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Van de redactie

Naast de Vreelandse Pelle Smit is ook
Margaux Lindenkamp sinds kort te be-
wonderen in de musical Kruistocht in
Spijkerbroek. De 9-jarige Margaux zit pas
sinds afgelopen november op de
Nationaal Jeugd Musical Theater school
in Amsterdam, maar werd door de selec-
tiecommissie meteen uitgekozen om een
rol te gaan vervullen in de inmiddels be-
roemde musical ‘Kruistocht in Spijker-
broek’. Met een cast van 70 jonge en enke-
le volwassen acteurs is ‘Kruistocht in
Spijkerbroek’ van september 2008 tot en
met juni 2009 de grootste reizende musi-
calproductie in Nederland en België. In de
musical speelt Margaux één van de kinde-
ren die samen met hoofdrolspeler Dolf op
kruistocht gaan. Op zondag 1 maart speel-
de Margaux voor het eerst in het
Kennemertheater in Beverwijk. “Het was
reuze spannend!”, vertelt Margaux met
glinsterende oogjes, “er zaten volgens mij
wel 400 mensen in de zaal en na de voor-

stelling moest ik meteen handtekeningen
uitdelen!”. “Er waren ook kinderen uit
mijn klas, die speciaal naar mij kwamen
kijken!” De volgende ochtend moest
Margaux weer vroeg naar school. Dat viel
wel even tegen. “Ik lag pas om iets van
rond kwart over elf in bed”, vertelt ze. De
komende weken zal Margaux vaker op de
planken staan. “Niet elke week hoor, want
dat mogen kinderen niet”. Afwisselend
spelen verschillende kinderen de groep
kruistochtvaarders. De kleding die
Margaux aanheeft moest speciaal voor de
haar op maat gemaakt worden. “Alleen
het mutsje zit soms voor mijn ogen, dat is
niet zo fijn, maar ik ben wel lekker de eni-
ge die een popje in haar handen heeft!.
Het is zó leuk om mee te doen!” Wil je ook
naar de voorstelling die je meeneemt op
een spannende reis door de
Middeleeuwen? Kijk dan voor de speelda-
ta op www.kruistochtinspijkerbroek.nl 

S.B.

Vreelandse Margaux in Kruistocht de musical

De lente is in aantocht, de krokussen bloeien volop en u heeft
alweer de twaalfde Vreelandbode in handen!  U leest weer in-
terviews met oude en nieuwe Vreelanders: Cor Ledder, Willem
Manten, Barbara Mees en Cees Brinkman. Ook worden de ac-
tiviteiten onder uw aandacht gebracht die de Protestantse
Gemeente, de Historische Kring, de bond van Plattelandsvrou-
wen, de peuterspeelzaal etcetera organiseren. Verder wordt u
aangemoedigd om uw inkopen lokaal te doen naar aanlei-
ding van de nieuwste trends in de voedingsmiddelenindus-
trie. Sinds kort wordt de redactie versterkt door zeven jeugdi-
ge ‘ razende reporters’  die een prachtige Kinderpost gemaakt
hebben. Jong geleerd is oud gedaan! Wij wensen u weer veel
leesplezier en een mooie lentemaand!                          De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De Dorpsraad heeft niet stilgezeten in de
afgelopen periode en diverse onderwer-
pen zijn weer behandeld in de vergade-
ring. 
De Dorpsraad heeft een brief klaarliggen
die naar de gemeente gaat om het college
er voor de laatste keer op te wijzen dat de
oversteekplaats voor fietsers bij het BP sta-
tion onaanvaardbaar gevaarlijk is. Het is
de verantwoordelijkheid van de gemeente
om voor een veilige oplossing  te zorgen
en niet pas als het spreekwoordelijke kalf
verdronken is...
Tevens is er een brief opgesteld die gericht
is aan Gedeputeerde Staten. Vanuit de pro-
vincie kwam het verzoek om onze ziens-

wijze op papier te zetten met betrekking
tot de problematiek rond de N201 in alge-
mene zin. In deze brief is aandacht be-
steed aan de problematiek rond mobili-
teit, milieu, fijnstof en veiligheid.
Ons inziens zou een Aquaduct op de lan-
ge termijn deze problemen kunnen oplos-
sen. Ook op de korte termijn zijn deze pro-
blemen van belang. Met name na de reali-
sering van de nieuwe Brede School. 
Wij zullen in contact treden met de schrij-
vers van de brieven over o.a. fijnstof en an-
dere problemen rond de N201 om met el-
kaar te ‘brainstormen’ over een goede en
gezonde oplossing. 

RvM

Bericht van de Dorpsraad

In de schijnwerper Cor Ledder
Op het einde van een werkdag in de in aanbouw zijnde
Vredelantstraat kwam een metselaar net een beetje specie te
kort om een muurtje mooi af te maken. Dus hij vroeg zijn
Duitse voorman Heinz: “Mag ik nog een beetje specie?” Maar
Heinz die altijd een half uurtje eerder begon om voor de met-
selaars het cement te mengen wilde naar huis. Hij zei nee.
Daarop gooide de metselaar zijn troffel in de lucht en riep:
“Dan stop ik ermee!” Om er nooit meer mee te beginnen en
voltijds aan de slag te gaan bij Loenens Café ‘de Nieuwe Brug’.
“En zo ben ik erin gerold”, vertelt Cor Ledder, onze uitbater
van Taveerne de Vecht. Lees verder op pagina 11
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
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
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Prot. Gemeente Vreeland
zon. 15 mrt. Ds. M. Stout, predikant in 

justitiële inrichting 
Nieuwersluis

zon. 22 mrt. ds. R Abma
zon. 29 mrt. ds. Klaas Vos
zon. 5 apr. ds. R. Abma
don. 9 apr. ds. R. Abma en

ds. C.A. Davidse
vr. 10 apr. ds. R. Abma
zat. 11 apr. Paaswake in ‘s Graveland

ds. Abma en ds. Davidse
zon. 12 apr. Pasen, ds. R. Abma

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes
Wie helpt ons, in Vreeland, vier uurtjes
per week met het huishouden? Goede
betaling. Reacties naar 0610112563.

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

www.vreelandbode.nl

17 maart Historische fotoavond HKGL 
in Nigtevecht

19 maart Wat bezielt ze toch met 
rabbijn Navah-Tehila 
Livingstone

19 maart Lezing over ijsvogels in de 
Lichtkring in Loenen

21 maart Start lente
23 maart Uiterste datum invullen 

waterenquête
28 maart Zing en zo festival: durf te 

zingen in de Spinnerie in 
Loenen

29 maart Matthäus Passion in 
Concertgebouw Amsterdam

3 april Paasviering Senioren in
De Til

3 april Inbrengen kleding voor 
kledingbeurs

4 april Kinderkledingbeurs 
Dorpshuis

9 april Verschijnen Vreelandbode
12 april 1ste Paasdag
13 april Paaseieren zoeken
16 april Historische fotoavond HKGL 

in Vreeland
24 april Kinderdisco Dorpshuis
25 april Beestentocht
29 april Oranje Feest bij Cor
30 april Koninginnedag



De contouren van de nieuwe school begin-
nen steeds zichtbaarder te worden. De op-
levering is gepland voor de zomer. De in-
richting van de omgeving rond de school is
ook rond de oplevering voorzien. De plan-
nen hiervoor zijn maandag 9 februari 2009
gepresenteerd op een speciaal georgani-
seerde bewonersavond. Een verslag is gepu-
bliceerd op de gemeente-website. 
Hier volgt een samenvatting.  Op-/aanmer-
kingen kunnen tot 15 maart 2009 worden
gemaild naar: w.h.molenkamp@loenen.nl. 
Het doel van de avond was het meedenken
en meepraten over de inrichting van de
omgeving van de in aanbouw zijnde nieu-
we accommodatie. René Snijders  van
Grontmij presenteerde de conclusies van
onderzoek naar de verkeersdrukte rondom
de Nifterlakelaan en de Floraweg, uitge-
voerd in mei 2007. Grontmij heeft conclu-
deerd dat de omgeving rondom de
Nifterlakelaan een rustig verkeersbeeld
laat zien. Het kinderdagverblijf (dat gaat
vertrekken) genereert nog het meeste ver-
keer. Veel kinderen gaan lopend of op de
fiets naar school. De Floraweg genereert
meer breng en haalverkeer (stoepparkeren
op de Floraweg) maar is nog steeds rustig te
noemen. Voor de drie schetsmodellen is
uitgegaan van stallingsfaciliteiten voor 150
fietsen en minimaal 15 parkeerplaatsen
voor halen en brengen
Model 1 met entree Spoorlaan werd gepre-
senteerd met als voordelen: eenduidige en-
trée aan de ‘hoofdroute’, royaal voorplein
en geen verkeer door naastliggende buurt.
De nadelen zijn de noodzaak van achteruit-
rijden bij parkeren en de concentratie van
auto, fietser en voetgangers. Model 2 heeft
een entree op de Nifterlakelaan. Nadeel is
dat de entrée niet aan de hoofdroute ligt en
dat daarmee extra verkeer door de naastlig-
gende buurt gegenereerd wordt. Model 3
heeft een entree aan beide straten. Het
voordeel zou een rustig verkeersbeeld zijn.
Echter, nadelen van de eerste 2 modellen
zijn ook aanwezig. Vanuit de aanwezigen
worden (onder meer) de volgende opmer-
kingen gemaakt.
- Gevreesd wordt dat de realisering van par-
keerplaatsen een aanzuigende werking
zal hebben en dat de situatie dan nog ver-
der verslechtert. Vreeland is klein dus het
merendeel van de leerlingen woont dicht
bij de school. Daarom liever zo weinig mo-
gelijk parkeerplaatsen, wat ouders
dwingt hun kinderen lopend of op de fiets
naar school te brengen en te halen. Ook
aan de school wordt daarin een opvoeden-
de taak toegedicht. Voor wie dat echt niet
kan moeten er een paar ‘stop-and-go-plek-
ken’ komen. Vanuit de directie van de CSV
wordt opgemerkt dat de ervaringen met
dergelijke plekken lang niet altijd even
goed zijn.

