
De VreelandbodeDe Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 2 • nr 3 • juni 2009 • info@vreelandbode.nl

10e Sloepentocht

Nabij het polocentrum dartelen sinds enke-
le weken 2 veulentjes in de wei, samen met
hun moeders. Het is te zien vanaf de
Bergseweg. Ze staan vrijwel altijd met z’n
viertjes te grazen, te luieren en in het geval
van de veulens te spelen. Het tafereeltje was
voor ons aanleiding eens te informeren wat
voor veulens dit zijn en iets over het leven van
een polopony. Beide veulens stammen af van
gepensioneerde poloponies. De merries heb-
ben een carrière van polowedstrijden achter
de rug, beschikken over de juiste bloedlijn en
temperament en zijn derhalve zeer geschikt
om een nieuwe generatie poloponies voort te
brengen. Althans, dat is de hoop, want zeker
weten doe je het natuurlijk nooit. Er wordt
wel een schatting gemaakt van het karakter
en sterkte van de merry, vervolgens wordt be-
keken wat voor hengst daar goed bij past. In
de wei in Vreeland hebben we Moeder
Marnie, een Nieuw-Zeelandse volbloed met
een witte bles. Zij heeft ruim 5 weken gele-
den het leven gegeven aan Viva la Vida, een
donkere merry. Cola Corta, de ander moe-
der, is een Argentijnse polopony, zij heeft 4
weken geleden de hengst Eclypse gekregen,
een prachtige vos, die er, volgens kenners, al

veelbelovend uitziet, als je kijkt naar de
bouw, stand van de benen en het hoofd.  Over
enkele weken wordt nog een derde veulen
verwacht, van moeder Elly, ook een Nieuw-
Zeelandse volbloed. De eerste paar weken
zullen Elly en haar veulen in de stal verblij-
ven. Na een week of twee komen ze ook in de
wei te staan, bij het andere viertal. Hier zul-
len ze de rest van de zomer blijven.
Gedurende de winter blijven ze veelal in de
stal.  Tot een jaar of 2-3 groeit een poloveulen
normaal op, vergeleken met een normaal rij-
paard. Daarna wordt het veulen ingebroken,
dat wil zeggen zadelmak maken en rustig
stappen en veel later, vanaf ongeveer 4,
wordt met wedstrijdjes gestart, speciaal voor
de jonge ponies. Een gemiddelde polospeler
beschikt over 4 tot 6 ponies met verschillen-
de ervaring en temperament. Welke pony
wordt ingezet hangt af van de positie in het
veld, de teamgenoten en de speelwijze en
sterkte van de tegenstander. Bij een volgende
Vreelandbode zullen we wat meer ingaan op
leven van een polopony, speler en de wed-
strijden. Als je nog meer wil weten, is polo.nl
een goede plek om te starten.

S.l.B.-N.

Polo-veulentjes op de Bergseweg 

Op zondag 28 juni organiseert stichting Sloep voor de 10e
keer de Sloepentocht met dit jaar het thema: glitter and gla-
mour. De 10e editie belooft weer veel smullen en muziek. Een
feestelijke tocht voor de bemanningen van zo’n 500 sloepen,
bootjes, scheepjes en zelfs kano’s. Ook sluis ‘t Hemeltje zal op
deze dag extra druk zijn.

Lees verder op pagina 3

Van de redactie
Het barst weer van de activiteiten de komende tijd in ons dorp.
Na een heerlijke zonnige meimaand waarin veel cultuur aan
bod kwam, kunnen we de komende tijd van veel muziek genie-
ten. Zo belooft het inmiddels traditionele brugconcert van
Muziekvereniging “De Vecht” weer een geweldig spektakel te
worden. Ook het jeugdorkest van de Muziekvereniging, de
streetdancegroepen van DOS en een spetterend optreden in
Taveerne de Vecht zullen voor het nodige muzikale vertier zor-
gen. U leest er alles over in deze Vreelandbode, maar ook over in-
formatieve zaken, zoals de inrichting rond het terrein van de
nieuwe brede school. Portretten worden geschetst van de kaas-
boer en de visprinses die iedere donderdag op de Fetha staan,
oer-Vreelander Ruben van Dommelen en import-Vreelander
Joost de Haan en de passanten op de Vecht tijdens het
Pinksterweekeinde. Hopelijk geniet u zowel van alle activiteiten
als van deze Vreelandbode! 

De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Enige tijd geleden heeft de Provincie aan
ons gevraagd om kort en helder uiteen te
zetten wat ons inziens het belang is van het
aquaduct. Deze brief is in zeer goede orde
ontvangen. Ook de gemeente heeft deze
brief gelezen en tijdens ons half jaarlijks
overleg op 2 juni, bleek dat het college erg
enthousiast was. Het standpunt vanuit
B&W is dat ze de Dorpsraad steunen in de
plannen rondom het aquaduct. Het is ech-
ter een provinciale kwestie en daar is niet
één, twee, drie antwoord op te geven. Het is
een lange termijn onderneming, maar het
begin is er, en nu moeten wij ervoor zorgen
dat het plan niet ergens onderin een la te-
recht komt. Tijdens het overleg met B&W
zijn er nog een aantal andere belangrijke
punten aan de orde gekomen. Onder ande-
re de toekomstige bestemming van het hui-
dige CSV terrein. In eerste aanleg zou er

sprake zijn dat er een tijdelijke opvang voor
kinderen zou komen, maar dat plan is van
de baan. Wethouder De Kruijf benadrukte
dat een snelle sloop de voorkeur heeft, zo-
dat het pand niet kan gaan verloederen.
Ook daarna is het niet de bedoeling dat het
terrein jaren ‘braak’ blijft liggen. Echter de
procedures vragen veel tijd, maar iedereen
is zich ervan bewust dat er voor het terrein
een goede invulling moet worden gevon-
den. Wordt vervolgd.Een mededeling van
praktische aard; al onze leden hebben een
brief van de penningmeester ontvangen
met het verzoek het terugsturen van de
aanmelding voor automatische incasso.
Ruim driekwart van de leden heeft dit in-
middels gedaan. Willen degenen die dat
nog niet hebben gedaan, dit graag spoedig
alsnog doen. De dank van onze penning-
meester zal groot zijn! R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad
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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, 1241 CP 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. 233159
Dierenarts
tel. 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave, met
dank aan de adverteerders. Om evenwicht tus-
sen informatieve artikelen en advertenties te
bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage
zeer op prijs. Dit kan via rekeningnummer
11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode 
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Roos
van Monsjou.
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 26 juni 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 9 juli 2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
7 juni ds. R. Abma
14 juni ds. J. Knoop, predikant bij de 

landmacht - koffie drinken
na de dienst 

21 juni ds. R Abma
28 juni ds. R Abma Afscheid groep 8
5 juli ds. R. Abma 

dienst van schrift en tafel
12 juli ds. R. Abma

Sint Ludgerusparochie Loenen
13 juni Pastoor Griffioen
21 juni Pastoor van Os - Woord- Comm.
28 juni Pastoor Geurtsen
5 juli Pastoor Vernoy - koffie drinken

na de mis
11 juli Pastoos Poppelaars

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitje
Wij zoeken voor 3 uur per week een Neder-
lands sprekende huishoudelijke hulp. Kunt
u dat zijn, of weet u misschien iemand die
dat zou willen doen, wilt dan contact met
ons opnemen? Tel.nr. 06-46 16 15 92

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

13 juni Brotherflower in Taveerne 
De Vecht

14 juni Jaap Knoop, predikant bij 
defensie, voorganger in de 
Grote Kerk

20 juni Jeugdconcert Muziekvereni-
ging in het Dorpshuis

21 juni Vaderdag
27 juni Uitvoering Streetdance 16.00 

uur in het Dorpshuis
27 juni Brugdiner 17.00 uur in de 

Nederlanden
27 juni Brugconcert Muziekvereniging 

de Vecht 20.00 uur
28 juni Sloepentocht
3 juli Start zomervakantie CSV!!!
17 aug. Weer terug naar school
12 sept. Dorpsfeest

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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In samenwerking met Muziekvereniging
“De Vecht” presenteert Restaurant De
Nederlanden op 27 juni een Brugconcert-
menu. U wordt om 17.00 uur hartelijk ont-
vangen met een feestelijk glas Prosecco in
dit stijlvolle restaurant in het hartje van
Vreeland. U geniet van een culinair drie-
gangen-menu. Om 20.00 uur bent u van
harte welkom om plaats te nemen aan de
oever van de Vecht, waar u kunt genieten
van een zomers openlucht-concert.
Muziekvereniging “De Vecht” organiseert
dit evenement voor de zevende keer. Vorig
jaar trok het concert rond de 300 bezoe-
kers. Dit jaar verzorgt “De Vecht” het con-
cert samen met harmonieorkest “Arti” uit
Alphen aan de Rijn. Het gezamenlijke or-
kest van 70 muzikanten staat onder de be-
zielende leiding van dirigent Gerhart
Drijvers. De zang wordt verzorgd door Jan
Pieter Mook. Het Brugconcert staat dit jaar
in het teken van de Nederpop. Er zullen
nummers van onder andere De Dijk, Blöf,

