis. Nu woont Corrie hier met

haar man Ton. 9 jaar geleden in mei is

zoon Casper overleden terwijl hij vanaf de

vissteiger bij hun huis aan het vissen was

in de Wijde Blik. Daar zat hij vaak, het was

een echte buitenman. Waarschijnlijk

kreeg hij een infarct, waarna hij te water is

geraakt. Hij is twee dagen voor zijn 30e ver-

jaardag begraven. Dat kun je volgens

Corrie geen plek geven, daar moet je mee

leren leven. Hoewel Corrie naar eigen zeg-

gen te boek staat als chaotisch en panieke-

rig was ze bij het plotselinge overlijden

van Casper rustig en geordend. Ze heeft al-

les zelf geregeld en wist dat Casper het vre-

selijk had gevonden als zijn ouders niet

meer van hun leven en hun omgeving zou-

den kunnen genieten. Dat is niet makke-

lijk en dat gaat niet vanzelf, maar ze heeft

een invulling aan haar leven gegeven

waarmee ze samen met Ton verder kan. Ze

heeft zichzelf de computer volledig eigen

gemaakt en rijdt na een uitgebreide cursus

-je wilt immers je medemens niet in ge-

vaar brengen- in een brommobiel. Ze ver-

telt over een rit waarbij Dolores bang was

voor vrachtwagens. Nadat ik vraag of

Dolores een vriendin is, lacht ze en vertelt

dat Dolores haar brommobiel is. Net zoals

Truus haar computer en Karel haar laptop

is. Dat is een kant van haar, een andere is

het grote hart voor anderen. Ze is al jaren

actief voor de Zonnebloem, waar haar

moeder vroeger mee op pad ging. Haar ver-

bondenheid met de inwoners van

Vreeland maakt het laagdrempelig en nu

maken al zo’n 35 mensen gebruik van de

diensten van de Zonnebloem. Corrie heeft

onlangs een zilveren speld voor haar inzet

gekregen.

Ze heeft veel steun aan het warme bad dat

Vreeland nog steeds voor

haar is. Haar vrienden

Jaap en Wil Fokker, Jannie

en Kees van de Lee, Nel

Prins en vooral haar bu-

ren Marijke en Benno

Roode, ze zijn haar dier-

baar. 

Ze leidt me rond op het

stuk grond achter hun

huis, met vanaf de visstei-

ger het meest prachtige

uitzicht over de Wijde

Blik en Engeland (ik dacht

eerst dat ze weer een grap

maakt, maar het eilandje

wordt echt zo genoemd)

en vanaf een van de andere steigers heb je

uitzicht over de Kleizuwe. In het gebied

groeit rondbladige zonnedauw, zeldzaam

in Nederland, en er zijn ring-slangen.

Tekenen van een gezonde omgeving.

Eenmaal terug vertelt ze Ton, dat zij hem

haar rustpunt heeft genoemd. Dat zij vroe-

ger bandeloos was. Hij lacht: “Dat ben je

nog steeds”. Dan ga ik op de bakfiets terug

naar huis. Onder de indruk van de historie

van haar familie, de schoonheid van hun

plek aan ‘t Sluisje en van de sterke wijze

waarop zij hun leven na zo’n groot verlies

invulling geven.

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar



De Vreelandbode januari 2009 15

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

De import-Vreelander
Ik ontmoet Lidy van Hout toevallig op

een feest in Loenen, waar ze me vertelt

over twee weken in Vreeland te komen

wonen. Een afspraak is dan zo gemaakt,

nieuwer kan import natuurlijk niet zijn.

Op de dag dat ik haar op kom halen, ver-

huist ze net de laatste doos vanaf haar

woning in Vught naar de woning van Jan

Hattink op de Lindegracht. Ze hebben el-

kaar een klein jaar geleden via een colle-

ga van Lidy leren kennen. Het is alweer

de tiende verhuizing in de 35 jaren die ze

oud is. Ze is geboren en opgegroeid in het

Brabantse Gemert. Daar woonde ze sa-

men met haar ouders en haar broer en

vulde haar tijd onder andere met paard-

rijden vertelt ze als we langs de paarden

bij de poloclub lopen. 