- Vanuit het schoolbestuur wordt opge-
merkt dat het creëren van een veilige situ-
atie buiten het schoolterrein niet tot de
verantwoordelijkheid behoort van het
schoolbestuur.

- Opgemerkt wordt dat het verstandig zou
zijn het parkeren ter plaatse zo onaantrek-
kelijk mogelijk te maken. Misschien dat

een variant waarin ook parkeerruimte bij
De Nederlanden wordt betrokken meer
mogelijkheden biedt. Spreker acht een
dergelijke optie zeker met De
Nederlanden onderhandelbaar.

- Vanuit De Nederlanden wordt opgemerkt
dat het parkeerterrein van het hotel-res-
taurant momenteel goed gebruikt wordt
door de eigen gasten. Uitbreiding van het
aantal plaatsen acht zij belangrijk. De hui-
dige directie heeft wel uitbreidingsplan-
nen heeft maar die plannen nog lang niet
concreet. De directie zegt dat verdere
planvorming in nauw overleg met de om-
wonenden en de gemeente zal plaatsvin-
den.

- Het wordt verstandig gevonden wanneer
de gemeente zou investeren in het plaat-
sen van een beweegbaar paaltje op de
brug. Dat zou zeker de helft van de auto’s
bij de nieuwe school schelen en ook het
sluipverkeer tegengaan.

- De suggestie wordt gedaan voor het perso-
neel parkeervoorzieningen te maken in
de strook tussen het nieuwe gebouw en
de N201.

- Opgemerkt wordt dat er in de smalle zij-
straatjes steeds minder groen aanwezig
is, terwijl daar nog altijd kinderen spelen.
Gevreesd wordt voor onveilige situaties.

- Gesteld wordt dat in Vreeland sprake is
van een groot parkeerprobleem en dat
het goed is dat er nieuwe parkeerplaatsen
komen die niet alleen voor de school be-
stemd zijn.

- Door een zevental buurtbewoners wordt
een alternatief plan ingediend waarin on-
der meer een ontmoedigingsbeleid om
met de auto naar school te komen wordt
bepleit. De volledige tekst kunt u lezen op
de site van de gemeente Loenen. 

Na de verkeerssituatie besproken te heb-
ben, werden door Stefan te Vaarwijk, ook
van Grontmij, de varianten op de inrich-
ting van de openbare orde besproken. Op
de locatie staan vele boomsoorten die zo
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Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Volop Paaschocolade (eitjes) vanaf u 1,55 per ons
Appeltaart naar keuze:
Boerenappel, Appelkruimel 
en Noten, nu u 5,95 (5-persoons)
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.

Inspraakavond plannen omgeving 
Brede School, 9 februari 2009

veel mogelijk behouden moeten blijven en zo het groene ka-
rakter van Vreeland te versterken.
Model 1 met een entrée op de Spoorlaan heeft als voordeel veel
verbindingen met de buurt maar minder zicht vanuit de buurt
met als potentieel gevaar dat het een hangplek wordt. Model 2
met een entrée aan de Nifterlakelaan creëert rust bij school en
geeft wel goed zicht op het parkje. En model 3 heeft een ecolo-
gische oever maar vergt veel onderhoud. Verdere details staan
op de website www.loenen.nl.
Vanuit de aanwezigen worden (onder meer) de volgende op-
merkingen gemaak:
- Aandacht wordt gevraagd voor veiligheid (water) en zicht

(hangplekken).
- Opgemerkt wordt dat er steeds opnieuw op de speelruimte

voor de kinderen wordt beknibbeld.
Hierna volgen de opmerkingen van de Dorpsraad nav de bewo-
nersavond over de Brede School. Bron: www.loenen.nl

En dit vindt de Dorpsraad
De aanwezige leden van de Dorpsraad vertelden de wethouder
dhr. De Kruijf dat ze niet blij zijn met de gang van zaken. Het
hoogste punt van de school is al bereikt en pas nu wordt er na-
gedacht over hoe de omgeving met toegangen, parkeerplaat-
sen, speelterreinen groen- en waterpartijen etc. ontworpen
moeten gaan worden. De Dorpsraad heeft er in juni 2005 bij de
Gemeente op aan gedrongen om een samenhangend plan
voor het hele gebied te maken. Samen met het schoolbestuur
is destijds een lijst met 13 aanbevelingen opgesteld. In april
2007 vroeg de Dorpsraad de wethouder tijdens een informatie-
avond waarom er nog geen omgevingsplan was. Hij beloofde
toen toe dat daar direct aan zou worden begonnen... De
Dorpsraad heeft nogmaals een brief met aanbevelingen naar
de Gemeente gestuurd. 
Een paar punten uit de brief:
- Vraag de Provincie een geluidscherm langs de N201 te ma-

ken, dat aan beide zijden is begroeid. Momenteel vallen de ge-
luidbelasting voor het gebouw en de concentratie van fijnstof
maar net binnen de normen. En dan komt er ook nog een
speelterrein langs de N201!

- Maak uit veiligheidsoverwegingen geen ingang(en) vanaf de
Spoorlaan. En hier zeker niet haaks parkeren.

- Niet de sloot dempen. Deze maakt deel uit van het historische
karakter van Duinkerken en de Boterweg die op een dijkje
langs de Vecht liggen.

-  Zorg voor een ‘groen’ aanzicht vanaf de Spoorlaan. Bomen
doorzetten en zicht op de Vecht open houden.

- Zorg voor voldoende parkeerplaatsen aan de zijde van de
N201 . Er is nu al een parkeerprobleem in de omgeving.

- Kan de speelplek voor de oudere jeugd, die is toegezegd, hier
worden ingepast ? Namens de Dorpsraad, Joost de Haan
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

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

All Inclusive diner in de Nederlanden!
Op dinsdag, woensdag en donderdag serveren wij 
een 4 gangen diner inclusief een wijnarrangement 

en koffie of thee servies met huisgemaakte 
friandises voor € 70,00 per persoon.

Geldig in de maand maart 2009!
Graag bij de reservering aangeven dat u van dit

arrangement gebruikt wenst te maken!

Tot ziens in de Nederlanden,
Wilco & Caroline Berends

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

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

Het programma voor koninginnedag is
rond! Zoals eerder aangekondigd is het
thema: Beestenboel. 
De aftrap van dit koninginnefeest is op
vrijdag 24 april met de kinderdisco in het
dorpshuis. Van 18.30 - 19.30 uur zijn alle
kinderen van groep 1 t/m 4, al dan niet
verkleed, welkom. Vanaf  20.00 uur mo-
gen de kinderen van groep 5 - 8+ gezellig
komen swingen. Rond 21.30 sluit de disco.
Toegangsprijs is h 2,50. 
Op zaterdag 25 april kunt u tussen 13.00
en 17.00 uur deelnemen aan “de
Beestentocht” langs diverse boerenbedrij-
ven in en om Vreeland. Deze fietspuzzel-
en doetocht is bedoeld voor kinderen uit
Vreeland en zij die daar op school zitten.
Natuurlijk gaan de ouders gezellig mee.
De fietstocht start bij de muziekkoepel.
Voorafgaand aan koninginnedag organi-
seert Cor in zijn café een gezellige “oranje
avond”. In het oranje gepimpte café is ie-
dereen van harte welkom voor een gezel-
lige avond!
Op donderdag 30 april gaat de vlag uit.
Om 8.00 uur wekken de herauten van
Vreeland u voor het traditionele dorpsont-
bijt dat tussen 9.00 en 10.00 uur op het
Kerkplein geserveerd wordt. 
Aansluitend aan dit ontbijt vindt, tot
12.30 uur, op en rond het Kerkplein de
Vrijmarkt plaats. Kinderen en volwasse-
nen mogen op deze vrijmarkt op een zelf
meegenomen kleedje hun spulletjes ver-
kopen.
Om 10.30 uur is er voor de geridderden,
oud-comitéleden en overige Vreelanders
koffie met oranjegebak. Hierna kunt u
zich inschrijven voor de 1e Vreelandse
Huisdierenverkiezing of voor de  work-
shop borrelhapjes maken. Bij de
Huisdierenverkiezing is het de bedoeling
uw huisdier “op te pimpen” en te showen.
Dit zal gebeuren op het podium bij de
kerk. Er zijn verschillende categorieën
waarvoor u uw huisdier kunt inschrijven:
honden, katten, knaagdieren, reptielen
en overige. De leukste huisdieren verdie-
nen een prijs. 
Ook ‘s middags is er genoeg te doen. Om
14.00 uur starten de kindermiddagspelen
en de puzzeltocht van de historische
kring. De routebeschrijving hiervoor is af
te halen bij de oranjekraam. 
Om 15.00 uur start de workshop borrel-

hapjes maken o.l.v. niemand minder dan
Paul Fagel in de feesttent aan de Floraweg. 
Om 16.30 uur gaan we genieten van het
waterspektakel, de deelnemers houden
het vast niet droog. 
Als afsluiting van deze feestdag is er een
gezellige borrel in en om “de jungletent”
op de Floraweg. U kunt daar heerlijk bij-
praten, eten, drinken en genieten van live
muziek. Om 18.45 uur vindt daar ook de
prijsuitreiking van de kindermiddagspe-
len en de puzzeltocht van de Historische
Kring plaats. Rond 20.30 uur wordt de
tent gesloten, maar natuurlijk kunt u
daarna gezellig naborrelen in het café van
Cor.