Anouk, Paul de Leeuw, Doe Maar, Marco
Borsato en vele andere grote Nederlandse
namen over het water klinken. De entree
van het concert is gratis. Het Brugconcert-
menu kost slechts € 55 per persoon.
Hiermee steunt u ook Muziekvereniging
“De Vecht”. Het diner kunt u reserveren bij
Restaurant De Nederlanden op nummer
0294 - 23 23 26 of via info@nederlanden.nl
Bij regen gaat het concert niet door, het ge-
reserveerde diner uiteraard wel.
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Voorstraat 20  Vreeland  tel. 0294 - 23 14 22

Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van
08.30 tot 13.00 uur.  Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Kwekerij / Hoveniers

Gifvrije violen, haagplanten
Diverse fruitbomen

Hedera’s voor tuinafscheiding

Speciaal Brugconcert-menu bij De Nederlanden
Op 16 juni is de Maan in haar laatste kwartier: de linker helft
van de Maan is nu verlicht. Dit is een prima moment om met
een goede verrekijker of met een kleine telescoop naar de Maan
te kijken. Op de grens tussen het verlichte en donkere deel van
de Maan gaat de Zon net onder waardoor de schaduwen van bv.
de kraterranden lang en goed zichtbaar zijn. Het temperatuur-
verschil tussen deze beide kanten is groot. Omdat de Maan geen
dampkring heeft die warmte kan vasthouden, vriest het aan de
donkere kant snel een honderd graden, terwijl het aan de ver-
lichte kant meer dan 150°C warm kan worden.

Op 21 juni begint in ons dorp om 07.45 uur de astronomische
zomer en deze gaat 94 dagen duren. ‘s Middags bereikt de zon
zijn noordelijkste positie aan de hemel. Vanaf dit moment wor-
den de dagen weer korter en de nachten langer.

Op 22 juni is het Nieuwe Maan. We kunnen de Maan dan niet
of nauwelijks zien. Het is een veelgehoord misverstand, dat we
nu naar de achterkant van de Maan kijken. Dat is niet juist. We
zien altijd dezelfde kant van de Maan, ook al wordt die kant ie-
dere dag iets anders belicht. Dit komt doordat een omwente-
ling van de Maan om zijn eigen as (een Maan-dag) even lang
duurt als een compleet rondje om de Aarde, ongeveer 28 dagen.
De achterkant van de Maan kunnen we vanuit Vreeland dus
nooit zien. Op 29 juni is de rechter zijde verlicht: het eerste
kwartier is bereikt. Ook nu zijn mooie schaduwen te zien, maar
wel precies de andere kant op als twee weken geleden. Op 7 juli
is het Volle Maan en is een maancyclus afgerond.                    H.L.

Hemel boven Vreeland

Aanstaande zaterdag 13 juni treedt van
22.00 uur tot 01.00 uur op in Taveerne De
Vecht op de Lindegracht (bij Cor dus):
Brother Flower!!! 
De band bestaand uit 4 personen; Jeroen te
Loo - akoestische gitaar en zang, Jan van
der Linden - percussie, zang en gitaar,
Herman de Hont op de basgitaar en last
but not least Ida Bastiaansen op viool.
Op www.myspace.com/brotherflower kun
je een voorproefje krijgen van wat je deze
avond te wachten staat: het melancholi-
sche “Trains don’t stop”, waar de viool
prachtig doorklinkt. De akoestische gitaar
op “Red balloon” die ervoor zorgt dat je je
op een veranda in de VS waant en het vro-
lijke meerstemmige “Bougainville”. 
Ik ga zeker, en adviseer iedereen die van
lekkere folkmuziek houdt hetzelfde. 

Cor, zet die biertjes maar koud, dat wordt
een weergaloze avond!

G.I.

Optreden Brother Flower!

Op 20 juni presenteren de leerlingen en
het opleidingsorkest van Muziekvereni-
ging “De Vecht” uit Vreeland zich op muzi-
kale wijze. De avond start om 19.30 uur en
vindt plaats in het Dorpshuis aan de Fetha
in Vreeland. De volgende onderdelen van
de Muziekvereniging presenteren zich. De
blokfluitleerlingen onder leiding van hun
enthousiaste leraar Hugo de Graaff. Deze
leerlingen hebben sinds februari les en la-

ten u graag horen wat ze geleerd hebben.
Ook de leerlingen dwarsfluit, trompet,
hoorn, klarinet en saxofoon zullen musice-
ren. Als afsluiting speelt het opleidingsor-
kest van “De Vecht” onder leiding van
Simon Westveen. Het belooft een gezellige
zaterdagavond te worden met veel jeugdig
muziek talent. De entree is gratis. U kunt
die avond ook informatie krijgen over de
Muziekvereniging en lessen.

Jeugdconcert De Vecht Vreeland

Anjercollecte

10e Sloepentocht Vervolg van voorpagina

Uitvoering Streetdance
Zaterdag 27 juni 2009 

16.00 uur in het Dorpshuis

Publiek is van harte welkom!

Muziekvereniging “De Vecht” bedankt
alle Vreelanders die gul hebben gegeven
tijdens de collecte voor het Anjerfonds.
Door uw gift draagt u de muziekcultuur
in de gemeente Loenen aan de Vecht een
warm hart toe. Hartelijk dank daarvoor.

Bestuur Muziekvereniging “de Vecht”

Om optimaal te genieten van het aange-
boden programma en de proeverijen
wordt er een sloepentochttas verkocht.
Deze sloepentochttas is vanaf 17 juni te
koop voor € 25  (€ 6,25 pp) bij de
Mijdensesluis en VVV Oud-Loosdrecht.
Langs de route passeert u 10 muziekpo-
dia en 18 muziekgroepen. Hoe u ook
vaart, links- of rechtsom, als u tussen
10.00 en 14.00 uur de plas via de
Raaisluis of Mijdensesluis verlaat, heeft
u alle tijd om de route te varen en mist u
niets. Voor de eigenaar of kapitein van
de sloep die onze jury het mooist vindt

en voldoet aan het thema, ligt een mooie
prijs te wachten. Meer informatie vindt
u op www.stichtingsloep.nl
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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

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

In september 2008 is gestart met de bouw
van de Brede School Vreeland aan de
Spoorlaan - Niftarlakelaan. Directe aanlei-
ding voor de nieuwbouw was de slechte
bouwkundige staat van bestaande school-
gebouwen. Het gebouw voorziet straks in
de huisvestingsbehoefte van de Christelij-
ke School Vreeland, peuterspeelzaal Vecht-
kroost en de buitenschoolse opvang van
De Klimboom. 

Op 9 februari jl. zijn de omwonenden van
de school geïnformeerd in een bewoners-
avond over de bouw van de school en de in-
richting van het terrein rondom de school.
In een brief van de gemeente zijn bewo-
ners geïnformeerd welke (verkeerskundi-
ge) keuzes zijn gemaakt en hoe de inrich-
ting rondom de school er uit komt te zien.
Bij het inrichtingsplan zijn de vragen en
opmerkingen uit de bewonersavond en  la-
tere gesprekken met bewoners, bedrijven
en de Dorpsraad Vreeland meegenomen
in de afweging bij het definitieve ontwerp
van de inrichting rondom de school .

Verkeerssituatie
De volgende keuzes zijn gemaakt:
• De huidige verkeerssituatie in de

Herman van Woerdenstraat, Gijsbrecht
van Amstelstraat en de Niftarlakelaan
blijft voorlopig gehandhaafd. 

• Rondom de school zullen vijftien (extra)
langsparkeerplaatsen gerealiseerd wor-
den. De parkeerplaatsen zullen aan de
Niftarlakelaan en de Spoorlaan aange-
legd worden.

• Aan de Duinkerken zal aan de
Vechtzijde een nieuwe, verhoogde trot-
toirband aangebracht worden om par-
keren langs de Vecht tegen te gaan.
Daarnaast zal aan de noordzijde van het
trottoir van de Spoorlaan een parkeer-
verbod ingesteld worden.

Inrichting voorzijde van Brede
School Vreeland (Spoorlaan) 
Bij de inrichting aan de voorzijde van de
Brede School zal de sloot gedempt wor-
den. Voor de veiligheid van de kinderen
en om de parkeerplaatsen ter plaatse te
realiseren is de demping noodzakelijk. 
De bestaande bomen aan de Spoorlaan
die nu langs de sloot staan zijn niet inpas-
baar in het toekomstige plan. Omdat deze
in het toekomstige trottoir zouden komen
te staan, is besloten deze te kappen. 
Door een landschapsarchitect en 
groenspecialist is gekeken naar de 
groenstructuur aan de Spoorlaan. 
Voor de school zullen vijf nieuwe 
bomen geplant worden die passen 
in de uitstraling van de Spoorlaan.