Vanuit haar geboortedorp ging ze sa-

menwonen met haar jeugdvriend die bij

de Marine zat en voor zijn werk veel

moest verhuizen. Daardoor heeft ze on-

der andere in Noordwijk gewoond, waar

ze met heel veel plezier in hotel Huis ter

Duin heeft gewerkt. Mede doordat ze

contactpersoon was voor de voetballers

die veelvuldig in het hotel verbleven. Het

meest fantastische van Noordwijk en van

Den Haag waar ze vervolgens naartoe ver-

huisde was de nabijheid van de zee en

het strand. Maar na het verbreken van

die relatie verlaat ze Den Haag en gaat te-

rug naar Brabant. In Den Bosch betrekt

ze een appartement in de binnenstad en

verruilt de horeca om bij Philips te gaan

werken. Later verhuist ze naar haar hui-

dige huisje in Vught. Ze heeft het prima

naar haar zin bij Philips, al zijn de jaren

van reorganisaties zwaar. Er is een perio-

de geweest dat ze 8 exitgesprekken per

week voerde en dat voel je wel. Dan krijgt

ze via een headhunter de vraag of ze be-

langstelling heeft voor een baan bij La

Place. Na een aanvankelijk ‘nee’, omdat

ze in de drukte van dat moment niet kon

zien hoe ze dat zou moeten doen, zorgt

de rust van een vakantie op Bali met Jan

ervoor dat ze toch wil praten en ze

zwicht voor de mogelijkheid om weer

richting de horeca te gaan. Het is bijzon-

der dat 7 jaar na het verbreken van haar

relatie en het veranderen van woonom-

geving en werk ze nu weer in een gelijk-

soortige omslag zit. Deze keer voelt het

alleen constructief en goed. De periode

dat ze op zichzelf was heeft haar veel hel-

derheid gegeven over wat haar beweegt

en wat ze met haar leven wil. Ze redde

zich prima alleen, maar er zijn momen-

ten dat alleen zijn minder leuk is. De 80-

urige werkweken waren een leuke en uit-

dagende invulling, maar uiteindelijk

houd je er geen blijvend goed gevoel aan

over. Eind vorig jaar voelde het alsof er bij

haar een switch omging en vanaf dat mo-

ment wilde ze het rustiger aandoen met

werk en zich meer richten op haar privé-

leven. Vlak daarna ontmoet ze Jan. Zo lo-

pen die dingen soms nu eenmaal. Ze

kijkt met een goed gevoel terug op de af-

gelopen jaren en vol vertrouwen naar de

toekomst, waarvan ze nog geen idee

heeft hoe die eruit zal zien. Dat gaat toch

zoals het moet gaan, daar moet je vol-

gens haar niet teveel op vooruit willen

plannen. Het is in elk geval erg gezellig

met Jan en Vreeland vindt ze erg mooi.

Ze is gevoelig voor sfeer en vaart sterk op

wat haar gevoel haar ingeeft. Vreeland

voelde meteen goed. Wat haar het mees-

te is opgevallen, is dat er minder scheids-

lijnen lijken te zijn. Er zijn hele oude pan-

den, maar ook een heel nieuw deel en dat

gaat heel mooi samen. Er zijn inwoners

van alle leeftijden en met verschillende

achtergronden, maar mensen gaan op

een open wijze met elkaar om. Ze wordt

veel begroet en mensen spreken haar

makkelijk aan. 

Tot dusver bevalt Vreeland dus uitste-

kend. Hoe de nieuwe baan bevalt weet ze

nog niet, de dag na ons gesprek zal haar

eerste werkdag zijn. Ze is van plan om

zich in elk geval te beperken tot een nor-

male werkweek ipv haar voormalige 80-

urige werkweek. Ze wil nu tijd vrij hou-

den om te genieten. Van Jan en van haar

nieuwe thuis. En van de kleine dingen.