Programma in het kort:
Vrijdag 24 april
18.30 - 21.30 uur Kinderdisco

Zaterdag 25 april
13.00 - 17.00 uur Beestentocht

Woensdag 29 april
Vanaf 20.00 uur Oranje Feest bij Cor

Donderdag 30 april
8.00 uur Reveille
9.00 - 10.00 uur Ontbijt en opening
10.00 - 12.30 uur Vrijmarkt
10.30 uur Koffie met oranjegebak
11.00 - 11.30 uur Inschrijven 1e Vree-

landse Huisdieren-
verkiezing
Inschrijven workshop 
borrelhapjes maken

11.45 - 12.30 uur 1e Vreelandse Huis-
dierenverkiezing

13.45 uur Start inschrijving
Kindermiddagspelen

14.00 - 16.00 uur Kindermiddagspelen
14.00 uur Puzzeltocht 

Historische Kring
15.00 - 17.00 uur Workshop 

Borrelhapjes maken
16.30 uur Waterspektakel
17.30 uur Oranje Borrel
18.45 uur Prijsuitreiking
20.30 uur Einde programma

NB de tijden kunnen nog wijzigen. Kijk
voor het definitieve programma in de
Oranje flyer die half april huis aan huis
wordt rondgebracht.

Koninginnefeest 2009

Zaterdag 
14 maart a.s.

Live muziek 
in Taveerne 

de Vecht

m.m.v. 
Loenetix
Aanvang:
22.00 uur



Aan alle belangstellenden van 65 jaar en
ouder en hun partner.
Als Protestantse Gemeente te Vreeland no-
digen wij U uit voor een paasviering, waar-
op we paasliederen zingen en bijbehoren-
de teksten lezen rond lijden en opstan-
ding. Alle 65-Plussers, lid of geen lid van
onze kerkelijke gemeen-
te, zijn van harte wel-
kom. De bijeenkomst
wordt gehouden op: 
Vrijdagmiddag 3 april
van 15.00  tot 17.00 uur,
in gebouw "De Til" naast
de Grote Kerk in
Vreeland. 
Koffie en thee staan
klaar vanaf kwart voor
3. Aansluitend is er gele-
genheid om onder het
genot van een drankje
na te praten. 
Zoals u ziet is de leeftijd
verlaagd van 70 naar 65
jaar. We hopen dan ook
dat we deze keer nieuwe
gezichten mogen zien

zodat er na afloop weer gezellig nagepraat
kan worden.

Voor vragen kunt U kontact opnemen
met: Ineke Griffioen (tel. 0294-231020) of
Mien Strik (tel. 0294-231571
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Houd 
Vreeland 

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

Februari 2009 zal in het geheugen blijven
hangen als een voornamelijk grijze en
druilerige maand. Een maand waarin de
natuur ver achter bleef bij het ontluiken
in andere jaren. Geen wonder dat ieder-
een naar de vrolijke kleuren in maart
snakt!  Daaraan komt het ijsvogeltje zeker
tegemoet. Dit vogeltje, met zijn kleine lijf-
je, heeft prachtige tinten in zijn vleugels
en op zijn kop. Op donderdag 19 maart as
komt de heer J. Harder uit Hilversum naar
Loenen om te vertellen over dit vogeltje in
zijn lezing “Over ijsvogels en het ijsvogel-
project in Gooi en Vechtstreek”. 
Jelle Harder was in 2006 de eerste winnaar
van de Paul Fentener van Vlissingen / AD
Natuurprijs.
Tijdens de lezing zal hij vertellen wat het
leefgebied is van deze vogel, welk voedsel
hij zoekt en waar. Waarom heeft hij dit ui-
terlijk en deze bouw? Hoe oud kan hij wor-
den? Vanaf l995 wordt bijgehouden hoe

het gaat met de ijsvogelstand in het Gooi
en de Vechtstreek en wordt de stand verge-
leken met statistieken uit Noord-Holland,
Utrecht en heel Nederland. Er wordt ge-
probeerd de leef- en woonomstandighe-
den voor deze gevederde vriend aantrek-
kelijker te maken. Ook daarover geeft de
spreker informatie. Na de pauze wordt
een film vertoond over het leven van de ijs-
vogel langs de rivier de Roer in Limburg. 
De bijeenkomst wordt gehouden in zaal-
tje “De Lichtkring”, Kerkstraat 4 in
Loenen. De avond begint om 20.00 uur en
het zaaltje is open vanaf 19.30 uur. Voor
koffie en thee wordt gezorgd.
Belangstellenden die de avond willen bij-
wonen zijn van harte welkom.

Informatie over andere activiteiten van
Vrouwen van Nu wordt graag gegeven
door de secretaris T.J. van Wageningen-
Koopman, tel. 0294 23 18 07.

Wat bezielt ze toch met rabbijn Navah-
Tehila Livingstone
Op donderdag 19 maart komt rabbijn
Navah-Tehila Livingstone spreken in de
serie Wat bezielt ze toch? Rabbijn
Livingstone is afkomstig uit Israël en
werkt als rabbijn bij de liberaal-joodse ge-
meente in Utrecht. Zij begeleidt mensen
bij rouw en trouw en gaat voor in dien-
sten. Wat boeit haar in de joodse traditie?
Welke verschillen ziet zij met het christe-
lijke geloof? Wat is haar drijfveer om dit
werk te doen? Wat is voor haar het belang
van feestvieren en het ritme van het jaar?
Kom luisteren naar deze vrouw en haar
bezieling. Ze komt tussen Poerim en
Pesach. Er is ruimte voor ontmoeting en
gesprek met dorpsgenoten. Koffie en thee

staan klaar vanaf 19.45 uur - toegang is
gratis. Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Godsdienstles voor kinderen groep 8
Bid je wel eens? Snap je niet waarom
mensen in een god geloven? Al die vragen
kun je stellen aan de dominee. Vijf keer
geeft zij les aan kinderen uit groep 8 over
de bijbel en de traditie. Dat gebeurt iede-
re dinsdag in maart van 15.30 tot 16.20
uur in de Til naast de Grote kerk.  Je kunt
direct uit school komen. Dus op 3, 10, 17,
24 en 31 maart. Je mag ook een keertje ko-
men luisteren. Thee en koekjes staan
klaar. Wees welkom! 

Voor meer info zie www.pkn-vreeland.nl

De Protestantse Gemeente organiseert

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Lezing over IJsvogels
Vrouwen van nu, afdeling Loenen e.o.

Venenburg 8
Nederhorst den Berg

Aan de buitenrand gelegen UITGEBOUWDE TWEE-
ONDER-EEN KAP VILLA met ruime zijbeuk,op royale kavel
van ca.3.28 are.De 20 m diepe achtertuin grenst aan natuurgebied.

Beg. grond: hal, mk, toilet, trap, living (12.60 m lang) met
opensl. deuren naar de tuin. Keuken in de zijbeuk v.v. diverse
inbouwapp. met daarachter de bijkeuken.
1e verd.: ruime overloop, royale achterslaapk. (v/h 2), 2e klei-
nere slaapk., toilet en complete badkamer.
2e verd.: zolder (28 m2) met drieraams dakkapel en CV-,
was- en bergruimte.

Vraagprijs € 595.000,- v.o.n.

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF
HANS HOGENDOORN

Uw specialist in Bouwen

Nieuw-, aan- en verbouw
Badkamers en Keukens

Dakkapellen en Dakramen
Kozijnen, Ramen en Deuren
Fundering en Metselwerk

Binnenweg 43, 3634 AE Loenersloot
Tel. (0294) 29 35 53 Fax (0294) 29 38 16

Zaag gerust door over onze kwaliteit

Paasviering voor senioren
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Bedrijvigheid in Vreeland
Willem Manten

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

In de Breedstraat in Vreeland is links naast
de slager een winkel met een opvallende
etalage. Een soort van stilleven met een
pop, een doos met rozen, een oude kast en
een ‘crisisboom’. Het maakt nieuwsgierig
naar wat er achter zit. Op de deur staat met
sierlijke letters ‘Willem Manten’. Achter
die deur is een opslag van antieke te restau-
reren meubels, daarachter het atelier an-
nex huiskamer. Willem restaureert meu-
bels en schilderijen. Het is er heerlijk warm
en Willem stookt zijn houtkachel veel en
met zorg. Willem is de jongste van 9 kinde-
ren, geboren in Breukeleveen. Zijn vader
was los werkman en werkte voor de oorlog
in het veen. Tijdens de oorlog zat hij regel-
matig ondergedoken om te ontkomen aan
de razzia’s maar dat weerhield hem er niet
van om tijdens de oorlogsjaren nog 3 kin-
deren te verwekken waarvan de laatste dus
Willem was. Ze hadden het niet breed.
Willem ging in Tienhoven naar school op
klompen. Daarna ambachtschool en tech-
nische school in Breukelen.
Zodra hij de kans had, vertrok hij de wijde
wereld in. Tien jaar lang verbleef hij voor-
namelijk in Afrika. Per boot naar
Mozambique daarna Zuid-Afrika,
Zimbabwe, Angola, Botswana, Malawi,
Tanzania, Kenia, Zambia, overgestoken
naar India, weer terug naar Afrika... “Ik heb
er vanuit Afrika 3 jaar over gedaan om via
allerlei omwegen weer terug te keren naar
Nederland. Overal gewoond en gewerkt.”
Willem maakt niet de indruk veel nodig te
hebben. “Je hebt ook niet veel nodig, ik
kom uit een groot gezin en was 15 of 16
toen ik voor het eerst een nieuwe broek
kreeg. Daar kan je een probleem van ma-
ken maar je kunt het ook koesteren. Het le-
ven is eigenlijk heel simpel: als je aardig
voor de mensen bent, zijn de mensen vaak
ook aardig voor jou. En als je gezond bent
wat wil je dan nog meer?”
In 1972 na het overlijden van zijn vader
kwam Willem definitief terug naar
Nederland. Hij woonde toen eerst een tijd
in Loosdrecht en deed de avondacademie
schilderen en beeldhouwen. Daarnaast res-
taureerde hij schilderijen voor het

Rijksmuseum. Hij kreeg verkering met de
dochter van Pim Jacobs en Rita Reys die
naast de muziek die ze maakten ook een
antiekzaak waren begonnen. En Willem
dacht: “Dat kan ik ook.”
In 1978 kwam hij toevallig in Vreeland Jan
Driessen tegen die hij al kende van vroeger.
En Jan had wel een pandje voor hem te
huur voor 10 gulden per week. Een jaar la-
ter begon hij zijn atelier in Vreeland. Het
leuke was volgens Willem dat mensen ge-
woon binnen kwamen voor werk. En dat is
nog steeds zo. Bovendien komt hij veel bij
mensen thuis. Of het nu gaat om spullen
van grote materiële waarde of alleen maar
emotionele waarde, hij restaureert nog
steeds met veel plezier. Aan adverteren
doet hij niet. Zijn vakmanschap wordt be-
kend door mond tot mond reclame.
Hij zegt: “Ik had dit werk nooit kunnen
doen als ik niet zo lang in Afrika was ge-
weest. Daar heb ik geleerd wat geduld heb-
ben is. En dat heb je nodig voor het werk
dat ik doe.” 