Inrichting achterzijde van Brede School
Vreeland (tussen school en N201)
Speelplaats
Op het terrein tussen de school en de
N201 zal een groot klim-hangspeeltoestel
worden geplaatst van ca. 15 x 15 meter
voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Speelveld
Naast die speelplaats wordt een speelveld
aangelegd voor kinderen vanaf de leeftijd
12 jaar met daarop een tweetal doel-bas-
ketobjecten, zodat het veldje voor meerde-
re doeleinden gebruikt kan worden. Uit
oogpunt van beheer en onderhoud zal het
veldje voorzien worden van kunstgras. 

Vormgeving en openbaar groen 
Door de landschapsarchitect is bekeken
welke bomen ‘waardevol’ zijn. Deze bo-
men worden behouden. Er zal een aantal
bomen gekapt worden. In plaats van deze
bomen worden nieuwe bomen aange-
plant die in het ontwerp passen van de ar-
chitect. 
Het gehele terrein tussen het schoolplein,
het speelveld, de speelplaats (klimtoestel)
en het talud langs de N201 zal een groene
uitstraling krijgen door middel van gras
en bomen. Hierin zijn hoogteverschillen
aangebracht, zodat dit voor een deel een
‘golfbaanachtige’ structuur krijgt. Nabij
de school zal een aantal kerende elemen-
ten worden toegepast, zodat het hoogte-
verschil tussen schoolplein en openbaar
gebied een natuurlijke overgang heeft en
deze elementen ook het karakter van een
hekwerk hebben. Voor inlichtingen kunt
u contact opnemen met C.Smits 0294-
236230 of c.smits@loenen.nl

Inrichting rondom Brede School Vreeland�������
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Saskia
BROCANTE WINKEL

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

accessoires, woonkussens en quilts.

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

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

Kijk op: www.saskiab.nl



TE KOOP: KAPITEINSSLOEP

Lezers schrijven

Zo’n drie weken geleden is al het eten ‘s
nachts uit onze vriezer in de schuur ge-
haald. Anderhalve week geleden zijn er
wederom spullen uit onze koelkast, die
ook in de schuur staat, gehaald. We gaan
er maar vanuit dat het gesmaakt heeft.
We willen onze onbekende mee-eter vra-
gen of hij onze vriesbakjes terug kan be-

zorgen, het waren er een heleboel. 
Beste mee-eter, bij ons is voortaan zowel
het tuinhek als de schuur op slot. Daarbij
hebben we aangifte gedaan. We zullen
het in de gaten houden.

Fam. Van der Donk

Vriezer leeg...
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Houd 
Vreeland 

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

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

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

Op woensdag 20 mei hebben de kinderen
van groep 6 van basisschool CSV een be-
zoek gebracht aan de fabriek van Greif. De
groep werd in de kantine ontvangen met
iets te drinken en wat lekkers. Daarna ver-
telde Edwin Kielestein, plant manager,
over de achtergronden en de werkzaam-
heden van de firma Greif. Ook werd dui-
delijk gemaakt wat er in de fabriek ge-

beurt en welke producten gemaakt wor-
den. Na deze uiteenzetting kregen alle
kinderen een veiligheidsbril en oordopjes
en maakten ze in kleine groepjes onder
begeleiding van medewerkers van Greif
een rondje door de fabriek. Aan het eind
kregen de kinderen nog een kadootje. De
kinderen kunnen terugkijken op een ge-
zellige en leerzame ochtend.

Greif opent deuren voor schooljeugd

De Vreelandse boer Johan Beukeboom
was op maandag 25 mei jl. één van de vele
honderden Europese boeren die in
Brussel protesteerden tegen de steeds la-
ger wordende melkprijs. De betogende
melkboeren eisen maatregelen tegen de
scherpe daling van de melkprijs, die als
gevolg van de wereldwijde crisis en de in-
storting van de vraag intussen onder de
kostprijs is gedoken. Ze stellen dat een ver-
laging van de productiequota met mini-

maal vijf procent de prijzen opnieuw kan
opstuwen. Boer Beukeboom deed in april
ook al mee aan de protestactie op het bin-
nenhof in Den Haag. Daar bracht hij, sa-
men met een aantal koeien en andere ver-
ontruste boeren, de nacht door. Volgens
Beukeboom moeten de boeren eendrach-
tig een vuist heffen tegen de overheid en
winkeliers omdat jonge boeren anders
niet kunnen blijven bestaan.

S.B.

Vreelandse boer Johan voert actie in Brussel

Op zondag 14 juni hoopt ds. Jaap Knoop
uit IJsselstein voor te gaan. Ds. Knoop (47
jaar) is werkzaam als predikant bij defen-
sie. Na een periode bij de kazerne in
Seedorf, Duitsland, is hij nu werkzaam bij
de Koninklijke Marechaussee.
U kunt dan denken aan de mensen die de
paleizen van onze koningin beveiligen,
politiediensten verrichten en onze gren-
zen bewaken. Hij probeert binnen de
krijgsmacht te werken aan dialoog en on-

derling begrip voor mensen van verschil-
lende religies of zonder specifieke levens-
overtuiging. Momenteel is hij in training
om te worden uitgezonden naar
Afghanistan. Een en ander klinkt onge-
twijfeld mee in zijn stijl van preken. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom
op zondag 14 juni, 10.00 uur in de Grote
Kerk in Vreeland. Kinderoppas is aanwe-
zig en koffie wordt geserveerd na de
dienst!

Nieuws protestantse gemeente Vreeland

Bouwjaar 2000. Afmeting 7,20 x 2,55 x 0,65m 
Geheel afgetimmerd in teak. Banken rondom en een doft

50pk Nanni diesel. Urenstand rond 350 uur 
Dekkleed uit 2007, donkerblauw van Fred Schot

De boot is goed onderhouden en ligt in de winter altijd binnen.
Vraagprijs € 44.500,-

Informatie: Michiel van Dis, mobiel 06-54 988 991 of michiel@vandis.net
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Bedrijvigheid in Vreeland
Erik de Vries van de kaaskraam en Renate van de viskraam

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Op donderdagochtend staat er tegenover
het dorpshuis van 8.00-12.30 uur een kaas-
kraam. Al 15 jaar komt Erik de Vries naar
Vreeland om zijn overheerlijke kazen aan
de man te brengen. Naast Vreeland heeft
hij nog 3 andere standplaatsen: Zevenho-
ven, Kortenhoef en Maarssenbroek. Drie
dagen per week is hij zo onderweg maar
daarnaast heeft hij ook een groothandel
in kazen en daar is hij ook drie dagen druk
mee. De groothandel ligt in zijn geboorte-
plaats Stolwijk, een familiebedrijf waar
zijn grootvader in 1933 mee begonnen is.
Zijn grootvader had oorspronkelijk een
veeteeltbedrijf en bood als nevenactiviteit
boeren in de omgeving aan hun kaas in
zijn opslag te laten rijpen tot ze de goede
leeftijd en smaak hadden waarna ze ver-
handeld konden worden.
Erik begon zelf 16 jaar geleden met de
markthandel maar nam na de pensione-
ring van zijn vader ook de groothandel
over.
Trots is hij op zijn boerenkaas die de der-
de prijs in de landelijke kaascompetitie
heeft gewonnen. Dat zijn woorden ... laat
maar eens proeven dan. En inderdaad het
is een ongeëvenaarde smaakervaring. 
Daar kan geen supermarkt kaas tegenop.
In zijn groothandel krijgt hij per week on-
geveer 4.500 kilo kaas binnen die vervol-
gens aan het rijpingsproces begint. De
boerenkaasomzet bedraagt zo’n 200.000
kilo per jaar.
Wat is het verschil tussen de kaas uit jouw
groothandel en de kaas uit de super-
markt?
Het verschil zit ‘m volgens Erik in de eer-
ste plaats in de tijd. Zijn belegen kaas
krijgt een half jaar de tijd om te rijpen ter-
wijl de belegen kaas uit de supermarkt
maar zo’n 14/15 weken oud is. Daarnaast
geven een hogere luchtvochtigheid en
een andere temperatuur een andere rij-
ping en daarmee een andere smaakont-
wikkeling.
Erik vindt het contact met mensen erg
leuk. Hij heeft overal zijn vaste klanten.
“Het zijn nog net niet je vrienden.”