Op zaterdag lekker met de boot een stuk-

je varen of met de auto naar De Linden-

hof, door naar Amsterdam om wat lekke-

re hapjes in te slaan en daar vervolgens

de rest van het weekend met een goed

glas wijn en met het uitzicht op de oude

Kerk van te genieten. 

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

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

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rijksstraatweg 125, Loenen, tel. nr. 0294 234 166
Markt 4, Breukelen, tel. nr 0346 251 004

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. 

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen op: 06-15202026
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Nieuwjaarsduik

Kennelijk heeft de gemeente ingezien dat de gewijzigde ver-

keerssituatie bij de tijdelijke school weinig zin had: de ver-

keersborden zijn op vrijdag 19 december jl. weggehaald, waar-

mee de Floraweg en de Vredelantstraat geen eenrichtingsver-

keer meer zijn. Naar aanleiding van de klachten die bij de ge-

meente zijn binnengekomen over de graffiti en het vernielde

bankje aan de vechtoever op Duinkerken, is de graffiti schoon-

gemaakt en is er een nieuw bankje besteld. 

Op 14 februari is het Valentijnsdag! Verras je gelief-

de(n) met een speciale Valentijns boodschap in de

Vreelandbode! Mail je boodschap voor 4 februari

a.s naar info@vreelandbode.nl of deponeer hem

anoniem in de brievenbus van Duinkerken 5. 

Valentijnsdag oproep

De biblio-bus van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en

Venen blijft rijden in 2009. Aanvankelijk had de provincie

Utrecht de subsidie stopgezet en dreigde deze bibliotheekvoor-

ziening geheel te moeten stoppen. Gelukkig is er toch een potje

gevonden! De tijd is ongewijzigd. Elke dinsdag staat de bibliobus

van 10.30 tot 12.30 uur aan de Floraweg in Vreeland. 

De Biblio-bus

Taart van de Maand
Deze maand een alternatieve

Taart van de Maand, van fa-

milie Verberne voor juf

Sandra. Zij hebben juf Sandra

een zelfgebakken taart aan-

geboden “omdat juf Sandra

heel veel leuke dingen orga-

niseert zoals de kerstmarkt

en de toverkikker, en ze helpt

bij de Vreelandbode en ook

omdat ze een leuke juf is.”

Vanaf volgende maand kun-

nen de nominaties voor de

Taart van de Maand weer bij

Aloys aangemeld worden.

Op 1 januari 2009 nam Paul Boers een zeer

frisse duik in de Wijde Blik om hiermee het

nieuwe jaar in de luiden! 

Na een reeks van 24 inbraken en 5 pogingen

tot inbraak in Vreeland zijn half december 2

Bulgaren, van 24 en 26 jaar oud, door de po-

litie Gooi en Vechtstreek aangehouden. Bij

het onderzoek ontstond een vermoeden

over het type auto dat de mogelijke inbre-

kers zouden gebruiken. Tijdens een controle

kregen de mannen daarom een stopteken.

Ze stapte uit hun auto en rende de weilan-

den in. De politie achtervolgde de mannen

waarbij een waarschuwingsschot werd ge-

lost. Korte tijd later werd een 26-jarige man

in de weilanden aangehouden. De tweede

verdachten kon na een zoekactie door de po-

litie met ondersteuning van een helicopter

later aangehouden worden in het riet van de

Vechtoever. De mannen zijn voor verhoor

overgebracht naar het bureau in Hilversum.

Hiermee lijkt een eind gekomen aan de veel-

vuldige inbraken die Vreeland al sinds half

oktober teisterden. Ook in Nigte-vecht is 7

keer ingebroken, 2 pogingen mislukten. De

politie raadt  iedereen aan alert te blijven en

waardevolle spul-

len goed op te ber-

gen.                      S.B.

Einde inbraakgolf?

Zoek alle adverteerders op 
www.vreelandbode.nl

Verkeerssituatie tijdelijke school