Dan nog even een foto. Nee dat wil hij niet,
echt niet. “Als ze willen weten wie ik ben
dan komen ze maar even langs. Krijgen ze
ook nog een kop koffie.”
Bijzondere man, die Willem, warm mens,
ondernemer in het goede leven, altijd
dicht bij zichzelf gebleven. Een ongepolijs-
te diamant die Vreeland weer dat beetje ex-
tra geeft. R.B.

“Proef onze culinaire
ontdekkingsreis”

4-gangen menu à s 45,00

6-gangen menu à s 67,50

Kwaliteit, Traditie, Sfeer

Wist u dat er in Vreeland een onderne-
mend bedrijfje is gestart in de vorm van
een webwinkel voor kinderkleding?
Grace Inklaar heeft naast haar drukke
werkzaamheden als moeder, projectma-
nager, redactrice van onze Vreelandbode
en vrijwilligster van het Wereld
Natuurfonds, de tijd gevonden
www.smallcouture.nl op te starten. Vanaf
deze maand is de website operationeel.
Vreelanders hebben natuurlijk een voor-
deeltje: gratis bezorging en 5% korting.  

S.l.B.-N

Nieuwe webwinkel 

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatsch.werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536
mobiel : 0611096274 
email : dieuwer_elema@hotmail.com
web : www.dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie



Volgens de kalender begint de lente op 20
maart. Dag en nacht zijn dan precies even
lang. De natuur ontwaakt uit haar winter-
slaap. Voedingssappen stromen weer om-
hoog naar de takken van de hortensia’s met
beginnende knoppen als resultaat. Op de
velden is het tarwe flink gegroeid en diep-
groen van kleur. En vanaf deze maand is
ook een aantal groenten weer volop vers èn
lokaal verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan
andijvie, spinazie, champignons en oester-
zwammen, kropsla, raapstelen en radijs. 
Jarenlang was vooral het gemak en het exo-
tische een drijfveer bij het doen van onze
boodschappen. Inmiddels zijn er een paar
belangrijke trends voor in de plaats geko-
men waarvan hieronder een drietal onder
de aandacht worden gebracht. 

Slow-food
De eerste trend is ‘slow-food’, een directe re-
actie op het gemak van kant-en klaarmaal-
tijden en fast-food. Slow-food is een bewe-
ging die recentelijk is ontstaan in Italië. Het
gaat bij slow-food vooral om de authentieke
smaak van regionale producten en het
daarbij behorende ‘genieten’. 
De tweede trend is in goed Nederlands:
‘Carbon Foot Print’. Daarbij gaat het om de

afstand die ons voedsel moet afleggen voor-
dat het op ons bord terecht komt. Water uit
Fiji is niet langer acceptabel, en haricots
verts uit Ghana of Kenia evenmin. Ook het
ritje dat wij consumenten maken om bij de
winkel te komen is hierbij van belang. 
Bovenstaande trends gaan goed samen met
de huidige magere tijden. We doen name-
lijk meer zelf, al is het alleen maar uit zui-
nigheid. We zijn echter niet bereid kwaliteit
te laten varen. Wereldwijd staan tijdschrif-
ten en andere media vol met recessie-recep-
ten. En kookboeken, die leren hoe groot-
moeder in de dagen van recessie met restjes
kookwonderen verrichtte, gaan als zoete
broodjes over de toonbank. De recessie is tot
trend verheven en daarmee zijn we bij de
derde trend beland. 

Dicht bij huis
Dan zou het toch goed moeten gaan met
onze lokale middenstand?
Zo hebben wij een bakker in het dorp die
zorgt voor de basis van de dag. Brood bevat
voedingsvezels die essentieel zijn voor het
functioneren van onze darmen en een goed
cholesterolgehalte. En als een traditioneel
brood het cholesterol niet op pijl houdt,
dan hebben we nog altijd de Vikorn met toe-
gevoegde Omega 3. De Dagwinkel en de sla-
ger zijn alleen al om de locatie een winst
voor de Vreelanders. Maar daarnaast is het
assortiment dermate breed dat veel van de
bovengenoemde recepten lokaal ingekocht
kunnen worden. Voorts hebben we Koren-
molen De Ruiter die, zoals ze zelf zeggen,
uitsluitend authentieke producten verko-
pen. Probeer het pannenkoekenmeel eens! 
Een eindje verderop, maar nog steeds met
de fiets of boot bereikbaar: de Willigen voor
een stukje heerlijke oude of jonge boeren-
kaas. Maar vergeet vooral de heerlijke krui-
denkazen niet. Slow Food op zijn best!
En vanaf eind mei kunnen we weer bij
Landwinkel Drogenbroek terecht voor
heerlijk vers fruit, van wel 15 appelsoorten
tot allerlei soorten sappen. 
Smakelijk eten!                                          S.l.B.-N.
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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)

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

Smakelijk in Vreeland

De polder is een levend openluchtmuse-
um volgens kunstenaar Marcel
Blekendaal. Blekendaal introduceerde en-
kele jaren geleden het beroep van polder-
wachter. De polder-
wachter trekt er met
groepjes op uit om ver-
halen te vertellen over
het landschap. Vele pol-
derwandelingen later
verschijnt nu de
Polderwachtergids met
bijzondere verhalen,
anekdotes en beelden.
Tijdens de boekenweek
zal Marcel Blekendaal
een aantal verhalen uit
de polderwachtergids
op een verrassende ma-
nier presenteren.
Woensdagavond 11
maart van 20.00 tot
22.00 uur bij boekhan-
del van Kralingen in
Breukelen en woensdag-
avond 18 maart van
20.00 tot 22.00 uur bij
Bouwman Boeken in
Maarssen.
Toegangskaarten à h 5,-
zijn te koop bij de boek-
handels.

De Polderwachtgids 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

WEL WAT ANDERS DAN ZOMAAR ’N AUTOBEDRIJF!!

Zin in een vaste relatie???
Autobedrijf Werner Steenbeek, al 5 jaar uw onafhankelijke specialist in
de regio Wijdemeren aan de Herenweg 16 te Ankeveen voor: totaal 
onderhoud van alle merken, grote en kleine beurten, APK keuringen,
in- en verkoop van automobielen zowel nieuw als gebruikt,
schade/ruit reparaties, uitlezen van auto’s en banden service station.

NU MET DE WINTER IN AANTOCHT EN SNEEUW OP KOMST.
WAAR KIEST U VOOR? 

VERTROUWEN IN AIRBAG OF WINTERBANDEN?
HARDE AKTIE WINTERBANDEN.

Enkele kenmerken van ons bedrijf:
• Zeer concurrerend prijsniveau wegens grootschalige inkoop 

waarvan u profiteert!
• Altijd een prijsopgave vooraf, dus geen nare verrassingen achteraf!
• Gratis haal- en brengservice, wel zo gemakkelijk!
• Eventuele leenauto/fiets beschikbaar!
• Bij ons staat de klant centraal, persoonlijk contact staat bij ons

hoog in het vaandel!
• De koffie staat altijd klaar!!!

HERENWEG 16 • 1244 PT ANKEVEEN 
TEL. 035 - 656 66 23 • WWW.AUTOSTEENBEEK.NL
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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

Te
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9 
ja

ar
)

WWeellkkoomm!
Hallo allemaal! Daar is alweer een hele
nieuwe Kinderpost. Nog heel even en we
bestaan 1 jaar! Dat willen we vieren.
Sturen jullie ons leuke berichtjes voor de
jarige Kinderpost?
Zeg, zijn jullie soms van plan om met va-
kantie naar China te gaan? Hier kan je al-
vast leren tellen in het Chinees! Ook als je
niet gaat, handig hoor. Verder weer een
paar leuke raadsels, een bijzonder inter-
view met Naomi Stubbé over lekker rui-
kende en verzorgende produkten, hele-
maal speciaal voor kinderen gemaakt. En
wisten jullie dat je op de Nigtevechtseweg
15 bij Tilly Verhoef de lekkerste jam kan
kopen in de zomer? Jammie! Lees meer
daarover in het interview van Floor en
Bodine. En natuurlijk is er ook weer goed
nieuws en een lekkere puzzel. Veel lees-
plezier!! 

CChhiinneessee  lleess  11
Hallo, ik heb een tijdje geleden chinese les
gevolgd en wil jullie ook graag wat leren.
Dit is de eerste les. In deze les ga ik jullie
leren tot 3 te tellen en te schrijven.
Chinezen schrijven vaak in hokjes. Het te-
ken is er dan vaak in het midden. Dit zijn
de eerste cijfers:
1=ie  2=ur 3=san 

Tot de volgende keer! 
Groeten christiane vlam, 11 jaar 

IInntteerrvviieeww
Met Naomi Stubbé van Boùtriba door
Marlein Vogels, Carmel de Boer en foto-
grafie door Berend Keehnen

M: Waarom heet het merk van jou verzorglijn
Boùtriba? 
Boùtriba is eigenlijk een fantasienaam,
maar als je naar het laatste stukje van de
naam kijkt (triba) komt dat af van het
Engelse woord tribal en dat betekent na-

tuurlijk volk. Dat is waar ik in geïnteres-
seerd ben, want alle producten van
Boùtriba zijn van natuurlijke producten
gemaakt.
C: Waarom heb je het merk opgericht ?
Ik ben half Indonesisch en ben erg opge-
voed met massage en Rutger (haar zoon
red.) was vroeger vaak erg onrustig dus
ging ze hem masseren maar ze had geen
goede producten om dat te doen.
M: Wat is de reden van de kleuren op de verpak-
king?
De vier kleuren rood, geel, groen en blauw
zijn vergelijkbaar met de vier oerelemen-
ten lucht, aarde, water en vuur. Alleen wit
is een uitzondering.
C: Waarom zijn er kinderen uit het dorp op de
foto’s ?
Nou, die zijn gewoon heel fotogeniek.
M: Waar is Boùtriba te koop?
Ik heb een eigen webshop waar je de pro-
ducten van Boùtriba kunt bestellen.
Verder wordt Boùtriba nog verkocht in 40
praktijken, de kapperszaak Belleza en nog
in tien andere winkels (o.a. de Bijenkorf).
C: En wat is de rede van de geuren? 
Ik ben ook psycholoog en ik heb gekeken
welk type kind bij welke geur hoort dat
heet aromatherapie. En het is geen par-
fum, die geur, maar het zijn essentele olie-
en.
M: Wat voor een effect heeft Boùtriba op kinde-
ren?
Je wordt er als kind erg ontspannen en re-
lax van. Het is natuurlijk ook heel gezond
voor je huid, omdat het op een natuurlij-
ke manier is gemaakt.
C: Hoe lang ligt Boútriba al in de winkel ?
Al sinds september 2007, dat was voor het
eerst in de Bijenkorf.
M: Welk merk was vroeger jou grote voorbeeld?
Ik heb niet echt één voorbeeld, maar alle
natuurlijke merken en mijn kinderen zijn
mijn grote voorbeeld.
C: Wie heeft het logo bedacht ? 
Ik zelf !
C&M: Hoe vind je de Vreelandbode?
Ik vind de Vreelandbode heel erg leuk,
want er staat veel nuttige informatie in
die ik leuk vind om te lezen.

RRaaaaddsseell  11
Een vrouw zit met haar hondje op schoot
in de trein. Naast haar zit een man met
een sigaret in zijn mond. Zegt de vrouw je
mag hier niet roken en gooit de sigaret uit
het raam.  De man wordt boos en gooit het
hondje uit het raam. Als ze uitstappen
komt het hondje aanlopen en raad eens
wat hij in zijn mond heeft?
Door Jet, 9 jaar

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseellttiipp
Beschilder je eigen gelukssteen.
Benodigdheden: grote steen, verf, kwas-
ten, eventueel vernis
Werkwijze: Zoek een bijzondere steen.



kinderfeestjes
workshops

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

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2009

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders
Nieuwe titel: Darwins oogappel, het hart-
verscheurende verhaal over de dood van
Darwins lievelingsdochter. 
Met Lou Landré en Rick Nicolet

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

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21 
Tel:237304

Bo
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Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

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

Beschilder deze steen met mooie kleuren.
Eventueel kun je ook glitters gebruiken of
de steen vernissen. Deze steen brengt je
vast en zeker veel geluk!

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
g Groep 8 heeft net de uitslag van de cito

gekregen. Toen we de uitslag kregen
had meester michiel ook een taard, die
door mare’s  moeder en tante is ge-
maakt. De cito zelf was best spannend,
maar de klas heeft hem erg goed ge-
maakt. Veel kinderen zijn tevreden!  

Door Christiane Vlam  11 jaar

g Weer een nieuwe ster in Vreeland:
Margaux in Kruistocht. Lees verderop
in deze Vreelandbode meer over de
avonturen van Margaux Lindenkamp
in Kruistocht in Spijkerbroek.

IInntteerrvviieeuuww  mmeett  TTiillllyy

Welke soorten jam maak je allemaal?
Aardbeien, aardbei-rabarber, aardbei-half
zoet, kersen, zwarte bessen, rode bessen,
bramen, frambozen, bos vruchten, vlier
bessen, vlierbloesem-gelei, pruimen, prui-
men met pruimenlikeur, banaan-sinaas-
appel, appel-gember en veel combinatie
jams.
Wat is je lievelingsjam?
Bramen jam en pruimen jam met prui-
menlikeur.
Hoe ben je op het idee gekomen om jam te ma-
ken en te verkopen?

Omdat ik heel veel fruit in mijn tuin heb.
En omdat ik geld wilde verzamelen voor
kindertehuizen in Bulgarije; hoop, geloof
en liefde.
Hoeveel geld geef je per jaar aan de arme kin-
deren?
Dit jaar h 300.
In welke maand zet je de jamkar buiten?
Rond Koninginnedag als het mooi weer is.
Heb je nog andere hobby’s dan jam maken?
Ja, tuinieren, verven, oppassen, bakken en
koken.
Heb je altijd zin om jam te maken?
Ik maak meestal alleen jam als ik zin heb.
Tot slot een oproepje van Tilly: 
Willen jullie potjes voor Tilly sparen?
Hang de potjes in een plastic zak aan het
hek van de Nigtevegtseweg 15!

door Bodine Stubbé (8 jaar) en Floor Vogels (8
jaar). Fotografie: Marlein Vogels

OOpprrooeeppjjee
Wil jij ook schrijven, tekenen of fotografe-
ren? En iets maken voor de Kinderpost?
Stuur het voor 28 maart naar info@vreel-
andbode.nl en zet erbij: voor de
Kinderpost. Of doe iets in de doos op
school. Wie weet kom jij hier dan ook te
staan!

Oplossing Raadsel 1: z’n tong

RRaaaaddsseell  22

Het is een station 
en je kan erop plassen

maar als je dat doet 
gaat die kapot!

Berend Keehnen 
(en zelfbedacht!)

een Playstation

WWoooorrddzzooeekkeerr
SSeeiizzooeenneenn

Zoek de volgende 
woorden:

seizoen
herfst

blaadjes
lente

bloemen
zomer
strand
winter

sneeuw

a b i f l h a n p a w t u h 
w l s y k n s b h s e r i s
v a e h i e d l g d r e o n
b k i n p r f a s f t u p e
o j z j t t g a f g y h r e
p i o r t e h d g w u p t u
h t e k n h j j h i i o d w
i z n s m z k e h n o l f j
g r s d l s l s b t p u h l
n t d k d d b l o e m e n m
v u r l o z o m e r a t j k
f p t p n l z l k h z r l m
g m u g k k v i l j d f k p
s o l s t r a n d k t g l o
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Het voorjaar staat voor de deur! Hèt uitge-
lezen moment om zaterdag 4 april een
bezoek te brengen aan de halfjaarlijkse
kinderkledingbeurs in het Dorpshuis, ge-
organiseerd door de Peuterspeelzaal.
Hier vind je de leukste tweedehands voor-
jaars- en zomerkleding, schoenen, speel-
goed en babyspullen. Kleding kunt u in-
brengen in het dorpshuis op vrijdag 3
april 15.30 tot 16.30 uur en 19.30 - 20.30
uur. Ook voor de kinderen is er genoeg te
doen. De kleintjes kunnen geschminkt
worden en er zijn leuke prijzen te winnen

met de tombola, prijzen die beschikbaar
zijn gesteld door de lokale ondernemers.
Aan het einde van de beurs zal er een heu-
se veiling worden gehouden van peuter-
kunst! De opbrengst van de beurs wordt
gebruikt voor de aankleding van het
speelplein van de peuters bij de nieuwe
school. De beurs begint om 9.30 en duurt
tot 11 uur.
Koffie en taart (gebakken door de ouders)
staan klaar! Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Kitty Wennink tel.
481006 of kijk op www.vechtkroost.nl.

Kinderkledingbeurs Peuterspeelzaal Vechtkroost

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

In de gemeente Loenen bestaat sinds vele
jaren een stichting, die zich speciaal be-
zighoudt met aanvullingen op de gewone
gezondheidszorg (Stichting Aanvullende
Gezondheidszorg). 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- Automatische Externe Defilbrillatoren -
AED’s - en daaraan gekoppeld
Reanimatie/AED cursussen

- Het hospice in Wilnis, waar ook vanuit
Loenen mensen in hun laatste levensfase
verblijven

- De plaatselijke Zonnebloem - afdeling
- Een zorgboerderij langs het Amsterdam-
Rijnkanaal

De stichting is eigenaar van 3 gebouwen,
die verhuurd worden aan huisartsen,
tandartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg-
organisaties, e.d. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit
een zestal inwoners van de gemeente
Loenen. Twee leden houden zich specifiek
bezig met het beheer van de gebouwen en
de financiën. De overigen vier richten
zich meer op de inhoud van de gezond-
heidszorg. In het bestuur is een vacature.
Gezocht wordt naar iemand, die affiniteit
met gezondheidszorg heeft, liefst woon-
achtig is in Vreeland of Loenersloot en be-

reid is om als secretaris van de stichting te
fungeren. Heeft u interesse om deze vaca-
ture te vervullen of kent u iemand die hier
wellicht interesse in zou hebben, neem
dan kontakt op met de voorzitter van het
bestuur, W.Broex, de Vliet 18 in Vreeland,
tel. 0294 - 233974 of via email
wjjbroex@kabelfoon.nl. 

Bestuursvacature bij de Loenense STAG 

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

Sneue actie

Helaas is er ook in Vreeland wel eens minder
positief nieuws. Dat het van een niveau moet
zijn als dit is helemaal jammer. Dit net ge-
plaatste bushokje was op 22 februari alweer
stukgegooid, daar gaan we niet veel meer
woorden aan wijden dan “sneue actie”.

Vreelander voor-
zitter D66 Loenen

Erik Kuperus uit Vreeland is in januari geko-
zen tot de nieuwe voorzitter van D66 in onze
gemeente. Als voorzitter zal hij beschikbaar
zijn voor vragen rondom de gemeentepoli-
tiek in het algemeen en de standpunten van
D66 in het bijzonder. Ook onderhoudt hij
nauw contact met de nieuwe afdeling Vecht
en Venen, vooruitlopend op een eventuele
samenvoeging van onze gemeentes in 2010.
Mochten er onder de lezers van de
Vreelandbode mensen zijn die vragen heb-
ben, of politieke ambities, dan kun je hem
bereiken via 0294 234409.
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De op Oud Over geboren Cor was jong en
Loenen werd te klein. Hij wilde er op uit
en vertrok richting Lelystad in aanbouw.
Hij leefde 3 jaar op de dijk tussen
Muiderberg en Lelystad Haven in Café
‘Het Oostvaardersdiep’, om via ‘De Oude
Tram’, een mooi restaurant bij Station
Amersfoort, naar Café ‘de Vier Vaatjes’ in
de Havenstraat in Hilversum te gaan.
“Hier ontmoette ik mijn vrouw die achter
de bar stond. Ze vond het prachtig dat ik
op een woonboot in Vreeland woonde”
vertelt Cor “en die wilde ze weleens zien.
De dag daarop al gingen we haar spullen
halen”. In 1974 werkte hij tijdelijk in
Taveerne de Vecht. Als hij er net weg is
hoort hij dat de eigenaar, een mevrouw
uit Bosch en Duin, de Taveerne wil verko-
pen. Cor meldt zich in Bosch en Duin.
“Heb je centjes dan?” vraagt de mevrouw.
“Nee,” zegt Cor, “maar ik wil het wel hu-
ren”. Bij de politieagent van het dorp,
Koopman, wordt navraag gedaan.
Gelukkig bestond ‘zero tolerance’ nog
niet. Cor die vroeger heus wel katten-
kwaad uithaalde kreeg van Koopman een
goede aanbeveling. Op 14 januari 1975
gaat ‘s avonds de telefoon. Drie dagen la-
ter rijdt Cor trots met zijn zwangere
vrouw achterop richting de Taveerne: hij
kan beginnen! En nog iets later, op 11
april, wordt in het bovenhuis een dochter
geboren: kleine Catharien. 
Al in 1976 neemt Cor het café met behulp
van zijn brouwer, “altijd Amstelbier”, he-
lemaal over. Samen met zijn vrouw, grote
Catharien en Ome Chris runt hij de
Taveerne. Hij heeft altijd veel aan Ome
Chris gehad. Ook jaren later als Cor en
zijn vrouw scheiden. “Want zo snel als ik
er aan kwam, kwam ik er ook weer af”
zegt Cor met een flauwe lach. Het is al
lang geleden. 
Jonge uitbater Cor zit vol plannen en gaat
naast de jaarlijks terugkerende organisa-
tie van een Braderie met zo’n 120 kramen,
ook de voetbalvereniging ‘de Sperwer’,
toen spelende op de hoek van de Kleizuwe
en vandaar het Sperwerveldje genaamd,
sponsoren. Hij zet het 1e elftal in de kle-
ding en huurt de bus voor uitwedstrijden.
Regelmatig heeft hij ruim 70 supporters
binnen die drinken op de goede of betere
afloop! 
Het nieuwe dorpshuis was er nog niet en
het oude gemeentehuis werd gebruikt
voor door Cor verzorgde bruiloften en
partijen. Alle verenigingen vergaderden

in die tijd bij de
Taveerne. Zo ook ‘de
Muziekvereniging’. Cor
mocht niet bij de verga-
dering zijn en zat in de
keuken te wachten tot
het belletje dat op de
hoek van de bar stond
rinkelde. Dan wilde
men een versnapering.
Cor kreeg desalniette-
min de hele vergade-
ring mee in de keuken.
Zo vernam hij dat er
voor de jeugd geld inge-

zameld moest worden. Toen de vergade-
ring was afgelopen liep Cor naar de toen-
malige voorzitter en stelde voor: “als jullie
nu eens een feestavond voor de jeugd or-
ganiseren, dan krijg je het bier tegen in-
koopsprijs, zorg ik voor een bitterballetje
en sta voor niets achter de bar. We kleden
het gezellig aan met kleedjes en kaarsen
en dan kun je zo wat extra geld in kas krij-
gen”. Het aanbod werd in dank aangeno-
men. Drie jaar lang vonden deze ‘contact-
avonden voor de jeugd’ plaats bij Cor. 
Ondertussen was Cor medeorganisator
van de Wielerronde van Vreeland, een te-
rugkerend succesvol evenement. In het
nieuwe dorp werd serieus de ronde ge-
fietst. Met goede wielrenners: Jos
Lammertink uit Wierden won ooit de ron-
de maar werd ook kampioen van
Nederland. Cor was de penningmeester,
de oude Koopman voorzitter en de prijs-
uitreiking vond plaats in Taveerne de
Vecht. De Fanfare ‘Oud Over’ beleefde
juist in die dagen gouden tijden, gestoken
in prachtige uniformen en met
Majorettes hoog op de benen. Cor, zelf
Oudovernaar, durfde het wel aan om voor
één keertje in plaats van de Vreelandse
Muziekverening, de naburige Fanfare in
te huren om de Vreelandse wielerronde
op te luisteren. Toen er weer een ‘contact-
avond’ van de Muziekverening zou zijn,
liepen er een paar jeugdleden binnen en
vroegen om glazen en kleedjes. “Hoezo?”
vroeg Cor. “Voor onze contactavond” ant-
woorden ze. “Maar die is toch altijd hier?”
zei Cor. Nee, die organiseerden ze nu zelf.
“Die glazen gaf ik ze toen ook maar niet
meer mee”. Wie ‘Fanfare’ van Bert
Haanstra kent kan enige gelijkenis niet
ontkennen. En wie indertijd betrokken
was kan er hopelijk nu net als Cor zelf om
lachen. “Die banden zijn allang weer goed
hoor”, grinnikt Cor. Natuurlijk, want zo
zit hij in elkaar. Cor kan het met de men-
sen om hem heen goed vinden. Zoals met
zijn collega’s. Mirjam van het
Pannenkoekhuis brengt hem 2 keer in de
week warm eten. En met zijn nieuwe col-
lega’s van de Nederlanden is prima con-
tact. Aan stoppen denkt Cor voorlopig
niet. Hij is alweer bezig voor het feest van
Koninginnedag. Stoppen terwijl Cor nog
zoveel te vertellen heeft moet uw ‘stukjes-
schrijver’ hier helaas wel maar ze belooft
dat we met de Vreelandbode bij Cor terug-
keren. Zowel hier als aan de bar. Want ze
worden nergens zo lekker getapt, de ver-
halen en de biertjes. Tot ziens bij Cor!

A.W.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

De voorjaarscollectie is binnen!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

In de schijnwerper Altijd al getapt: Cor Ledder (65) 

Naire, een zonovergoten Spaanse wijn  (rood /wit/rose). 
Per fles g 4,69. Per doos g 20,00 (evt. gecombineerd) 

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 23.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 23.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 23.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK
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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

De Historische Kring Gemeente Loenen
(HKGL) organiseert dit jaar een paar foto-
avonden in de diverse kernen waar oude
foto’s en prentbriefkaarten te zien zullen
zijn uit particuliere collecties van de in-
woners. De aftrap wordt gegeven in
Nigtevecht op dinsdag 17 maart om 20.00
uur in het Dorpshuis aan de
Huydecoperweg. De tweede avond zal in
Vreeland plaatsvinden op donderdag 16
april in ons eigen Dorpshuis. De unieke fo-
to’s geven een prachtig beeld van het ver-
leden van onze dorpen, met oude straat-
gezichten, middenstanders, bewoners en
Vechtbeelden. In Nigtevecht zal onder an-
dere aandacht worden besteed aan het
verleden van Zwaanwijck en de voormali-

ge matrassen fabriek Rubatex. Over veel
foto’s is weinig bekend. De HKGL hoopt
dan ook op een grote opkomst van men-
sen die kunnen helpen met het beschrij-
ven van plaatsen of personen. Heeft u zelf
nog oude foto’s, neem ze mee! De HKGL
wil ze erg graag inscannen en ze u daarna
ongeschonden retourneren. Op deze ma-
nier kan het verleden van onze dorpen
doorgegeven worden en belandt er geen
materiaal in vergeten hoeken op zolder of
in de vuilnisbak. 
De toegang is gratis (een vrijwillige bijdra-
ge wordt op prijs gesteld) en de HKGL biedt
u een welkomst kopje koffie aan. Het belo-
ven gezellige en boeiende avonden te wor-
den! J.J.

Historische foto-avonden

Edward Lorenz, meteoroloog in de jaren ‘60 had een methode ontwikkeld om het weer te
voorspellen. Daarbij maakte hij gebruik van de tegenwoordig alom bekende vlinderslag
theorie: een slag van een vlindervleugel in Texas kan een orkaan veroorzaken in
Noorwegen. Anders gezegd: een kleine inspanning kan grote gevolgen hebben. Zo denkt
en handelt YouBeDo ook! www.YouBeDo. com is een internetwinkel waar je boeken kunt
kopen. Deze boeken (80 000 titels) kosten bij YouBeDo hetzelfde als in de winkel of bij an-

dere aanbieders. Gelijk met je aankoop kun je gratis 10 procent
doneren aan een goed doel. Partners van YouBeDo op dit mo-
ment zijn onder meer het KWF, SOS kinderdorpen, Simavi,
OneMen en Ouderhulp. Maar het is ook mogelijk om aan min-
der bekende goede doelen te doneren. Bijvoorbeeld aan de stich-
ting Malaria No More. Deze stichting is sinds 2 jaar gevestigd in
Loenen aan de Vecht. Vreelandse Margret van Gaalen werkt bij
deze stichting. In de volgende Vreelandbode leest u meer over
haar en de projecten waar zij mee bezig is. Ook leest u dan op
welke manier kinderen van basisschool CSV zich zullen gaan in-
zetten voor de stichting Malaria No More. Kunt u hier niet op
wachten en wilt u meer weten, neem dan een kijkje op de web-
site www.malarianomore.nl of neem telefonisch contact op met
de stichting Malaria No More: 0294 291512 S.B. 

Een kleine inspanning kan grote 
gevolgen hebben!Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Top Occasions van Uw dealer in Wijdemeren
Twingo GT 7.500 km blauwmet. 11-2007 14.950,-
Twingo Expression Aut. 39.000 km zwartmet. 01-2005 7.450,-
Clio Authentique 1.2 3-drs. 91.000 km rood 10-2001 4.950,-
Clio Dynamique 5-drs. TCE 6.500 km zilvermet. 12-2007 14.950,-
Modus Dynamique 1.2 90.000 km beigemet. 08-2005 9.400,-
Kangoo Authentique 1.2 99.000 km d.groen 10-2001 5.500,-
Megane Expression 1.4 5-drs 82.000 km zwartmet. 05-2003 9.950,-
Megana Expression 1.4 sedan 47.000 km zilvermet. 08-2004 9.800,-
Megana Expression 1.6 break 51.000 km grafitmet. 04-2005 14.950,-
Megane Expression break diesel 24.000 km d.blauw 01-2006 17.950,-
Megane C.C 2.0 Privilege 53.000 km beigemet. 05-2004 15.950,-
Scenic 1.6 Dynamique 104.000 km steppemet. 06-2001 8.450,-
Scenic 1.6 Air Automatic 54.500 km d.groenmet. 06-2003 10.950,-
Scenic 1.6 Dynamique 118.000 km beigemet. 09-2003 11.950,-
Grand Scenic 1.6 Tech Line 25.000 km antracietmet. 03-2007 23.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 138.000 km zwartmet. 03-2002 8.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 39.000 km blauwmet. 04-2005 19.950,-
Laguna 1.8 Privilege Estate 120.000 km d.groenmet. 04-2002 7.950,-
VelSatis 3.0 Dci Privilege Aut. 160.000 km d.groenmet. 11-2002 9.950,-
Mercedes B-200 autronic 43.000 km grijsmet. 10-2005 25.950,-
Chevrolet Matiz 1.0 SE 5-drs 18.000 km zilvermet. 09-2003 5.450,-
Fiat Panda 1.2 Dynamic 50.000 km blauwmet. 04-2004 5.950,-
Citroen Berlingo 1.6 MultiSpace 86.000 km beigemet. 03-2005 10.950,-

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.

Graag willen wij aan u voorstellen onze nieuwe medewerk-
ster Angelina Cornelisse. Zij is 26 jaar en heeft ruim 7 jaar er-
varing opgedaan bij verschillende kapsalons. Dat betekent
voor u dat u nog sneller terecht kunt en weer een keuze qua
kapster erbij heeft. Wij willen ook een avond opengaan voor
de klanten die overdag geen tijd hebben, lekker uit het werk
onder het genot van een drankje  geknipt worden. Bel ons
voor een afspraak dan kunnen wij een geschikte avond vin-
den. Ook worden er binnenkort nieuwe haarkleuren geïntro-
duceerd: prachtige nieuwe warme honingtinten. Dus kom ge-
rust langs voor een kleurrijke behandeling!     Het Belleza Team 

Belleza heeft versterking!
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In de vorige Vreelandbode hebt u kunnen
lezen over het ontstaan en de afbraak van
kasteel Vredelant. In 1653 kwam het voor-
malige kasteelterrein in handen van
Gerard van Reede, heer van Nederhorst en
Vreeland (en later van Zuylen) doordat de
kerkmeesters van Vreeland de eeuwigdu-
rende erfpacht op dit terrein aan hem
overdeden. Zijn vader, Godart van Reede,
was het gelukt om Vreeland tot ambachts-
heerlijkheid te laten verklaren door de
Ridderschap van de Staten van Utrecht.
Nu wilde zijn zoon Gerard Vreeland tot
ridderhofstad laten verklaren. Deze status
was erg gewenst, omdat dit als financieel
voordeel met zich meebracht dat men
geen belasting hoefde te betalen, en het
was zeer statusverhogend. Om als ridder-
hofstad erkend te worden moest men ech-
ter niet alleen tot de ridderschap behoren
maar ook in het bezit zijn van een ver-
sterkt huis met gracht, ophaalbrug en to-
ren. Vandaar dat Gerard de grond die eeu-
wen daarvoor over de fundamenten van
het afgebroken kasteel was gestort eerst
liet afgraven waarna hij de fundamenten
in kaart liet brengen. Deze plattegrond be-
vindt zich in het archief van slot Zuylen
en toont een rechthoekig gebouw met
vier ronde torens op de hoeken en een
groot vierkant van de eerste bouwfase van
het slot, namelijk een sterke kasteeltoren.
Hierna startte Gerard de bouw van een
klein gebouw op de fundamenten van het
kasteel. Dit bleek voor de Staten van

Utrecht voldoende om aan Vreeland in
1680, tijdens zijn opvolger Hendrik Jacob
van Tuyll van Serooskerken, de status van
Ridderhofstad te verlenen. Of het nu uit-
eindelijk de bedoeling is geweest om het
kleine gebouw uit te bouwen tot een gro-
ter geheel, is onduidelijk. Dit gebouwtje,
dat nog het verblijf is geweest van een
schaapherder, verviel in de loop der jaren
tot een ruïne, zoals te zien is op de histori-
sche foto. Het is begin 20ste eeuw het on-
derwerp van vele ansichtkaarten geweest,
met steeds als foutieve benaming: ‘Ruïne
van het kasteel Vredelant’. Zoals u nu
weet, was niet de ruïne van het kasteel af-
gebeeld, maar een magere poging tot her-
bouw uit de 17de eeuw. De oudere
Vreelanders zullen zich dit bouwsel op
het Sperwerveld nog wel herinneren. De
laatste resten werden pas in 1945 afgebro-
ken door Duitse krijgsgevangenen. Met
het puin wierpen zij op de Provinciale
weg versperringen op tegen de Engelsen.
Het weiland zou later de thuisbasis vor-
men voor voetbalvereniging De Sperwer
tot eind jaren zestig. Hierna zijn nog hon-
dentrainingen gegeven op het veld en te-
genwoordig is het speelveld voor de jeugd,
biedt het af en toe ‘onderdak’ aan een
rommelmarkt of circus en stijgen lucht-
ballonnen hier op. De gedempte slot-
gracht is echter nog steeds enigszins
zichtbaar en grondboringen in 1978 en
een bodemscan in 2005 hebben aange-
toond dat de fundamenten van het eeu-
wenoude kasteel nog altijd onder de groe-
ne zoden verborgen liggen.                        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.

Kasteel Vredelant (deel 1)
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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

Als ik Cees Brinkman vraag of hij deze
maand mijn oer-Vreelander wil zijn, zegt
hij gelijk dat hem dat leuk lijkt. Ik fiets
naar de prachtige plek tussen de Vecht en
de Wijde Blik op de Boslaan, waar hij en
zijn vrouw Janny wonen en waar hij is ge-
boren. Zijn grootvader heeft het huis 83
jaar geleden gebouwd toen hij stopte met
de boerderij op de Lindengracht. Cees’ va-
der verhuist na zijn trouwen terug naar de
Lindengracht, waar de boerderij inmid-
dels plaats heeft gemaakt voor de witte
huizen, waar ook Saskia’s Brocante bij-
hoort. Cees herinnert zich de reisjes als
kind met de groenteboer (vader van Corry
Kooij, onze eerdere oer-Vreelander) naar
Hilversum, eerst met paard en wagen en
later met de geautomatiseerde driewieler.
Als de grootouders van Cees overlijden
gaan zijn ouders met Cees terug naar de
Boslaan. Na zijn trouwen gaat Cees juist
weer van de Boslaan naar de Lindengracht.
Om tenslotte, als zijn vader overlijdt en
zijn moeder naar de nieuwe wijk verhuist,
weer op de Boslaan terug te keren. Een heel
heen en weer verkeer tussen Boslaan en
Lindengracht dus!

Ze krijgen drie kinderen. Zoon Arjan
woont in Vreeland. Janine (die de oude
snackbar nog heeft gerund) en Marco wo-
nen in Kortenhoef. Lekker op fietsafstand
en daar zijn ze heel erg blij mee. Zo kun-
nen de 5 kleinkinderen lekker vaak op be-
zoek bij opa en oma Geitje (er lopen twee
geitjes in de tuin). Daar hebben ze nu alle
tijd voor. Cees is klaar met werken. Hij
heeft 35 jaar bij de agrarische bedrijfsver-
zorging gewerkt. Hij verving boeren die
ziek werden of die op vakantie gingen. Dat
groeide uit van alleen hem tot een bedrijf
met 50 medewerkers. Het werk bood hem
de kans om zonder eigen boerderij toch dit
mooie vak van zijn grootouders uit te oefe-

nen. Aan vaders kant was er immers de
boerderij aan de Lindengracht, aan moe-
ders kant was er boerderij ‘t Hemeltje, bij
de Sluis van Nederhorst, die momenteel in
de steigers staat. Hij heeft het werken als
boer met heel veel liefde gedaan. 

Hij zat in het bestuur van de IJsclub toen
het nog Voorwaarts heette en hij is lang lid
geweest van de vrijwillige brandweer. Elke
dinsdagavond oefenen, en daarna een
drankje en kaartje. De volgende ochtend
ging om 5 uur de wekker, dus woensdag-
ochtend was een tikkie zwaar, maar het
was gezellig. De laatste jaren werd de regel
ingesteld dat om 23.00 uur gestopt moest
worden, omdat het anders te laat werd.
Jammer, dan was je toch gewoon een beet-
je moe? Daar is de jongere generatie an-
ders in. Die lijken zoveel drukker dan de
mensen vroeger. Maar dat zit ‘m niet in de
uren. De koeien gingen ook niet een week-
endje wachten, dus 60 tot 80 uur per week
draaide je wel. Het voelde alleen nooit als
een verplichting, het is gewoon wat je
deed. Iedereen was toen met zijn eigen din-
gen bezig en dat was gezellig. Voor de nieu-
we wijk er was, was Vreeland veel kleiner.
Maar het was wel een eigen gemeente en
het was veel drukker op straat. De vele
kruidenierszaken, slagers, bakkers, ieder-
een leefde met en rond elkaar. De goede-
ren in de kruidenierszaak zaten toen niet
in pakjes, dat werd ter plekke afgewogen.
Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Het
zou beter zijn voor het milieu, maar het
zou wel weer wennen zijn, ook zij zijn ge-
wend geraakt aan het gemak van even wat
artikelen in je kar gooien.

Nu is hij nog lekker be-
zig met het onderhou-
den van zijn eigen huis
en de huizen van de kin-
deren. Klussen vindt hij
fijn en dat zie je aan de
prachtige schuren die
hij in zijn tuin heeft
neergezet, echt vak-
werk. Ook het aanslui-
ten van het huis aan de
riolering, wat alle hui-
zen aan de Boslaan voor
1 mei moeten hebben
geregeld, heeft hij zelf
gedaan. En hij is lid van
de Kerkraad. Hij beheert
de acht huisjes van de

Kerk aan de Lindegracht. Er is net weer een
huisje vrij gekomen, dat 50 jaar door de-
zelfde bewoners bewoond is geweest. Cees
regelt dat het huis nu wordt aangepast aan
de moderne tijd. 

Hij en Janny gaan al 20 jaar lang elk jaar
met hun vrienden Nico en Wies de Jong
langlaufen. En in juni, als de knutten je
vanuit de Wijde Blik weer om de oren vlie-
gen, pakken ze de caravan naar het buiten-
land. Waar ze dit jaar naartoe gaan is nog
niet bekend. Zover van tevoren plannen ze
niet. Nergens voor nodig. Deze mensen
vermaken zich wel. 

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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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

Barbara Mees is redactielid van de
Vreelandbode, maar hoe goed ken ik
haar eigenlijk? Ik ga dus maar eens met
haar aan de wandel. Aan haar accent
kun je horen dat ze in andere landen is
geweest. Ze is geboren in Nederland,
maar vertrekt al op haar 7e naar
Amerika. Haar vader, lid van de bancai-
re familie Mees, was het oneens met de
wijze waarop een Mees in het familiebe-
drijf moest worden ingepast en hij ac-
cepteerde een aanbod van een vriend om
in de USA de financiële wereld in te
gaan. Barbara is erg opgetogen over de
verhuizing. Ze neemt op school afscheid
met in de traktatie de twee vlaggen - van
Nederland en van de USA - verwerkt. 

Eenmaal aangekomen in New Jersey valt
het echter tegen. Ze heeft aanvankelijk
moeite met de taal en valt op door haar
accent, haar kleding en gedrag. Zoals bij
kinderen gebruikelijk, wordt afwijking
van de regel niet geaccepteerd. Ze weet
dan al zeker dat ze ooit teruggaat naar
Nederland. Natuurlijk zijn er mooie her-
inneringen. De jaarlijkse overstroming
in september, de koude winters met het
schaatsen (natuurlijk op kunstschaat-
sen, toerschaatsen kennen ze daar niet)
en enorm veel sneeuw, en de lange war-
me zomers. Ze gaat piano en zang stude-
ren, een logische voortzetting van haar
jarenlange passie. Eenmaal op het
Conservatorium ziet ze hoeveel werk het
nog vergt om tot de groten te behoren.
Ze stopt en komt via een studie English
Literature terecht bij Kunstgeschiedenis.
Dat vindt ze geweldig. Ze woont op cam-
pus en heeft het enorm naar haar zin. In
tegenstelling tot de schooltijd wordt ze
volledig geaccepteerd en zijn kenmer-
ken als haar tweetaligheid juist very in-
teresting. Haar derde studiejaar brengt
ze door in Florence. Ze gaat werken in
Venetie en ontmoet daar een Engelse
marine officier. Na afronding van haar
studie en haar eerste baan in New York
City doet ze een cursus bij een Engels vei-
linghuis in Londen. Uiteindelijk ziet ze
een leven met een man die de wereld
over reist toch niet zitten. De relatie
wordt verbroken, en ze vervolgt haar
weg in Engeland, om uiteindelijk te

doen wat ze altijd heeft gezegd, terug-
gaan naar Nederland. Ze kan via Johnny
van Haeften, voorzitter van The
European Fine Art Foundation, aan de
slag in Den Bosch. 

Plotseling wordt onze pas op de Bergseweg af-
gesneden door een colonne ganzen, met een
enorm kabaal. Een leuke gelegenheid voor de
foto. Daarna vertelt ze verder. 

Ze organiseert er de jaarlijkse interna-
tionale TEFAF kunst- en antiekbeurs in
Maastricht en de Nationale kunst- en an-
tiekbeurs PANAmsterdam. Een leuke
tijd, maar Den Bosch heeft ze snel ge-
zien. Via familie komt ze op feestjes in
Amsterdam, dat ligt haar veel meer en ze
gaat er wonen. Op een van de feestjes

komt ze Ralph
(Sakkers) tegen, maar
pas jaren later besef-
fen ze hoeveel ze ge-
meen hebben. Ze trou-
wen en krijgen een
dochter, Isabel.
Eenmaal zwanger van
de tweede dochter
Alexine wilden ze de
kinderen in een lande-
lijke omgeving met de
bloemen en de beest-
jes grootbrengen.
Ralph werkt als ortho-
pedisch chirurg voor
kinderen in het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis van

het UMCUtrecht, dus was een locatie
aan de A2 gewenst. Een huis in de bocht
van de Vecht aan Oud Over had al snel de
aandacht van Ralph getrokken, maar
het lijkt klein. Ze gaan toch kijken en
zijn direct verkocht (het huis dus ook).
Het huis en de diepe achtertuin zijn heel
leuk en de overtuin aan het water maakt
het helemaal af. Vreeland biedt precies
waar ze naar zochten, hier kunnen kin-
deren goed opgroeien. 

Nu de meiden op school zitten is ze weer
aan de slag gegaan bij een consultancy
bureau in Breukelen. En ze zingt in het
koor Toonkunst Utrecht. Daarnaast zit
ze in het bestuur van de familiestich-
ting. Mees is een grote, oude familie en
de stichting heeft als doel om deze bij el-
kaar te houden. Ik vraag of ze een echte
Mees is en daar moet ze over nadenken.
Ze is minder echt Hollands dan de ge-
middelde Mees lacht ze. Sommige fami-
lieleden hebben een duidelijke spiritue-
le kant, anderen niet. Voor haar is dat
juist een heel dierbare kant. Wel kent ze
de sociale kringen en voelt zich daarin
thuis, maar ze heeft niet een vaste groep
waar zij persé toe behoort. Dat is zelfs
met haar plekje in Vreeland een beetje
het geval. Oud Over is net geen Vreeland
en net geen Loenen. Het klinkt chique,
maar het is niet het landgoed zelf. Het
past bij haar, overal te gast en toch op
zichzelf. Een boeiende combinatie en
een dito persoonlijkheid.

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

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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Deze maand wordt de Dagwinkel taart van de
maand uitgereikt aan een oude bekende. Iedere
Vreelander kent hem wel. Hij is actief in vele ver-
enigingen en doet zijn werk vaak op de achter-
grond. Hij is  al jarenlang de kapitein van de
Sint, hij is voorzitter van de bedrijfsvereniging,
is actief voor het Oranjecomité, hij is de
Vreelandse kerstman bij uitstek.
Juist ja!! Lodewijk van Monsjou. Die lekkere taart
wordt hem aangeboden door Dagwinkel Aloys
Hageman. Hij is genomineerd door diverse
Vreelanders als blijk van waardering.

Taart van de Maand

Op de diverse ooienvaarsnesten in ons dorp heb-
ben zich de ooievaarsparen weer genesteld. Zo
ook op het nest aan de Bergseweg ter hoogte van
nummer 1. In 2008 waren er 700 broedende ooi-
evaars in Nederland, met 1000 jongen. Vreeland
levert dus een bijdrage van bijna 1% aan het to-
tale Nederlandse ooievaarsbestand!

Ze zitten er weer!

4 april 2009
KINDERKLEDINGBEURS

in het Dorpshuis te Vreeland
van 09.30 tot 11.00 uur

Wilt u kleding of speelgoed inbrengen, bel
dan voor een letter en/of overige informatie

naar Kitty Wennink, 0294-481006
of kijk op www.vechtkroost.nl