Sinds 1 jaar heeft Erik op de donderdag-
ochtend gezelschap gekregen van een an-
dere standhouder: visprinses Renate.
Renate komt uit Spakenburg en voorziet
in het onderhoud van haarzelf en haar
twee kinderen door vijf dagen per week
met haar viskraam op verschillende
standplaatsen super verse vis te verkopen.
Na haar scheiding staat ze er nu alleen
voor en maakt lange dagen maar een stra-
lende lach heeft ze altijd op haar gezicht. 
Ze houdt van gekkigheid en het contact
met de mensen. De naam visprinses? “Oh,
dat kwam zo maar in me op. Ik wilde een
naam die paste en een beetje opviel.
‘Renate visspecialiteiten’ vond ik maar
niks. En toen is het ‘visprinses Renate’ ge-
worden. Dat voelde gewoon goed.”  
Hoe ziet jouw werkdag eruit? “‘s Ochtends
om 4.30 uur(!) naar de groothandel om de
bestellingen op te halen, alles in de auto
laten bijtanken, de hele dag werken,
schoonmaken enz. En eindelijk thuis sta
ik ‘s avonds om 10.00 uur soms nog de ra-
men te lappen want we zijn erg schoon in
Spakenburg. Ik kan het natuurlijk niet
maken om mijn tuintje te laten verslon-
zen of om mijn ramen niet te lappen. Mijn
hele familie woont daar!”
En hoe is het om hier samen te staan?
“Gezelliger”, vinden ze beiden. “Het werk
kan natuurlijk niet blijven liggen maar
een bakkie koffie drinken we altijd wel sa-
men.” Donderdagochtend dus voor een
heerlijk stukje kaas, verse vis en een gezel-
lig praatje. R.B.

‘Delights’ onder de platanen in Naarden-Vesting.

‘Delight’ menu 
3 gangen á € 32,50

* Rouleau van tonijn en Hollandse garnalen met een
warme vadou van mayonaise en een frisse witlof salade.

* Kamper lam met een lentestamppotje en
gekonfijte Tasty-Tom-tomaat.

* Kazen van onze kaaswagen of
Tarte aux pommes á la minute met kaneelijs.

* Evt. uit te breiden met een extra gerecht á € 12,50:
Gepocheerde heilbot met saus van champagne,
gehakte oesters,postelein en bloemkoolcrème.

Terras met lounge banken geopend voor aperitief !
7 dagen per week geopend voor diner.

Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch. 
Lunch menu € 29,50

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting,
info@paulfagel.nl, 035-694 91 48

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk 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

Zaterdag 13 juni 2009
Van 22.00 u tot 01.00 uur

Brother Flower
Met: Jeroen te Loo- zang en gitaar

Ida Bastiaansen - viool
Jan van der Linden - percussie-zang-gitaar

Herman de Hont - basgitaar

Taveerne de Vecht
Lindengracht 25 Vreeland



Op vrijdag 15 mei 2009 heeft SeniorWeb
Nederhorst den Berg de certificaten uitge-
reikt aan de cursisten die in het eerste half-
jaar van 2009 een computercursus hebben
gevolgd. De uitreiking vond plaats in de
Bergplaats te Nederhorst den Berg.
Bij het leercentrum in Nederhorst den
Berg hebben in het jaar 2008 212 mensen
een computercursus gevolgd. Populair
zijn nog steeds de cursussen ‘Kennisma-
ken met de pc’ en ‘Internet en e-mail’. Van
de cursisten waren er 163 vrouw en 49
man. De oudste deelnemer, een man, was
87 jaar! Sinds haar bestaan hebben al meer
dan 1500 senioren een cursus gevolgd bij
SeniorWeb Nederhorst den Berg. Aan de
1500ste cursist werd een grote bos bloe-
men uitgereikt. Omdat uit de evaluatiefor-
mulieren, die elke cursist aan het eind van
een cursus invult, was gebleken dat men
vindt dat de cursus best wat langer mag

duren, is besloten dat de twee populairste
cursussen met ingang van september niet
in 6 maar in 8 lessen gegeven zullen wor-
den. Hierdoor zullen de cursisten meer
tijd hebben om te oefenen en zal het tem-
po worden verlaagd. Ook zal er een andere
cursus ‘Fotobewerken’ komen met het pro-
gramma Picasa. Gebleken is dat dit pro-
gramma meer aan de wensen van de cur-
sisten tegemoet komt dan het huidige.  
Nieuw is dat met ingang van de najaars-
cursussen een inloopmiddag gehouden
zal worden.
Cursisten kunnen tijdens deze inloopmid-
dag, voordat zij het aanmeldingsformu-
lier invullen, kennis maken met de docen-
ten en een voorproefje krijgen van wat de
cursus inhoudt.
Foto’s, die op deze middag gemaakt zijn, staan
op onze website http://wijdemeren.seniorweb.nl
(Let op: zonder www.)
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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

SeniorWeb reikt certificaten uit

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

Sinds april is begonnen aan
de verbouwing van de oude
brandweerkazerne tot woon-
huis. Precies een jaar geleden
is het gekocht door Bas
Jonker, zoon van Piet Jonker
uit Baambrugge. Niet zo’n
wonderlijke zijstap want de
familie Jonker houdt zich
reeds veelvuldig bezig met
het verfraaien van huizen,
aan de binnen -en buiten-
kant. Echter, deze keer zal het
in eigen beheer gebeuren. De
tekening van het hele plan is
in gezamenlijk overleg met
Jonker door architect  Rosbach getekend.
De heer Rosbach heeft ook de Ludgerus-
hof aan de Kerklaan ontworpen. De ver-
gunningen hebben een jaar op zich laten
wachten maar nu is de verbouwing voort-
varend van start gegaan. Deze lange aan-
loop heeft ons dorpsgezicht wel één voor-
deel opgeleverd: een prachtige nieuwe
‘oude’ voorgevel. De steentjes vallen on-
middellijk op. Het zijn 18de eeuws
Vechtformaat steentjes die oorspronkelijk
van een afgebroken schuur uit Nieuwer-
sluis komen. Jonker heeft deze stenen re-
centelijk kunnen bemachtigen en ge-

bruikt voor de voorgevel. De  muren aan
weerszijden worden gestuukt. Daarmee
zou dit nieuwe woonhuis geheel in het
Vreelandse straatbeeld moeten passen.
Binnen zal het huis een wat modernere
uitstraling hebben. Het krijgt 3 slaapka-
mers en een moderne woonkeuken.
Daarnaast zal het huis zal aan alle eisen
van een energie-zuinige woning voldoen.
Het tuintje aan de voorzijde wordt klassiek
ingericht met buxussen en een hekje. We
zijn benieuwd! In november dit jaar wordt
het opgeleverd.

S.l.B.-N.

Van brandweerkazerne tot woonhuis

Sinds de brutale ramkraak van de Rabo-
pinautomaat aan de Fetha begin april was
het niet meer mogelijk geld te pinnen in
Vreeland. Verzoeken tot het pinnen van ex-
tra geld bij onze plaatselijke middenstand
was het gevolg! Gelukkig gaat daar binnen-
kort verandering in komen. Er is al de nodi-
ge activiteit waargenomen.  
De Rabobank heeft aangegeven dat (halver-
wege) deze maand de geldautomaat en
chipknip weer beschikbaar zullen zijn. Het
zal er hetzelfde uitzien als vóór de ram-
kraak. Met dien verstande dat er wel wat ex-
tra veiligheidsmaatregelen genomen zul-
len worden in de vorm van zogenaamde
anti-ram zuilen. Deze zuilen zouden een
eventuele volgende kraak met een graaf-
machine moeten tegen houden. S.l.B.-N.

Geldautomaat binnenkort weer in gebruik
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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

WWeellkkoomm!
Dag allemaal. We hebben weer een hele
nieuwe Kinderpost voor jullie samenge-
steld. Omdat het bijna weer Vaderdag is er
een speciaal lekkernij voor jullie vaders
bij de Toverkikkertip! En omdat we het
toch over lekkernijen hebben, van Floor
en Margot, een recept voor een super-
smulpannenkoek. Mm, krijg je al zin? En
onze vaste striptekenaar Willem is terug.
Kijk maar gauw!
De Razende Reporters waren bij de druk-
kerij Dunnebier vorige maand, daarover
schrijft Floor. Trouwens, de Razende
Reporters gaan er tot september even tus-
senuit. We zijn dus op zoek naar schrijvers
die tijdens de vakantie willen schrijven of
tekenen voor de Kinderpost. Wil jij de vol-
gende keer de kop “Kinderpost” tekenen?
Dat kan! Stuur ons een berichtje of een
stukje: info@vreelandbode.nl en je hoort
van ons!

TToovveerrkkiikkkkeerrkkooookkttiipp
“Vaderdagjam!”
Benodigdheden:
1250 gram aardbeien,
500 gram geleisuiker
speciaal, 2 eetlepels ci-
troensap, pan, lege
glazen potjes met dek-
sels, lapje, elastiekje,
etiket, viltstiften.

Werkwijze:
Maak de aardbeien schoon en meng ze
met de suiker in een pan met dikke bo-
dem en laat dit 10 minuten staan. Daarna
het citroensap erbij doen en op laag vuur
roeren tot de suiker is opgelost (niet ko-
ken!). Langzaam aan de kook brengen,
vuur lager zetten en boven een laag vuur
1 minuut al roerend goed doorkoken. 
Terwijl je de aardbeien kookt, laat je de
potjes en de deksels in een grote pan wa-
ter koken. Zodra de potjes goed door zijn
gekookt, uit de pan halen en laten uitlek-
ken op een doek. Draai ze om als ze iets
droger zijn en giet het hete aardbeien-
mengsel in de hete potjes. Direct afsluiten
en de potten op z’n kop laten afkoelen.

Maak een speciaal vaderdagetiket voor op de
pot en knip een rond lapje stof voor op de
deksel, je kunt dit vastmaken met een elas-
tiekje en een lintje. Wedden dat je vader deze
jam elke ochtend bij z’n ontbijt wil eten!

RRaazzeennddee  rreeppoorrtteerrss  
BBiijj  ddee  ddrruukkkkeerriijj  vvaann  ddee  VVrreeeellaannddbbooddee
Ik ben samen met alle andere razende re-
porters naar de drukkerij van de vreeland-
bode geweest. We hebben gezien hoe de
Vreelandbode gemaakt wordt. Dat was
heel leuk om te zien! Vond ik. En volgens
mij vonden de andere razende reporters
dat ook. We zagen ook hoe er in die druk-
kerij gedrukt werd. Dat was ook heel leuk
om te zien!
Door Floor Vogels 9 jaar

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
De eerste groep Razende Reporters is op-
geleid en kan voor de Vreelandbode op
pad! Wij wensen onze speciale reporter
Carmel de Boer veel geluk en succes nu zij
ons dorp gaat verlaten.  Dank je wel voor
je leuke stukjes Carmel en laat nog eens
horen hoe het met je gaat! 

DDee  ssmmuull  ppaannnneennkkooeekk
Ingrediënten:
Wortel                          
Brood kruimels         
Komkommer
Pannenkoekbeslag

Spullen:
Gourmetstel 

Wat moet je doen:
Snij de wortel in hele kleine stukjes.
En de komkommer ook.
Doe dan het pannenkoeken beslag in het
pannetje.
Doe dan een beetje wortel erbij.
En ook een beetje komkommer.
Doe dan een paar broodkruimels erbij.
En dan het pannetje op het gourmetstel.
Eetsmakelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Floor en Margot (9 jaar)

OOpplloossssiinngg  vvoorriiggee  ppuuzzzzeell
Wist jij alle woorden die we zochten be-
ginnend met OP? Dit waren ze: Opa,
Open, Opera, Opinie, Opperen,
Opzoeken, Opzichter, Openhartig.

MMooppjjee  
Een boer en zijn knecht eten al veertien
dagen bruine bonen. Op een gegeven mo-
ment is de boer het zo zat, dat-ie z’n bord
bonen uit het raam gooit. De knecht pakt
zijn stoel op en gooit die ook uit het raam.
“Wat doe jij nou?” vraagt de boer. Zegt de
knecht: “ik dacht dat we buiten gingen
eten.” 



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

Op 12 juni is het 80 jaar geleden dat 
Anne Frank geboren werd! 

Een prachtig nieuw hoorspel met Anne Frank 
als hoofdpersoon, over problemen van jongeren

toen en nu, met meeslepende muziek.

Een hoorspel: 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 Tierelantijn!!!

WWoorrdd  jjiijj  ooookk  
RRaazzeennddee  RReeppoorrtteerr??
Lijkt het jou ook leuk om te schrijven, te fo-
tograferen of te tekenen voor de
Kinderpost? Na de zomervakantie zijn
nieuwe Razende Reporters welkom!

We komen 4 keer bij elkaar op woensdag-
middag (13.15 uur) en dan leer je hoe je een
journalist wordt! Geef je op met een mail-
tje met als onderwerp “ik wil Razende
Reporter worden” aan: 
info@vreelandbode.nl

ZZooeekkppllaaaattjjee
Wie weet waar deze tekst is te lezen?
Tip: het is in de buurt van het huis dat vori-
ge keer en in deze Vreelandbode beschre-
ven is.

DDee  SSttrriipp  vvaann  WWiilllleemm  vvaann  ddeerr  DDoonnkk



10 juni 2009 De Vreelandbode

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

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

De komende tijd zullen controleurs van
het bureau Holland Ruiter in opdracht
van de gemeente wederom een controle
houden om het juiste aantal honden in de
gemeente Loenen te registreren.
De controleurs zijn in het bezit van een le-
gitimatiebewijs. Zij werken aan de hand
van door de gemeente verstrekte informa-
tie over het adres, de postcode en de naam
van de hoofdbewoner. De controleurs zul-
len bij alle te controleren woningen aan-
bellen. Mocht u niet thuis zijn, dan zal de
controleur een brief met aangifteformu-
lier in de bus deponeren. Bent u houder

van één of meer honden en heeft u deze
nog niet aangemeld, dan dient u het aan-
gifteformulier ingevuld en ondertekend
te zenden aan de gemeente. Aangifte van
honden is op grond van de verordening
verplicht. De hondenbelasting bedraagt
voor 2009 voor de eerste hond € 46,00 per
jaar en voor elke volgende hond € 76,50
per jaar. Voor het houden van een kennel
bedraagt dit € 203,50 per jaar.

Voor nadere informatie over de honden-
belasting kunt u contact opnemen met af-
deling belastingen, telefoon 0294-236259.

Controle Hondenbelasting

Elf jaar geleden is het plan ontstaan om
met de kerkelijke jeugdclubs uit de ge-
meente Loenen een avonturentocht te or-
ganiseren voor de jeugd van 6 tot en met
10 jaar. Deze activiteit werd zo’n succes
dat dit evenement nu om de twee - drie
jaar georganiseerd wordt.

Dit jaar organiseert jeugdclub “de Cocon”
uit Vreeland voor de zesde keer de avontu-
rentocht op vrijdagavond 25 september
2009 op sportpark “De Heul” in Loenen
aan de Vecht, ditmaal met het thema
“Piraterij”. Er zal een tocht worden uitge-
zet van ongeveer twee kilometer over
sportpark “De Heul” die door een 150-tal
kinderen, verdeeld in groepjes, zal wor-
den gelopen. De groepen gaan onder bege-
leiding van ouders/begeleiders en komen
onderweg onverwachte en spannende
“piraten” situaties tegen.    
De opkomst voor de tocht wordt elk jaar
groter, wat voor ons als organisatie een
grote stimulans is om het elke keer weer
te organiseren. Toch kunnen wij dit niet
alleen, daar hebben wij ook u voor nodig.
Vindt u het leuk om creatief en inventief
een “act” in elkaar te zetten om daarmee
de kinderen van de gemeente Loenen een
onvergetelijke avond te bezorgen? Dan
willen wij u graag alvast uitnodigen voor
de twee vrijwilligersavonden op donder-
dag 3 september en 17 september om
20.00 uur in de Til. Tijdens deze avonden
zal de organisatie de opzet en invulling
van de tocht uitleggen en willen wij sa-
men met de vrijwilligers de acts die tij-
dens de tocht te zien zijn vormgeven.
Graag horen wij van u per e-mail of u ons hier-
bij wilt helpen: piratentocht@gmail.com
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Kees Hulsman, tel.
231923, of Klaas van der Burg, tel. 231594.

Piratentocht 25 september 2009

stralende

TAX
free

TOP

op onze

Kom langs tijdens de actieperiode

. U kunt kiezen uit de mooiste 

merken, ontvangt altijd het beste advies en

profiteert bovendien van prachtige aanbiedingen!

U krijgt op onze 

. Deze speciaal geselec-

teerde zonnebrillen komen uit de nieuwe 

collectie!

www.oogmerk.nl

de zomer begint

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

Ingekomen aanvragen
Onderstaand treft u de ingediende vergunningaanvragen aan. De publicatie is
alleen bedoeld om u van deze aanvragen in kennis te stellen. U kunt hiertegen
nog geen bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift dan wel beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. Deze besluiten worden be-
kend gemaakt onder de rubriek verleende/geweigerde vergunningen.
Over alle genoemde aanvragen kunt u informatie krijgen bij de sector
Grondgebied, tel. 0294-236262 (tenzij anders vermeld).
Bouwaanvragen
- Sluisje 10 te Vreeland / het oprichten van een schuur;
Verleende/geweigerde vergunningen
Besluiten waartegen bezwaar open staat
Verleende bouwvergunningen
- Singel 54 te Vreeland / veranderen carport.
Verleende sloopvergunning
- Floraweg 26 / het slopen van een school, een noodlokaal en twee opstallen.
Verleende ontheffing woonschip
- Nigtevechtseweg 148 ws te Vreeland / vervanging woonschip.

Officële bekendmakingen gemeente



Voor de organisatie van het popfestival
Pinkpop was het erger dat de hoofdattrac-
tie ‘Dépêche Mode’ zich moest laten ver-
vangen. Toen deze rubriek hetzelfde euvel
overkwam omdat even geen interview
kon plaatsvinden, besloot uw reporter er
maar het beste van te maken en de schijn-
werper te richten op onze passanten.
Pinksterpassanten rondom de Vecht, d’r
op en d’r om. 

Kijk uit, op het water verbrand je levend,
zei mijn moeder altijd. Het waren er weer
goede dagen voor. Bij gebrek aan een goed
functionerende scheepsmotor besloot uw
reporter een klapstoel met koelbox te pos-
teren op een nog drijvend vlot. Daar waar
de Vecht op haar smalst is. Zo ongeveer ter
hoogte van de moedige treurwilg, die nog
altijd nest biedt aan het één-kind-gezin
van de familie Meerkoet, en haar takken
weemoedig in het water laat hangen.
Haar dagen zijn immers geteld. Volgens
bericht in de VAR had deze boom op 27
mei jl. geveld zullen zijn. Het was dus
mooi meegenomen dat de boom er nog
stond. Want er gingen geen 5 minuten
voorbij of er trok een colonne schepen
langs en het was telkens dringen bij de
wilg. Goed stuurmanschap is dan ge-
wenst. “Ik hou ermee op, dit is geen varen”
roept de schipper van de Revelation. Net
iets te onthullend misschien? Veel schip-
pers zien er de lol wel van in, van al die
drukte, het manoeuvreren in de file van
Vreeland. 

‘n Tikkie naar achteren, tikkie naar voren 

What’s in a name?
Enige humor kan schippers sowieso niet
ontzegd worden. “Stuck on you” heet de
oncharmante witte badkuip met goed-
lachse bemanning. En wat dacht u van de
naam “Toos”; zou ze zelf ook voorop zit-
ten? 
Het blijft een feest om een vergelijking te
leggen tussen de naam van een schip en
haar opvarenden. Bij een stalen kruiser
uit de jaren zeventig met de naam
“CEMA” begrijpen we nog dat Cees en zijn
Marieke de bemanning vormen. Maar wat
dan te denken van een voor de Vecht wat
grote gepolijste polyester sloep met de
naam “Nehallonia”? De schipper van een
afgeladen groen bootje maakt dat weer
goed, hij draagt een soort jagershoedje en
zijn boot heet “Bever”. En wat dacht u van
“De Kurk” voor een stevig maatje vlet? Of
van “Droef”? Een gemotoriseerde oude

roeiboot met op ieder van de 4 bankjes,
achter elkaar, een gezinslid, net niet pas-
send onder de parasol. 
“A ship is a she” en dat blijkt maar weer
eens. Een leuke sloep - zo’n nieuwerwetse
met een kajuitje zodat je eventueel in de
grachten van Amsterdam kunt overnach-
ten - nadert de Van Leerbrug. De boot
draagt de naam “First Lady”. De ‘second
lady’ staat klaar om een munt in de klomp
te doen. Ze vond het waarschijnlijk niet de
moeite hierover fuss te maken; haar man
lijkt in zijn ‘Johannesbloei’. 

Op deze dagen natuurlijk ook volop oever-
toerisme. Zegt u nou zelf, die tuindersvlet
hieronder heeft iets aantrekkelijks. Want
vanaf de weg is de Vecht zo gemakkelijk
niet te zien. Nee, niet direct vanwege hui-
zen of woonboten, maar vanwege mans-
hoog onkruid en riet. En als je dan op de
fiets een open plekje tegenkomt blijkt de
verleiding groot om daar even neer te strij-
ken. 

Van Vreeland naar Loenen

Het aardige van aan de
kant zitten is dus dat je de
bootjes aan je voorbij ziet
trekken. Je wordt ver-
maakt en hebt bovendien
geen stuurmansstress. Het
is als zitten op een terras.
Je moet alleen wel snel kij-
ken, want zonder de treur-
wilg is een bootje straks zo
gepasseerd. Een paar extra
borden in de Vecht met

6km per uur, zo ongeveer waar Vreeland
begint, is misschien alleen daarom al
geen overbodige luxe! 

Van Loenen naar Vreeland

Twee voorbijgaande jonge mannen heb-
ben een boot gehuurd bij Ottenhome. Ze
varen hard, zo halen ze misschien net het
rondje Vecht-Loosdrecht en kunnen ze on-
derweg nog even zwemmen. De man ach-
ter het roer heeft een tattoo op zijn rug.
Een zonovergoten rooie rug. Het is pas
half één. 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

Vanaf 20 juni uitverkoop!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

In de schijnwerper... 
De Passanten van Vreeland

Bezoekt u onze site www.dewereldvandranken.nl 
of www.wijnkoperijdemeenthof.nl 

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



12 juni 2009 De Vreelandbode

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

Uitvoering streetdance
Op zaterdag 27 juni is er in het Dorpshuis
een uitvoering van de afdeling street-
dance. De voorstelling begint om 16.00
uur. Publiek is welkom.
Voorrondes herenturnen
Op 28 maart en 23 mei zijn er voorrondes
geweest van de turncompetitie heren.
Sven Eichholtz heeft zich met een eerste
en tweede plaats weten te plaatsen voor de
finale op 27 juni in Amersfoort. 
Martijn van Dis, Sjoerd Jilesen, Tommy
van Toor, Tobias Krimpenfort, Jasper
Versluis en Jelle de Vries hebben naar be-
horen gepresteerd maar zijn helaas niet
geplaatst voor de finale.

Individuele recreantenwedstrijd
Op 16 mei hebben Marnix Hazelhoff, Skye
Coppiëns en Jouke Hompes meegedaan
aan deze leuke wedstrijd in Vleuten.
Zowel Jouke als Marnix mochten op het
podium de 2e plaats innemen. Skye ein-
digde op een mooie 5e plaats.
Zomerstop
Van 29 juni t/m 28 augustus is het zomers-
top bij de lessen van DOS. Maandag 31 au-
gustus start het nieuwe seizoen weer. 
Informatie
Informatie over de lessen kunt u verkrij-
gen bij de leiding in de gymzaal, bij Corry
de Veer (0294-234585) of via de website
www.dosvreeland.nl

Gymnastiek- en sportvereniging DOS

Medio mei is er in de Tweede Kamer ge-
sproken over de herindeling van onze ge-
meente. De nieuwe gemeente waarover
werd gesproken zou bestaan uit Abcoude,
De Ronde Venen, Breukelen en Loenen.
Naar de mening van de Kamer is er onvol-
doende draagvlak voor deze variant en
dus besloot staatssecretaris Bijleveld om
het wetsvoorstel niet in stemming te bren-
gen. Handig, want als het was afgekeurd
zou de hele procedure (die al jaren loopt)
opnieuw moeten plaatsvinden. Volgens
de regering is een herindeling namelijk
absoluut noodzakelijk. Hoe dan ook, in
oktober komt deze wet weer in stemming,
nadat er extra onderzoek is gedaan. Wat
dan? Tsja, ik heb geen glazen bol maar ver-
wacht dat alle andere varianten het ook
niet gaan redden want alle bezwaren die
golden, gelden nog steeds. En draagvlak
onder de bewoners? Een peiling wees uit

dat 74% zelfstandig wilde blijven.
Misschien was het een goed idee geweest
om eens de voordelen van of de noodzaak
voor een herindeling goed uit te leggen. 
Een voorlopige analyse van mijn kant: in
oktober komt hetzelfde voorstel in de
Kamer, met de garantie dat er extra veel
onderzoek is geweest. En dat daaruit on-
der andere blijkt dat alle andere varianten
nog minder draagvlak kennen, waarna de
wet wordt aangenomen, hetgeen zou be-
tekenen dat we in januari 2011 deel uit
zouden maken van een nieuwe gemeente
Vecht&Venen. Dit alles tenzij er natuur-
lijk in de tussentijd nog verrassende con-
clusies worden getrokken, konijnen uit
hoge hoeden komen of wellicht tussen-
tijdse landelijke verkiezingen worden ge-
houden; je weet maar nooit. 

Erik Kuperus (voorzitter D66, Loenen)

Herindeling gemeente Loenen

De buitenkant van de nieuwe brede
school is bijna klaar. Het gebouw past ge-
weldig mooi in  zijn omgeving qua vorm-
geving, alleen het metalen dak is bij som-
migen onderwerp van discussie. De
Vreelandbode zocht uit waarom de keuze
voor deze dakbedekking is gemaakt. Het
blijkt dat deze aanpassing is gedaan om-
dat de commissie van welstand het niet
eens was met het oorspronkelijke totale
ontwerp. Hun bezwaar werd als volgt be-
schreven: “De commissie pleit voor een
abstracter, minder woningbouwachtige
uitstraling en een materialisatie die bij-
voorbeeld meer aansluit bij traditionele
Vechtse loodsen of schuren zodat het ge-
bouw met zijn bijzondere functie meer op
zichzelf komt te staan maar ook een naar
het verleden verwijzende in-
greep in de dorpse omgeving
wordt”. Naar aanleiding van dit
advies, om de voortgang van de
bouw niet verder te belemmeren
en om kosten te besparen, heeft
de architect -in samenwerking
met welstand- gekozen voor de
huidige metalen dakconstructie
met metalen dakbedekking.
Tikkende regen zal men niet ho-
ren en ook zal het niet extra
warm worden in het gebouw: er
is een zeer dikke isolatielaag on-

der het metaal aangebracht en de school
is voorzien van een vooruitstrevend kli-
maatbeheersingssysteem. Dit systeem ver-
verst en filtert continue buitenlucht.
Samen met extra ventilatieroosters zorgt
het voor een goed en gezond binnenkli-
maat. De zuidzijde van het gebouw wordt
voorzien van screens om op zonnige da-
gen er voor te zorgen dat de temperatuur
binnen niet te hoog oploopt. Ook andere
moderne, milieuvriendelijke maatrege-
len zijn genomen: zo past de verlichting
zich automatisch aan aan de sterkte van
het daglicht en zijn alle lokalen voorzien
van bewegingsmelders zodat het licht au-
tomatisch uitschakelt als er niemand in
een lokaal is. Als alles goed gaat, zal de
school half september klaar zijn. J.J. 

Het metalen schooldak

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

NIEUWE MENUKAART
Sinds mei 2009 is onze nieuwe menukaart ingegaan.

Uiteraard met de voorjaarsingrediënten als doperwten,
tuinbonen, lamsvlees en asperges!

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.

LOUNGE BANKJES
Ja, ja, ze staan weer op de dijk; kom lekker loungen!

Koffie of thee met Petit fours
Een goed glas wijn met kleine culinaire hapjes v.a. 4,50 p.p.!

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel. 23 23 26, E-mail: info@nederlanden.nl
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Vorige maand las u over de geschiedenis
van de omgeving waarin het Plantagehuis
aan de Kleizuwe staat. Dit keer volgt de ge-
schiedenis van de bouw van dit sprookjes-
achtige huis.
Het Plantagehuis is in 1832 gebouwd door
Jacob Hooft, Vrijheer van Vreeland, als een
zogeheten ‘herenoptrekje’ - een zomerver-
blijf waarin werd gelogeerd. De familie
woonde in Amsterdam, maar kwam nog
geregeld in Vreeland om onder andere het
tol- en visgeld op te halen: als ambachtshe-
ren van Vreeland hadden zij immers tol-
recht over de brug en het visrecht in de
oude Vechtarm. (Dit visrecht is overigens
het enige recht dat is overgebleven van alle
voormalige ambachtsheerlijke rechten.
De heer Hooft van Woudenberg, nazaat
van de bouwers van het Plantagehuis, be-
zit nog steeds de titel ‘ambachtsheer van
Vreeland’ en gaat dus officieel over het vis-
recht in de oude Vecht!) Zoals u op de oude
foto uit de collectie Aalderink (waarvoor
dank) kunt zien, was het huis oorspronke-
lijk maar één verdieping hoog en had het
een rieten dak. Op de foto is goed de aan-
bouw aan de linkerkant te zien, die rond
1907 was aangebracht. Al eerder was een
houten aanbouw in Moorse stijl tegen het
oorspronkelijke huis aan gebouwd, waar-
door een overdekt terras aan de waterkant
ontstond. Tegen de middelste, grootste
boog daarvan werd een balkon gebouwd,
dat boven het water hing. Als u goed kijkt,

ziet u een man op de balkonrand leunen
en over het water heen in de lens van de fo-
tograaf kijken. De Oriëntaalse aanpassin-
gen pasten goed in een tijd waarin de fas-
cinatie voor de Oriënt opleefde. De situatie
op de foto heeft maar ongeveer een jaar ge-
duurd. In 1908 erfde namelijk de klein-
zoon van bouwheer Jacob, Jhr. Gerrit
Hendrik Hooft, koopman te Amsterdam,
het familiebezit. Bij een grootscheepse ver-
bouwing, uitgevoerd door aannemer
Bakker, werd de rieten kap toen verwij-
derd en werd op de uitgebouwde begane
grond een verdieping gebouwd met een
plat dak en een koperen koepel. Toen pas
kreeg het huis zijn huidige uiterlijk, zoals
dat te zien is op recente foto van T. Roëll. 
Bij een openbare veiling in 1927 werd in
opdracht van de kinderloze weduwe
Hooft-Galjaard het familielandgoed -dat
het halve oude dorp omvatte met vele hui-
zen- opgedeeld en verkocht. De catalogus
van deze veiling is in het bezit van de HKGL
en bevat allerlei aantekeningen die tijdens
de veiling gemaakt zijn, zoals de namen
van de kopers en de bedragen waarvoor zij
de onderdelen van het landgoed kochten.
Zo komen we te weten dat heel wat
Vreelanders toen in het bezit van een
nieuw huis of stuk land kwamen! Het
Plantagehuis heeft hierna nog diverse be-
woners gekend en het terrein is sinds de
veiling in 1927 zo’n 4 ha groot. Haar
sprookjesachtige uitstraling heeft het huis
nooit verloren, ondanks de aanleg van de
N201 eind jaren 1930. Anton Cruysheer 

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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.

Het Plantagehuis (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 oer-Vreelander van deze maand woont
korter in Vreeland dan de import-
Vreelander van deze maand. Ik ben be-
nieuwd of dat tot andere verhalen leidt.
Ruben van Dommelen is achttien en
woont met zijn ouders Kees en Sylvia en
zijn zusje Hanna op ‘t Sluisje. We hebben
‘s middags afgesproken, maar wat mij nog
niet eerder gebeurde: ik kom veel te laat
voor onze afspraak. Het is prachtig weer
en ik verwacht een zwaar geïrriteerde jon-
gen, maar als ik met een rood hoofd van
het fietsen en van schaamte voor zijn deur
sta, is zijn eerste opmerking “ik was bang
dat er misschien iets ergs gebeurd was”.
Mijn schuldgevoel natuurlijk nog groter
door deze vriendelijkheid. Ik zie de hengel
in zijn hand en wil hem niet ook nog eens
van de rest van deze mooie middag bero-
ven, dus we spreken af om die avond te
wandelen. 
We steken vanaf ‘t Sluisje de N201 over, ge-
vaarlijk, en gaan via het Sperwerveld naar
de Kleizuwe. Ruben is midden in een ver-
haal als hij ineens opmerkt dat het geluid

boven ons van een Fokker 50 is. Pas daar-
na kijkt hij naar boven. Hij had gelijk! Hij
is helemaal in de ban van vliegtuigen en
zit op de opleiding Vliegtuigmechanica.
Daar heeft hij veel voor over. Anderhalf
uur met het openbaar vervoer om er te ko-
men. Sinds hij 18 is geworden, heeft hij
een OV-kaart waarmee reizen met open-
baar vervoer gratis is. Daarom laat hij zijn
scooter staan, in twee dagen draai je er zo
een tank doorheen. Hij is ook wel met de
fiets naar Schiphol gegaan om samen met
Michel Boelhouwer via de scanner naar de
handelingen van de piloten in vliegtuigen
hoog boven hen mee te luisteren. De scan-
ner heeft hij via Bas Lindenkamp, piloot
in ons dorp, gekregen tijdens een reis naar

New York. De terugweg vergeet hij nooit
meer. Hij mocht met zijn vader, zelf ook
vliegtuigmechanicus, mee in de cockpit.
“Met koptelefoon op meeluisteren met de
piloten, prachtig!” Hij straalt als hij het
vertelt. 
De opleiding gaat hem goed af en hij vindt
het erg leuk. Hij kijkt al uit naar het vol-
gende jaar, waarin de theorie gemengd
wordt met praktijk. Nu oefent hij op één
van de 13 vliegtuigen in de Hangar, maar
straks gaat hij commerciële vluchten ad-
viseren. Of ze nog twee uur extra aan de
grond moeten blijven omdat hij iets niet
vertrouwt. Je bent als mechanicus toch
verantwoordelijk voor de veiligheid van
zo’n vliegtuig. Zelf vliegen heeft hij in het
verleden ook gedaan, in een zweefvlieg-
tuig. Dat gaat hij misschien weer oppak-
ken als hij een baan heeft later. 
Hij heeft geen vriendin, “maar er zijn ge-
noeg meiden rond Schiphol” grapt hij.
Naast het sleutelen aan zijn scooter en an-
dere brommers met vrienden in een
schuurtje bij het haventje, gaat hij vaak
vissen. Trots laat hij mij bij thuiskomst
een foto zien van een snoek van 105 centi-
meter. Ik zie op de foto bloed op zijn vin-
gers, omdat het enorme beest hem had ge-
beten. Hij heeft de vis weer vrij gelaten.
Vissen doet hij vanaf de woonboot van
zijn tante aan de Loenenseweg, en een op
een aantal andere plekken waar het is toe-
gestaan. Helaas is het vorig jaar na vernie-
lingen van een bootje door wat jongeren
verboden om bij de brug te vissen. Hij
vindt het heel jammer, dat die vernieling
ook consequenties heeft voor onschuldig

vissen, ook al zijn de ver-
nielers gepakt. Maar
sinds kort heeft hij met
Pim Schaeffer een boot-
je, dan kan hij weer vrij-
uit vissen. 
Op de boerderij van
Johan Beukeboom helpt
hij Donny met het ma-
ken van meubels. Dat
was wel even wennen,
hout is heel anders dan
metaal, maar hij heeft
het nu aardig onder de
knie.
Als ik hem vraag naar
verveling bij jongeren,
dan herkent hij het wel.
Hij ziet het om zich

heen, maar heeft er zelf niet zo’n last van.
Hij vermaakt zich goed met zijn hobby’s,
zijn werk bij Donny en gewoon met vrien-
den rondhangen of uitgaan in Hilversum.
Hij denkt dat hij later ook in Vreeland
blijft wonen. Hij vindt de omgeving erg
mooi en moet er niet aan denken om in
een volle drukke stad te wonen. Al is er in
de laatste jaren wel veel veranderd. Er zijn
meer kakkers komen wonen vertelt hij
met een grote verontschuldigende lach.
Maar dat maakt hem ook niet uit, hij be-
weegt zich tussen groepen door en kan
met iedereen wel opschieten. Net zo ge-
moedelijk als de andere oer-Vreelanders,
de leeftijd maakt niet het verschil.

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar



De Vreelandbode

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

Een import-Vreelander, die langer in het
dorp woont dan onze oer-Vreelander
Ruben, was niet moeilijk te vinden. Al is
hij hier geboren noch opgegroeid, overal
kom je Joost de Haan tegen: in de
Dorpsraad, bij elk dorpsfeest, wandelend
door het dorp, in zijn overtuin in de
Voorstraat of bij Cor. Ook het rondje
wordt omgeleid richting de Taveerne op
de Lindengracht. Toegegeven, het is wis-
selvallig weer. 
Hij is hier in 1977 met zijn vrouw Marlies
Cordia komen wonen. Ze bekeken een
huis aan de Lindengracht, maar dat was
voor hun net te klein. Enigszins teleurge-
steld liepen ze een rondje door het dorp.
Net als zij op de Voorstraat lopen, plakt de

eigenaar van de radio-elektra zaak een te
koop affiche op zijn raam. Dit werd hun
huis. Het achterstallig onderhoud van
toen, kun je je nu lastig voorstellen. De
laatste grote verbouwing is zeer onlangs
afgerond. Joost is architect. Zijn bureau
Verheijen, Van Rijswijk, Knappers en de
Haan runt hij met 4 partners en zo’n 40
medewerkers. Het heeft enorme projec-
ten op zijn naam staan. Woonmall
Alexandrium in Rotterdam bijvoorbeeld,
of het Naturalis in Leiden. Hij heeft net
weer een prijs gewonnen en mag het
nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp
vormgeven. Zijn professie kun je aan de
woning goed zien, het ziet er prachtig uit.
Toch moet volmaaktheid niet het streven
zijn volgens Joost. In Frankrijk en omge-
ving is het zo romantisch om afgeblad-
derde muren in de zon te zien staan.
Teveel perfectie maakt kil. Het evenwicht
tussen verval en herstel moet er zijn. 
Direct toen ze hier kwamen wonen, was
het feest. Met een paar andere stellen
werd tot diep in de nacht doorgehaald
met discussies over emancipatie, echtge-
noten en zo meer. Met Kerst waren er fees-
ten, ter compensatie van de verplichte fa-
miliebezoeken, waarbij op het hoogte-
punt wel 60 personen meevierden. 
Joost en Marlies kregen twee dochters,
Panda en Marike. Inmiddels is Marike
psychologe en woont in Den Haag en stu-
deert Panda kunstgeschiedenis in
Amsterdam. Marlies is eigenaresse van de
Hoorspelfabriek, daarover stond al een in-

terview in de bode van april. Joost heeft
haar ontmoet in zijn studietijd. Beiden
speelden toneel en waren zeer creatief.
Op verschillende terreinen, Joost bijvoor-
beeld ook literair. Zowel creatief als recal-
citrant, zo blijkt uit zijn verhaal. De con-
rector wilde een bijdrage aan de school-
krant niet plaatsen, waarop hij met me-
destudenten zelf een literair tijdschrift
ging uitgegeven. 
Toen het vanuit de toneelvereniging
Joost’s beurt was om ‘spullenman’ te zijn,
waarmee hij verantwoordelijk was voor
de Jan Klaassen poppenkast, kreeg hij het
verzoek om op te treden met
Koninginnedag in Delft. Hij herinnerde
zich dat Marlies, die hij bij het toneel wel
eens had gezien, daar goed in was. 12 op-
tredens voor honderden kinderen verder

moest dat, zoals hij
zelf zegt, “slaande ru-
zie of een huwelijk
worden”.  Ze gingen sa-
men uit eten van de
vergoeding die ze voor
de dag kregen en daar-
mee begon de relatie.
Van het geld dat Joost
bij elkaar had gesprok-
keld met het grafisch
ontwerp-bureautje dat
hij na zijn studie
bouwkunde had opge-
zet, gingen ze samen
op reis. In de voetspo-
ren van architect Le
Corbusier trokken ze
door Noord Afrika. 

Daarna kreeg Marlies van de Nederlandse
overheid subsidie om onderzoek te doen
naar poppenspelen. Ze reisden met een
oud groen koekblik door Italië en ont-
moetten beroemde en soms vergeten pop-
penspelers. Deze cultuurvorm is heel
groot geweest. Ze spraken twee broers,
die zich schoorvoetend lieten overhalen
tot een gesprek. Zij hadden in allerlei lan-
den opgetreden, ook in die zaal in
Nederland bij zo’n rivier (Carré). De film
die van deze studie is gemaakt, moet
Joost nog steeds afmonteren, dat wordt
een prachtige documentaire. 
Na dit avontuur kwamen ze terug in
Nederland en Marlies gaat bij de Tros aan
de slag, waarna ze van Den Haag naar
Vreeland verhuizen. Dat ze zo snel zulke
leuke mensen zouden ontmoeten had-
den ze niet voorzien, maar dat is wel de
hoofdreden waarom ze hier nog steeds
zijn en blijven. Want de feesten zijn mis-
schien minder heftig en frequent, het
dorp is nog steeds erg gezellig. Dat socia-
le karakter zie je zowel bij de oorspronke-
lijke inwoners als bij het merendeel van
de nieuwkomers en dat vindt hij erg
mooi. De kunst is om de diversiteit in de
verschillende groepen te behouden die
het dorp zo leuk maakt.
Ze hebben nog steeds feesten aan huis. Hij
houdt van het organiseren ervan. Een leu-
ke lunch voor 15 personen in de tuin, een
borrel of een diner. Een leuke tijd met el-
kaar hebben, genieten. Daar gaat het toch
om.

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 is de DAGwinkeltaart van de Maand
gegaan naar Reinko Abels.
Reinko heeft deze taart gewonnen omdat hij zo
ontzettend veel doet voor en in Vreeland; zo zit hij
al vele jaren in de organisatie van het huttenbou-
wen, is ook al jaren begaan met het wel en wee van
de kerk, is sinds de oprichting betrokken bij de
Dorpsraad en is nog steeds actief lid van het
Oranjecomité. Hij is altijd behulpzaam voor de me-
demens en bovendien zeer bescheiden.
DAGwinkel Aloys Hageman feliciteert hem dan
ook van harte met de DAGwinkeltaart van de
maand!
Weet u iemand die ook een taart verdient, geef
hem of haar dan op bij DAGwinkel Aloys Hageman.

Taart van de Maand

Op 16 mei trouwden de vreelanders Bart
en Bianca Pronk in het koepeltje in
Loenen. Het werd een knallend feest! 

Trouwfoto

16 reclamepakketten op straat bij de glasbak op
Fetha op woensdag 27 mei. De vondst is gemeld bij
de firma Interlanden, de verspreider van dit druk-
werk.

Gevonden:

De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Vrijdag 7 mei is
Henriëtte Mulder,
oud-leerkracht van
basisschool CSV,
overleden.
Ongeveer een jaar
geleden werd bij
haar een ernstige
vorm van kanker
geconstateerd.
Operatie en kuren mochten niet baten.
Henriëtte is 61 jaar geworden. De huidige
leerlingen van de school hebben geen les
meer van haar gehad. Toch kenden enkele
leerlingen van groep 7 en 8 haar nog wel
van verhalen van hun oudere broers of
zussen. Het vervolg op dit memoriam
vindt u op de website van de school:
www.csv-vreeland.nl

In memoriam

Kijk voor een overzicht 
van alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

en met de klanten-
kaart wordt het 

extra aantrekkelijk!

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd


