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U kent hem misschien als krantenbezor-
ger, maar Pieter de Haan kan nog veel
meer! De achttienjarige oud-leerling van
basisschool CSV, en de middelbare school
Internationale School Hilversum (IB, twee-
talig VWO) heeft zichzelf bewezen door
een ongelofelijke prestatie af te leveren bij
de Nationale Natuurkunde Olympiade.
Het principe van deze jaarlijkse wedstrijd
is simpel. Een natuurkundetest wordt ver-
spreid over middelbare scholen die zich
hebben aangemeld. Aan deze test doen in

totaal zo’n 3500 leerlingen mee en de be-
ste veertig van hen gaan door naar de vol-
gende ronde: Een dag college volgen in
Groningen met uiteindelijk een toets
waarmee opnieuw punten gescoord kun-
nen worden. Pieter was heel erg verrast
toen hij hoorde dat hij bij de laatste veertig
zat. Zijn nonchalante reactie luidde: “Ik
had net genoeg punten om door te mogen,
wat vooral te danken was aan het feit dat
ik natuurkunde voor mijn examens alvast
geleerd had”.              Lees verder op pagina 5

Vreelands natuurkunde talent!

Brugconcert groot succes

Van de redactie
In deze Vreelandbode vindt u weer tal van verslagen van al-
lerlei actitiviteiten in ons dorp. Op heerlijke zomeravonden
hebben we o.a. genoten van een prachtig brugconcert, een
streetdance uitvoering en de haringparty bij Cor en het ope-
ningsweekend van de Loenense Golfclub.  In de Schijnwerper
staat dit keer Nely Hos van staalbedrijf Conmedra en Grace
Inklaar heeft het rondje Zuwe gelopen met Charlotte van
Daalhuijzen en  Wim Severrien.  Ook leest u over het komen-
de Historisch Festival op de Kleizuwe. In de rubriek
Bedrijvigheid staat dit keer de kaasboerderij centraal. Voor de
zomermaanden heeft Juliette Jonker leuke tips en uitjes bij
elkaar gezocht en nieuw in de Vreelandbode is de rubriek van
Engeline van Ee: Proost!  Hierin leest u welke heerlijke wijn
er bij Aloys te koop is. Tot slot feliciteren wij Pieter de Haan
met zijn fantastische prestatie. Veel leesplezier! De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

In de vorige Vreelandbode heeft u een uit-
gebreid stuk kunnen lezen over het omge-
vingsplan rondom de nieuwe school. De
Dorpsraad heeft diverse malen met de ge-
meente overleg gehad met betrekking tot
dit omgevingsplan. In een zeer primair
stadium is er al sprake van geweest dat het
een ‘school in het groen’ zou moeten wor-
den. Dit ‘groen’ is voor het aangezicht van
de school en Vreeland van belang. Het
leek ons zonde als bestaande gezonde bo-
men plaats moesten maken voor nieuwe
bomen.  Na nogmaals een rondje rond het
terrein door Dorpsraad en gemeente is er
met betrekking tot de bomen het volgen-
de uitgekomen: een gedeelte van de be-
staande bomen zal worden behouden en
worden gesnoeid, dit in samenspel met de
nieuwe bestrating. Bij de ingang van de
school komt een mooie linde op een mar-
kante plek. Aan de Spoorlaan worden 4 à
5 essen geplant van ongeveer 6 meter
hoogte en een doorsnee van 30-35 cm.
Tussen het schoolplein en de fietsenrek-
ken - aan de kant van de Spoorlaan- komt
een groen hek met daarachter een haag
van veldesdoorn. Kees Belaerts van
Blokland van Groenpartners heeft de
Dorpsraad geadviseerd met betrekking de

keuze van de bomen, Kees bedankt voor je
tijd en advies! Van belang is natuurlijk dat
deze bomen en struiken in het goede sei-
zoen gepland worden, nl in de herfst, be-
gin winter. Zolang kan de bestrating ech-
ter niet op zich laten wachten, dus er
wordt eerst bestraat en pas later geplant. 
De bestrating van de parkeervakken zal
gebeuren in stenen die qua kleur passen
bij de bestaande bestrating en het oude
dorp. Zo komt er een mooiere aansluiting
voor een harmonisch geheel. Wij zijn heel
benieuwd!  Helaas moeten wij melden dat
Caroline Berends zich genoodzaakt zag
om zich uit de Dorpsraad terug te trek-
ken. Ze moet zo vaak bijspringen in De
Nederlanden op avonden dat er vergaderd
wordt, dat het haar inziens niet logisch
was om lid te blijven. Erg jammer, maar
we begrijpen haar keuze. Vrouwen van
Vreeland, we zoeken iemand die met ons
mee wil denken en doen. Eén vrouw in de
Dorpsraad is natuurlijk niet representa-
tief voor de bevolking van Vreeland, we
hebben er meer nodig! Lijkt het je leuk en
wil je er wat meer over weten, bel dan met
Roos van Monsjou 06 52 33 24 88. Geniet
van de heerlijk zomer die voor ons ligt! 

R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Op zaterdag 27 juni jl. was het zevende brugconcert bij de Van Leerbrug. Muziekvereniging de Vecht
speelde samen met harmonieorkest Arti uit Alphen aan de Rijn allerlei bekende nummers. Het was
een heerlijke zomeravond en onder genot van een drankje genoten veel mensen van de muziek. 

Het kappen van de wilg was noodzakelijk en levert een frisse aanblik op. 

Wilg uit dorpsbeeld
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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 12 augustus  2009 inleveren
via info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 20 augustus
2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
zo. 12 juli 10.00 uur ds. R. Abma
zo. 19 juli 10.00 uur ds. P.H. van Gilst
zo. 26 juli 10.00 uur ds. J. Verburg
zo. 2 aug. 10.00 uur ds. D. Schiethart
zo. 9 aug. 10.00 uur ds. H. van der Vegt
zo. 16 aug. 10.00 uur dhr. C. Boers
zo. 23 aug. 10.00 uur ds. R. Abma

Sint Ludgerusparochie Loenen
za. 11 juli avondviering  19.00 uur
zo. 19 juli  zondagviering 10.00 uur
zo. 26 juli zondagviering 10.00 uur
zo. 2 aug. zondagviering 10.00 uur
za. 8 aug.   avondviering 19.00 uur
zo. 16 aug.  zondagviering 10.00 uur
zo. 23 aug.  zondagviering 10.00 uur
za. 29 aug.  avondviering    19.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Zomerfoto’s
Heeft u leuke foto’s van Vreeland in de zo-
mermaanden? Zwemmende kinderen, hor-
des fietsers, een zomerse bui, bbq’s en pick-
nicks in het dorp? Mail ze naar info@vreel-
andbode.nl voor een zomerse pagina in au-
gustus. 

Pinnen kan weer!
Sinds 1 juli jl. is het weer mogelijk om te
pinnen bij de geldautomaat van de Rabo.
De automaat is nu extra beveiligd met ‘anti-
ram-zuilen’ dus een herhaling van de ram-
kraak van 5 april jl lijkt uitgesloten. 

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

14 aug. Avondrondvaart Historisch 
Festival

15-16 aug. Historisch Festival Kleizuwe
17 aug. 1e schooldag CSV
20 aug. Vreelandbode augustus
12 sept. Dorpsfeest
18 sept. Verhuizing CSV naar 

nieuwe schoolgebouw

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Op 5 november 2008 zijn tien cursisten ge-
start met de opleiding voor het
Eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben elf oe-
fenavonden gevolgd, die werden verzorgd
door dokter M. van Mourik en kaderin-
structrice Mevrouw I. Cornelisse. Enkele
avonden werd er medewerking verleend
door Lotus-slachtoffers. Dit zijn mensen
die speciaal zijn opgeleid en in staat zijn
verwondingen levensecht na te bootsen,
zodat het in de praktijk niet meer zo eng
is om een bloederige wond te verzorgen. 
Op 22 april 2009 hebben acht van deze
cursisten examen gedaan en zijn allemaal
geslaagd. Alle acht hebben direct hierna
nog een aanvullende cursus Automati-
sche Externe Defibrilatie gevolgd en zijn

hier eveneens voor geslaagd. De afdeling
is dus weer acht leden rijker, die in staat
zijn om in geval van nood de medemens
te kunnen helpen. Hierdoor wordt meest-
al voorkomen dat het letsel nog erger
wordt.
Op 17 juni jl. zijn door wethouder me-
vrouw Margot Rehbock van de gemeente
Loenen de Eenheidsdiploma’s en het di-
ploma AED aan de geslaagden uitgereikt.
Alle geslaagden kregen van de vereniging
een rode roos.
Mochten er nog mensen zijn die het voor-
beeld van deze geslaagden willen volgen
en ook een cursus willen gaan volgen, dan
kunnen zij voor inlichtingen terecht bij
Henk Griffioen, tel. 0294-231846.
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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

Geslaagden EHBO afdeling Vreeland

Er gebeurt van alles in de nachten van 12, 13 en 14 augustus.
In de nacht van 12 augustus bereikt de meteorenzwerm
Perseïden zijn maximum. De Aarde veegt dan door een wolk
met stofdeeltjes die in onze atmosfeer terecht komen, daar
verbranden, en een lichtend spoor achterlaten; een meteoor,
ook bekend als een vallende ster. Onder ideale omstandighe-
den zijn er zo’n 75 meteoren per uur te zien. De Perseïden
zijn de helderste meteoren die we vanuit Vreeland kunnen
waarnemen. Ze lijken uit het sterrenbeeld Perseus op te dui-
ken, dat als een groot hoefijzer hoog aan de hemel staat.
Maar in feite is het net andersom en is het de Aarde die in de
richting van Perseus beweegt.
Ook Jupiter is goed te zien. De planeet staat nu tegenover de
Zon aan de hemel en is daardoor de hele nacht zichtbaar en
staat bovendien relatief dicht bij de Aarde. In Vreeland staat
de planeet rond middernacht een kleine 25 graden boven de
horizon. Jupiter is met het blote oog als een opvallende ster
aan de hemel zichtbaar en met een goede verrekijker of klei-
ne telescoop wordt het nog spannender. Je kunt dan de ban-
den structuur van de wolken op de planeet zien en ook de
vier grootste Manen - Io, Europa, Callisto, en Ganymedes - zijn
goed zichtbaar. In de tweede helft van de nacht van 14 augus-
tus staan ze mooi op een lijn ten westen van Jupiter. Vooral
de maan Europa is interessant. Van de vier grote manen, is
dit de kleinste, en ongeveer zo groot als onze eigen maan.
Deze maan heeft een ijle atmosfeer van zuurstof en het op-
pervlak is met ijs bedekt. Daaronder bevindt zich een oceaan
van water die vloeibaar blijft door de zwaartekracht werking
van Jupiter. Deze oceaan zou wel eens meer water kunnen be-
vatten dan alle water dat we op Aarde aantreffen.              H.L.

Hemel boven Vreeland
Zaterdag 27 juni was weer een drukke dag
voor DOS. Sven Eichholtz had zich via
twee voorrondes weten te plaatsen voor de
finale heren turnen in Amersfoort. De or-
ganisatie had te weinig helpers deze dag
en zodoende waren Frans, Hennie en
Tonny allen ingezet om te helpen bij de re-
kentafel, speakeren en jury. Sven turnt ju-
nior I, NTS 8, 4e divisie. Hij liet weer mooie
oefeningen zien, alleen op het onderdeel
rek mislukte de achteropzet. Hierdoor
kon hij zijn oefening niet zo afmaken als
hij wilde en miste de broodnodige punt-
jes. Uiteindelijk stond hij toch op het po-
dium met een derde plaats.
Ook op deze zaterdagmiddag was de uit-
voering van de afdeling streetdance. Van 4
tot 20 jaar deden ze allen even enthou-
siast mee. Pauline van
Aken wist als ladyspeaks-
ter menig deelnemertje
nog een interview af te ne-
men. De jongste kinderen
dansten op het nummer
Cowboys van Chips,
Studio 54 van Chips,
Captain Hook van Chips,
Kus gaat los van Kus en zij
lieten heel vertederend
zien hoe hun warming-up
meestal gaat op een melo-
die van een douchedrup-
pel. De tweede groep liet

zien al weer wat moeilijkere nummers
aan te kunnen. Zij dansten op een Ne-yo re-
mix, remix en Insomnia van Graig David.
De oudste dames gingen echt professio-
neel aan het werk. Mooie dansen lieten zij
zien en zelfs op hoge hakken konden zij
prima uit de voeten. Willemijn zong nog
een nummer live en liet zien dat zij naast
goed dansen ook erg mooi kan zingen.
Jasmijn, Jet en Cécile lieten als de 3 top-
pers ook nog twee zelf gemaakte dansen
zien. De toegift kwam van leidster
Ingeborg die samen met haar zus een im-
ponerend snelle dans liet zien. Veel foto’s
en een stukje video zijn terug te zien op
www.dosvreeland.nl.  De maanden juli en
augustus is het zomerstop. Op maandag
31 augustus starten de lessen weer.

Gymnastiek- en sportvereniging DOS

De geslaagden zijn van links naar rechts: Ivan en Babet Bonemeijer, Annemarie Zeldenrijk,
Margot Rehbock (wethouder), Ineke Cornelisse (instructrice), Henny Randeraat, Riet  Zitvast- van
der Meer (zittend), Maarten van Mourik (arts), Lidewij Westland en Letta v.d. Steen. Astrid
Zeldenrijk was helaas verhinderd.

J.K.H. Coers Machineverhuur
H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.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

* 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

De omgeving van
Vreeland gaat in het
weekend van zaterdag 15
en zondag 16 augustus

even terug in de tijd.
Midden in het weiland aan

de Kleizuwe staat het leven dan even stil
tijdens het Internationaal Historisch
Festival in Vreeland.  Het thema is dit jaar:
Oogst in de Vechtstreek. Er wordt een le-
vensechte dorpsstraat nagebouwd. In
deze straat worden verschillende winkel-
tjes geopend waarin de ambachtslieden
hun beroep uitoefenen. Er zijn demon-
straties van oa kantklossen, kaasmaken,
bloemschikken, wekken, papier maken,
linnen maken en klompen maken. Er
komt een groot aantal authentieke motor-

sleepboten naar Vreeland waarin bezoe-
kers kunnen genieten van een korte rond-
vaart. Op vrijdag 14 augustus is er met
deze schepen een verlichte avondvaart
over de Vecht georganiseerd. Ook geeft
een dansgroep in klederdracht en op
klompen demonstaties. Zaterdag wordt er
een klederdracht modeshow gegeven. De
rondrit voor tractoren vertrekt zaterdag-
middag rond 16.30 uur. Voor de bromfiet-
sers en oldtimer vracht en luxe auto’s is er
een aparte rondrit uitgezet. Op zondag zal
de hele dag een valkenier demonstraties
geven met roofvogels. Voor de kinderen
zijn er verschillende gratis kinderattrac-
ties. Toegangsprijs is € 5,- per persoon, kin-
deren onder de 12 jaar onder begeleiding
gratis. Meer informatie op: 
www.historie-herleeft.nl

Internationaal Historisch Festival Vreeland

Vervolg van pagina 1
Aan de lengte van dit artikel kunt u wel
merken dat het daar niet bij bleef. De uit-
slag was positief: Pieter had veel mede-
kanshebbers in score ingehaald en ging
daarom door naar de finale met negentien
anderen. “Ik had echt nooit verwacht dat
ik bij de laatste 20 zou zitten.” Of hij eerst
kon worden? “Echt niet, er zitten hier zul-
ke goede gasten bij, dat gaat me nooit luk-
ken, maar ik doe wel mee natuurlijk!”.
Deze uitspraak laat zien hoe groot Pieters
verbazing moet zijn geweest toen hij op 11
juni zijn uitslag hoorde: Hij was namelijk
eerste geworden! Het felicitatie sms’je dat
ik stuurde werd beantwoord met: “Jaja
grootste verassing van mijn leven jon-
gen!” Het was hem op de een of anderen
manier gelukt, de beste natuurkunde leer-
ling van Nederland komt dus van de CSV!
In een klein interview werd duidelijk dat
dit nog niet het eindpunt was van de
tocht. 
Wat is nou je speciale truc, hoe heb je jezelf en
anderen verrast? Hoe is het je ooit gelukt om dit
te winnen!?: “Mijn leraar physics (natuur-
kunde) is de rede dat ik dit gehaald heb.
Als hij me niet les had gegeven toen ik het
eerste jaar physics had, was ik misschien
niet eens met het vak doorgegaan.” 
Zit er nog een vervolg aan de Olympiade,
Europees bijvoorbeeld?: “Ik ga nu naar de

Internationale Olympiade die in Mexico
gehouden wordt”.
Daar schrok ik enigszins van, we willen zo’n ta-
lent immers niet kwijtraken aan de Nieuwe
Griep: “Ja, ik weet het, maar ik wil wel
graag naar Mexico, ik ben niet van plan
om er naar toe te gaan met vakantie, dus
dan is dit een mooie gelegenheid”. 
Hoe zit het met de tegenstanders, moet je dit
wel zien als een vakantie?: “De Chinezen en
Russen zijn echt heel erg goed, onver-
slaanbaar, dus ik denk niet dat dat gaat
lukken”. 
Maar je weet maar nooit, je hebt vaker gezegd
dat je niet door zou gaan: “Ja ik ben echt blij
dat ik zo ver gekomen ben, had dit nooit
verwacht, en het staat super goed op je

CV”, blikt Pieter, die ar-
chitect wil worden, voor-
uit. 
Ik denk dat ik voor heel
Vreeland spreek als ik zeg
dat ik het hoop dat je een po-
diumplaats zal halen op de
Internationale Olympiade
in Mexico. Heel veel succes!

Sean Hofland

Vreelands natuurkunde talent!

Pieter (midden) samen met de nummers 2 t/m 5

Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23
Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 995,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-6646436 
of mail naar info@hoen.nl

Voor het wassen van al uw ramen en schoonhouden
van uw houtwerk in VREELAND en omstreken (ook
voor woonboten).

Mobiel 06 27226498
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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

Juf Fennie werd op dinsdag 7 juli 50 jaar
en alle kinderen van basisschool CSV vier-
den dat uitbundig op woensdagochtend
24 juni. Op de dinsdagavond voor dit feest
werd juf Fennie verrast met de overhandi-
ging van de sleutel van een mooie kamer
in hotel de Nederlanden. Deze overnach-
ting werd haar aanboden door de eigen-
aar van het hotel die één van hun kinde-
ren bij juf Fennie in de klas heeft. Na een
goede nachtrust, en een lekker kopje kof-
fie, werd juf Fennie, samen met haar man,
in alle vroegte bij hotel de Nederlanden
opgehaald door haar collega’s voor een ge-
zellig ontbijt. Daarna werd de juf door de
directeur, meester Gert, vervoerd in een
bakfiets naar de school. Normaal gespro-
ken fietst juf Fennie elke ochtend, door
weer en wind, naar de CSV. Maar vandaag
kon zij heerlijk relaxen. Vlakbij de school
stonden alle kinderen haar al op te wach-

ten.  Bijna alle kinderen hadden, naar aan-
leiding van een schouderblessure eerder
dit jaar van juf Fennie, één arm in een mi-
tella gedaan en velen hadden een bloem
bij zich, waar een gigantisch boeket van
werd gemaakt. Na het zingen van het ge-
zellige feestlied, werd er in de hal van de
school, voor de modebewuste juf, een mo-
deshow opgevoerd. Ook konden de kinde-
ren kijken naar foto’s uit de jeugd van juf
Fennie. Als afsluiting genoten de kinde-
ren van een, door ouders, gemaakt buffet
en kan juf Fennie terugkijken op een hele
bijzondere 50e verjaardag!  S.B.

Juf Fennie viert 50e verjaardag

Je komt ze nog in veel dorpen en steden te-
gen: de muziektent. Vaak staan ze in een
park of op een plein, met flink wat ruimte
eromheen zodat er veel mensen naar de
muziek konden luisteren. Van oudsher wa-
ren het vooral militaire korpsen die in de
open lucht muziek speelden. In de loop
van de 18e eeuw ontstonden de eerste fan-
fares en later ook echte muziekverenigin-
gen. Om ook bij slecht weer te kunnen spe-
len liet men musici in tenten optreden. In
de tweede helft van de 19e eeuw kwamen
vaste houten muziektenten in gebruik en
later stenen en ijzeren, op een vaste plek.
Kleine gebouwtjes, niet meer dan een dak
op poten en met een podium. Dat was
nieuw, bij oude muziektenten zaten de
musici op gelijke hoogte met het publiek.
Ook Vreeland heeft een muziektent. H.
Boers bouwde in 1925 voor muziekvereni-
ging De Vecht te Vreeland een muziekkoe-
pel. Helaas raakte de muziekkoepel in ver-

val. Eind 2008 werd door de gemeenteraad
een bedrag van vijftigduizend euro uitge-
trokken voor een nieuw rieten dak en het
herstel van de vloer.  Inmiddels is begon-
nen met de renovatie van de muziektent.
Waarschijnlijk zal de muziektent in sep-
tember op een feestelijke manier worden
geopend.       S.B. 

Renovatie muziektent bijna afgerond

Naar aanleiding van de verbreding van de A2
heeft Rijkswaterstaat besloten de geluidswe-
rende schermen aan de westzijde
(Vinkeveen) te verhogen tot 5 meter, onder
meer op de hoogte van Loenersloot en
Vreeland. We verwachten hiervan een nog
grotere geluidsoverlast dan reeds door be-
staande schermen wordt veroorzaakt.
Omdat de kernen aan de westzijde meer dan
500 meter van de A2 verwijderd zijn, bestaat
formeel geen recht op geluidswerende maat-
regelen aan de oostzijde. De gemeente
Loenen heeft Rijkswaterstaat inmiddels toe-
stemming verleend genoemde schermen
aan de westzijde op gemeentegrond aan te
leggen. In de Var van 25 juni staat dit ver-

meld onder officiële bekendmakingen.
Maatregelen aan de oostzijde zijn niet ge-
pland. Bovendien zijn de geplande geluids-
schermen geluid reflecterend in plaats van
absorberend, hetgeen de overlast nog groter
zal maken. Het lijkt waarschijnlijk dat
Vreeland bij westenwind met meer geluids-
overlast te maken gaat krijgen. Inwoners van
de gemeente Loenen kunnen gedurende 6
wekend gerekend vanaf 25 juni een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente Loenen.
Voor het standpunt van de gemeente zij ver-
wezen naar de notulen van de gemeente-
raadsvergadering te Loenen van dinsdag 26
mei 2009. Wilt u in het email circuit over dit
onderwerp worden opgenomen, kunt u een
verzoek daartoe richten aan de heer J.
Burger, Loenen.burger at Yahoo.com.

Geluidsscherm A2
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Bedrijvigheid in Vreeland
Nely Hos van Conmedra

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

Conmedra is een staalbedrijf dat geleid
wordt door de Vreelandse Nely Hos. 
Een vrouw als directeur van een staalbe-
drijf... wat moet je je daar bij voorstellen.
Nely voldoet bij verschijnen niet aan alle
mogelijke voorstellingen die deze repor-
ter gemaakt heeft want ze is lang, slank en
supervrouwelijk. Totdat ze een hand
geeft: ai, die is van staal. Maar als ze praat
over het bedrijf, haar bedrijf, dan blijkt
een grote kennis van zaken en een groot
enthousiasme.

Hoe kom je aan de naam Conmedra?
“Conmedra staat voor constructiemetaal-
draaierij. Het is een familiebedrijf, opge-
richt door mijn vader in 1950. Hij hield
zich bezig met landbouwmechanisatie.
Hij had een baggermachine ontworpen
en daar ook octrooi op gekregen. Maar
met de opkomst van de hydraulische sys-
temen hield de productie van die machi-
ne eigenlijk op. Daarna richtte Conmedra
zich vooral op utiliteitsbouw met de ont-
wikkeling van de spiltrappen. Trappen,
leuningen, balustrades, vooral in de 70-er
jaren met honderden te gelijk.”
Nely’s vader is begonnen op de Binnen-
weg in Loenersloot maar daar was te wei-
nig ruimte voor het bedrijf. Daarom kocht
hij een stuk grond aan de Angstelkade, ter
hoogte van Nieuwersluis tussen het
Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. De staal-
fabriek werd verplaatst naar deze nieuwe
locatie. Het waren drukke tijden want
naast het runnen van zijn eigen bedrijf
moest ook het bedrijventerrein zelf ont-
wikkeld worden en wel liefst met
Loenense ondernemers. Dat leverde veel
stress op en ging helaas ten koste van zijn
gezondheid. Gelukkig heeft hij nog een
tijd kunnen samenwerken met Nely die in
1981 toetrad tot het bedrijf en haar de
kneepjes van het vak kunnen leren. 
Nely vertelt: “Staal kopen we in en daar
wordt hier in de fabriek een trap van ge-
maakt. Wij doen hier de hele productie
van ontwerp tot eindresultaat. Gewerkt
wordt met staal, roestvrij staal en eventu-
eel met hout.” 
Nely heeft zelf een bedrijfseconomische
achtergrond. Door in het bedrijf van haar
vader te gaan werken kwam ze in een spe-

cifieke bouwwereld terecht, een echte
mannenwereld. Haar eigen stempel heeft
ze op het bedrijf gedrukt door ‘Conmedra
steel en design’ toe te voegen waar kinder-
stoelen, tuinmeubilair en tuinvazen ont-
worpen en geproduceerd worden. 
Leuk om te vertellen is dat Conmedra bijv.
de overkapping van benzinestation ‘De
Roos’, indertijd gelegen aan de Singel ge-
maakt heeft. Een overkapping die ook nog
een staalprijs gekregen heeft. Toen de ben-
zinepomp ontmanteld werd heeft Nely
het staalwerk teruggekregen. Ze vindt het
naar eigen zeggen heel leuk om te resty-
len, om van iets ouds iets nieuws te ma-
ken. En zo ontstond het idee om van een
deel van de oude overkapping van het
benzinestation een carport bij haar huis
aan de Pomonaweg te maken. Het is een
bijzonder ontwerp geworden waarbij het
afwateringssysteem een belangrijke rol
speelt. Nely woont daar met haar man Jan
die tegenwoordig ook voor een deel in het
bedrijf werkt. Allebei zijn ze enthousiaste
toertochtfietsers in clubverband. Ooit zijn
ze samen van Vreeland naar Gibraltar ge-
fietst, 3470 km in 6 weken tijd, dus gemid-
deld 100 km per dag. Haar ogen beginnen
te stralen als ze zegt: “Dat was zo loute-
rend om alleen je tasjes aan te klikken en
verder nergens over hoeven te denken. En
als je dat samen overleeft dan kun je ook
wel samen in het bedrijf werken!”        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

Onlangs is de welzijnsstichting
Tympaan tot stand gekomen uit een fu-
sie tussen de Stichting Welzijnsbevorde-
ring Ouderen Loenen (SWOL), de
Stichting Welzijn Ouderen Breukelen
(SWOB) en de Stichting Welzijn
Abcoude. Het kantoor van de welzijns-
stichting Tympaan in Loenen is sinds

kort gevestigd aan de Koningin
Julianaweg 52a, telefoon 0294-230400.
De opening is woensdagmiddag 15 juli
a.s. om 13.30 uur, aansluitend is er tot
16.30 uur een inloopmiddag. U bent van
harte welkom voor een hapje, een drank-
je en een nadere kennismaking met het
personeel. 

Welzijnsstichting Tympaan in Loenen van start

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

Wilt u ook 

adverteren? 

Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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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

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

Een aantal jaar geleden is begonnen met
het realiseren van een golfbaan in Loenen.
Na voorspoed, tegenspoed, veel gedreven-
heid maar ook wat improvisatie werd af-
gelopen weekend Golfclub Old Course
Loenen feestelijk ingeluid. De naam Old
Course is eigenlijk heel toepasselijk als je
bedenkt dat sommigen de oorsprong van
het golfspel in Loenen aan de Vecht plaat-
sen. Steven van Hengel beschrijft in zijn
Boek ‘Early Golf’ dat in 1297 bij het Kasteel
Kronenburg Colf of Kolf werd gespeeld. De
spelers moesten met een bal en een stick
vanaf het Reghthuys in zo min mogelijk
slagen de keukendeur van het kasteel ra-
ken. Later werd een paal het doel van het
spel. Toegegeven, deze lezing delen de
Schotten niet met ons (zij zeggen dat rond
1100 A.D. Schotse schaapherders stenen
sloegen in konijnenholen, op de plek
waar de bekende St. Andrews Golf Club nu
gevestigd is) maar toch leuk dat Loenen
zo’n lange historie heeft op het gebied van
golf.  
Het openingsweekend bestond uit meer-
dere wedstrijden, clinics van de pro’s ver-
bonden aan OCL, en voor de kinderen van
alle leeftijden was er een heel speelpar-
cours. Een progamma waarbij medewer-
king van de weergoden bijzonder gewenst
was. De gebeden werden verhoord en bij
een stralend zonnetje werden de wedstrij-
den afgewerkt, dwz tot de laatste 3 holes

van de laatste wedstrijd op zondag. Bij een
kortstondige wolkbreuk raakte iedereen
doorweekt. Eén van de vele golfregels be-
palen namelijk dat je bij alléén regen de
baan niet af mag! Na afloop prezen de
wedstrijdspelers de nieuwe baan om zijn
afwisseling door hoogteverschillen, de no-
dige hoeveelheid bunkers en waterpartij-
en en het uitdagende karakter.
Tijdens de openingsceremonie zaterdag-
middag sloeg golflegende en buurtgenoot
Robbie Van Erven Doorns af. Betrokkenen
van het eerste uur werden in het zonnetje
gezet. Eén en ander werd opgeluisterd
door de plaatselijke fanfare en dansmarie-
kes. Ook werd de OCL vlag onthuld. De le-
den en gasten toostten op een geïmprovi-
seerd terras op een mooie toekomst voor
OCL. Het clubhuis, een rietgedekte moder-
ne boerderij, wordt in het voorjaar van
2010 gerealiseerd. Tot die tijd is er een tij-
delijk clubhuis neergezet alwaar de feeste-
lijkheden plaatsvonden. Zondag volgde
nog een gezellige BBQ na de wedstrijd.
De vereniging kent een zeer gevarieerde
samenstelling van leden, jong-oud, man-
vrouw, ervaren maar ook startende gol-
fers. De leden komen grotendeels uit de
Vechtstreek maar ook anderen hebben de
weg naar Loenen gevonden, ondermeer
een aantal Amsterdammers. Voor geïnte-
resseerden, er is nog plek voor enkele le-
den. www.oldcourseloenen.nl           S.l.B.-N.

Openingsweekend Golfclub van Loenen, OCL

De dreiging van onweer en regen
die de hele dag werden verwacht,
mocht de pret niet drukken. Bij
de sluis ‘t Hemeltje aan het einde
van de Bergseweg bij Nederhorst
werd onder luide muziek gedanst
en gezongen (o.a. “Lief klein ko-
nijntje had een vliegje op zijn
neus”). Tijdens het schutten van
de sluis werden er zelfs bomme-
tjes gedaan. Thema van deze
tocht was ‘Glitter & Glamour’ en
daar hadden veel boten naar ge-
luisterd.

Sloepentocht hola-di-jee!

Lezers schrijven

In juni j.l. bleek een forse ransuil op de
Vliet zijn vaste stek te hebben gekozen.
Overdag zit hij op steeds dezelfde plek in
een boom en ‘s nachts vliegt de uil rond op
zoek naar voedsel. Niet alleen muizen,
maar ook allerlei kevers worden graag
door de ransuil opgepeuzeld.
Nu er een ransuil een vaste plek bij mij in
de buurt heeft gekozen, ben ik natuurlijk
eens nagegaan op internet en in de na-
tuurgids hoe zo’n vogel leeft. Hij of zij
blijkt in de zomer steeds op een vaste
plaats dicht tegen de stam van een boom
de dag in rust door te brengen. Bijzonder
voor deze uilensoort zijn de twee pluimen
op zijn kop. Dat zijn niet de oortjes, want
die zitten verscholen opzij van grote oren.
Zeldzaam is de ransuil niet. In de winter le-
ven ze samen in groepen van een stuk of

tien. In het voorjaar wordt voor het broe-
den een leeg kraaiennest of eksternest ge-
bruikt. De lengte van de ransuil is onge-
veer 40 cm. Daarmee is het een van de gro-
tere uilensoorten in ons land. 
Je hoort natuurlijk ‘s nachts vaker het ge-
luid van een uil, maar zonder hem te zien.
In levende lijve zo dicht bij je elke dag  zo’n
mooi beest met grote zwarte met oranje
omrande ogen te mogen zien, is een klein
dagelijks genoegen.                         Wiel Broex

Ransuil op de Vliet
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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

Welkom!
De De Kinderpost is deze maand verzorgd door de
kinderen van groep 8 die basisschool CSV gaan
verlaten. Zij hebben hun leukste herinnering aan
hun basisschool op papier gezet. In het augustus
nummer staan volgende maand nog meer herin-
neringen van kinderen uit groep 8. Veel leesplezier!

Ashley Brouwer
Ik vond groep 1 en 2 heel leuk omdat Juf
Conny mijn lievelingsjuf is. En natuurlijk
alle schoolreisjes heel gezellig dat we altijd
met zoveel bussen gingen en in groep 7 het
trefbal tegen de kinderen uit Loenen dat we
toen gewonnen hebben. En met sportdag
heeft onze hele school gewonnen tegen heel
veel scholen. Groep 8 was echt het tofste jaar
dat we op kamp gingen en naar Texel, we
hebben daar hele leuke dingen gedaan en de
musical natuurlijk was heel erg leuk.

Bart de Veer
De leukste herinnering aan de school was: ik
was aan het knikkeren met Martijn en toen
wouden we steeds dezelfde knikker hebben
en dat was heel grappig!

Berke Henny
Ik zat in groep 5. Dus ik zat bij Juf Francine,
zij was echt zo grappig. Nou dit was wat ik
zo leuk aan haar vond. Altijd als ze in een
goede bui was en de schriften uit ging delen,
gooide ze die altijd naar de kinderen. Dat
was echt zo leuk aan haar. Ook als ze in een
goede bui was ging ze altijd rare dansjes
voor de klas doen. Ik heb daar echt nog zul-
ke leuke herinneringen aan. Dit is een van
mijn herinneringen en wel een leuke.

Britt Musters
Juf Sandra en de zwart toverjas
Juf Sandra had altijd een zwarte jas in de klas
hangen (daar zit Marlinde nu) altijd deed ze
net of daar een kabouter in zat en zat die er
niet in dan zei ze, kijk daar, ach hij is net weg
of van sssst hij ligt te slapen. Ook als er ie-
mand jarig was dan mag je altijd 1x heel
hard hoera roepen en dan daarna was het al-
tijd ‘en nu voor het kaboutertje’ en dan was
het heel zacht hoera. Vorig jaar toen ik hoor-
de dat we naar deze klas gingen was ik hele-
maal bij, want het was mijn oude kleuter-
klas. Ik speelde heel veel in de poppenhoek.
Kikkerliefde
Juf Sandra had in haar klas altijd dieren zoals
wandelende takken of vissen. Maar bij ons had
ze kikkervisjes jammer genoeg zijn die dood ge-
gaan, maar 1 bleef er over die heeft ze toen ge-
kust en toen kwam ze ineens over de brug lopen
met een prins en leefden nog lang en gelukkig.

Daniël Coers
Toen ik  in groep 2 zat, zat ik bij Juf Fennie
in de klas. Mijn beste vriend was Nick. We
hadden ons eigen lievelingshoekje. De blok-
kenhoek. Als we konden gingen Nick en ik
naar de blokkenhoek. En als we in de blok-
kenhoek zaten deden we net alsof er dieven
kwamen. En gingen wij ze dan doden. En
daarom is dit mijn leukste herinnering.

Esmée Loenen
Groep 1 en 2 bij Juf Connie & Flip de Beer
Samen met Marlinde en Renske ging ik al-
tijd in de poppenhoek vader en moedertje
spelen. Renske was altijd de vader, Marlinde
de moeder en ik het kleine kindje. Heel soms
als Marlinde, Renske of ik Flip de Beer had-
den mocht hij een baby zijn en dan was ik
zijn grote zus. Heel vaak gingen we zingen
en veel werkjes doen. De werkjes waren
soms knutsel werkjes en mocht je lekker
met lijm dingen plakken maar voor Marlin
en mij was het volgens mij meer lijm op je
handen smeren. Oh ja, ook nam ik soms een
barbie mee meestal was dat Rapunsel. De
ene met dat lange haar. In de weekopening
gingen we meestal een liedje zingen of een
versje oplezen. Jaa! We konden al een beetje
lezen want we leerden wel wat van Juf
Connie! Verder speelde ik met een paar an-
dere kinderen in de water/zand tafel. En vol-
gens Marlinde gingen we ook vaak Woeste-
Willem zingen.. En dan naar de Vecht om
een flessen post in of naast het water te leg-
gen... Maar eigenlijk weet ik dat niet meer..
Toen ik naar groep 3 ging kon ik volgens mij
geen afscheid nemen van Juf Connie en
hoopte ik steeds dat ze ooit weer mijn juf
werd! Dit jaar was mijn leukste en best ont-
houden herinnering!

Julia Bakker
Wat ik het leukste vind..
De leukste herinnering vind ik zelf dat Juf
Francine een keer schriften door de klas
gooide. Dat kwam zo...Juf Francine ging
onze schriften uitdelen omdat we een ver-
haal moesten schrijven. Niemand had er
echt zin in. En toen deelde juf Francine een
schrift verkeerd uit. Volgens mij bij Mare
want die had het schrift van Marlinde gekre-
gen en zoals jullie wel snappen kan Mare
haar mond niet zo goed houden of even
haar vinger opsteken. Dus schreeuwde ze
door de klas naar Juf Francine: Juf, ik heb het
schrift van Marlinde en Juf Francine houdt
niet zo van door de klasschreeuwers dus die
zei ‘nou dan doen jullie het zelf maar!’ en
vervolgens gooide ze onze schriften door het
lokaal. Dit was trouwens groep 5.
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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

Heerlijk, de zomer! In de auto, in de trein, in het
vliegtuig op weg naar je vakantiebestemming

een hoorspel luisteren. Voor je er erg in hebt ben
je op je bestemming, een prachtig verhaal rijker.

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!!!

Julia Driessen
Mijn leukste herinnering aan CSV...
In de kleuterklas was mijn lievelingsjuf juf
Sandra. Toen ik naar groep 3 ging heb ik als
kleuter echt zitten huilen, toen ik hoorde
dat ik toen een andere juf kreeg. Ik was er
erg verdrietig over, toen ik naar groep 4 ging
was ik echt heel blij want ik kwam weer bij
Juf Sandra. Met de uitslag van de Entree
toets was ik ook erg blij, ik had 94% goed.
Natuurlijk vind ik het ontzettend leuk dat ik
hier heb leren lezen, schrijven en rekenen.
Ik was vroeger heel langzaam met rekenen
(vooral in groep 6). In groep 7 had ik een hele
goeie “nep cito” score en toen mocht ik van
Meester Kees naar het extra rekengroepje.
Daarmee was ik erg blij, want ik dacht in
groep 6 dat ik niet slim was, maar dus wel!
Ik vind het jammer dat er geen Peru
dag/feest meer is (dat was een soort actie om
geld op te halen voor Peru, er werden dan al-
lemaal spelletjes gedaan enz...) Vroeger
vond ik dat erg leuk. Crea (knutselen) heb ik
ook altijd al leuk gevonden op CSV. Het
schoolvoetbaltoernooi was iets waar ik me
altijd op heb verheugd, net als het trefbal-
toernooi. Onze klas had gewonnen, de jon-
gens en de meisjes. Ik had zelf best veel kin-
deren van de tegenpartij afgegooid, ik was
dus erg blij dat ik ook een steentje had bijge-
dragen aan de beker.

Laura Kersbergen
Toen ik in groep 1&2 zat had ik een vrien-
ding Naomi, we waren niet te scheiden.
Maar op een dag ging ze weg, toen ging ik
naar groep 3, toen leerde ik Zoë kennen.
Toen was ik Naomi vergeten, toen was ik met
Zoë heel klef. We werkten totaal niet. Toen
we naar groep 4 gingen, waren we ook niet
aan het werk. We waren briefjes aan ‘t schrij-
ven, want we zaten naast elkaar. Ook in de
kring, we zaten naast elkaar en we zaten
steeds te praten. Dat vond Juf Sandra niet zo
leuk!! Toen gingen we naar groep 5. We za-
ten in de kring, toen was er iets en toen kre-
gen Zoë en ik straf. Toen moesten we in de
pauze het hele verhaal overschrijven. Dat
was een lang stuk schrijven. Na school had-
den we met juf afgesproken dat we niet
meer naast elkaar mochten zitten in de
kring. Eind groep 5 ging ze weg naar een an-
dere school. In groep 6 ging Sophie van Baar
weg. In groep 7 kwam een nieuwe leerling,
Sophie Westenburg. Ze was best aardig. En
we gingen ook op kamp, 2 dagen in het
Archeon, dat was saai. Toen in groep 8 gin-
gen we ook op kamp naar Texel, dat was wel
leuk.

Laurens Bicker
Ik heb twee dingen. Toen ik altijd met
Tommy in de blokkenhoek speelde bij Juf
Conny in de klas. Ik maakte altijd grote ge-
bouwen en bruggen en daar ging ik met au-

to’s doorheen. Ik zat altijd met potlood en
papier aan een tafel schatkaarten te maken.
Ik deed helemaal niks, ik zette een paar
streepjes en dan was het klaar. Eigenlijk een
beetje onnozel. Dit was het een beetje. Dit
gebeurde allemaal in groep 1 en 2 bij Juf
Conny.

Lidewij Wolff
Ik vond het trefbaltoernooi leuk toen de jon-
gens en de meisjes gewonnen hadden. Ik
vond het kamp groep 8 en kamp groep 7 ook
leuk vooral toen ik (bij groep 7) in het ijskou-
de water stond en toen uitgleed over een
steen en in het water viel :). Iedereen lekker
lachen en ik lekker bibberen. Wat ik ook best
grappig vond was rond kerst in groep 1 en 2,
het was vrijdag de 13e en toen Juf Sandra
langs de kerstboom liep vielen alle ballen
eruit. :) De schoolreisjes en uitjes waren ook
erg gezellig en leuk.

Lotte Verberne
Mijn fijnste herinnering aan de CSV is..... de
laatste schooldagen voor de zomervakantie.
Omdat er dan een rustige klets en speelsfeer
in de klas hang. Maar ook omdat iedereen
zich dan verheugt op wat ze in de zomerva-
kanite gaan doen. Eigenlijk is het denk ik de
herinnering aan mijn klas die me het langst
bij zal blijven. Omdat het zo’n geweldig ge-
zellige klas is.

Maaike Fransen
Groep 1 & 2 Ik had toen ik bij Juf Connie zat
een heel leuke vriendinnetje die bij Juf
Sandra zat. Ik kwam daar zo vaakt dat Juf
Connie mij nooit meer zag! Dat was heel
grappig toen ze “hallo Maaike” zei en 2 se-
conden later “Dag Maaike”. 
Groep 3 Leerde ik lezen en schrijven (wat
een ramp was dat). Groep 4 Juf Sandra!!!! Ik
was heeeeeel blij totdat Juf Riane kwam. 
Groep 5 Juf Francine! Als die boos was ging
ze met schriften gooien. 
Groep 6 Juf Myrna. Eindelijke een juf die be-
grijpt dat het ene kind iets meer hulp nodig
heeft bij het rekenen. 
Groep 7 Juffen & Meesters.Dit was zo zaaaa-
aaai behalve het kamp, dat was echt heeeeel
leuk. Groep 8

Middelbare school here I kom!!!
Groep 8 2009 gaat naar: 
Roland Holst College: Julia B., Daniel,
Julia D., Maaike, Sofie, Bart, Lotte,
Christiane, 
Broeckland College: Laura, Nick
Broklede: Laurens, Margot, Martijn,
Marlinde, Mare, Tommy, Rein, Sophie
Gemeentelijk Gymnasium: Lidewij
Veenlanden College: Ashley
Savornin Lohmanschool: Vera, Esmée
Comenius College: Britt, Berke
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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

Op 13 juni trad Brother Flower op in de
Taveerne. De tent was lekker vol, de goed
gespeelde folkmuziek was aanstekelijk en
dat zorgde voor een heerlijke zaterdag-
avond. Inmiddels zijn zij alweer verder aan
het toeren en staan ze bij het uitkomen van
deze krant op Texel. Voor degenen die in de
Taveerne waren en het mooi vonden, als
ook voor degenen die terecht beseffen dat
ze iets hebben gemist: op 10 oktober speelt
Brother Flower wederom in de Taveerne!

Brother Flower bij Cor

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

Groep 8 van 2008 heeft er inmiddels een jaar
middelbare school opzitten. Hoe gaat het met
ze? Hebben ze het naar hun zin op de middel-
bare school van hun keuze? Viel het brugpieper
zijn mee? En hebben ze nog tips voor de huidi-
ge groep 8 die nu aan het grote avontuur gaat
beginnen? De Vreelandbode interviewt
Stephanie Bink(S) en Kiki Heslenfeld(K), brug-
klassers op het Roland Holst.

Wat is het grootste verschil tussen de basis-
school en de middelbare school?
S en K: Huiswerk en fietsen.
S: Op de basisschool hadden we niet zo
veel huiswerk. We waren voornamelijk be-
zig met de CITO. Maar nu betekent huis-
werk niet af, nakomen. Je hebt iedere dag
huiswerk. En als het met een vak niet he-
lemaal goed gaat dan heb je op de maan-
dag en de dinsdag verplicht steunles. Dan
krijg je van de leraar extra uitleg. Ze kun-
nen vertellen wat er in de toets gevraagd
wordt en waar je dan op moet letten. 
K: Ik zit op Quest. Daar werk je wat zelf-
standiger. Je kunt tijdens steunles ook ge-
sprekjes hebben met je mentor. Daar
maak je een planning mee en afspraken
over wat je gaat doen. We hebben minder
huiswerk maar wel veel opdrachten die je
thuis moet maken. Soms met de computer
maar ook handgeschreven opdrachten.
En het fietsen?
S en K: De eerste week was het heel zwaar.
Spierpijn en vooral  “kontpijn” van het za-
del. Maar dat went heel snel. Alleen na de
vakantie heb je dat gevoel weer even. Maar
het is ook wel fijn want je bent helemaal
uitgewaaid als je weer thuis bent. Een na-
deel is dat je minder tijd hebt voor vrien-
dinnen. Die tijd wordt nu ingenomen
door het fietsen. Gelukkig fiets je meestal
in groepjes en dat is weer wel erg gezellig.
Waarom vinden jullie het Roland Holst zo’n
leuke school?
K: Het is een hele gezellige school. En ik
was er snel gewend. Er hangt veel werk
van de leerlingen door de hele school

heen. En ik kende er ook al veel kinderen.
Ik kan ook mijn vriendinnen blijven zien
die niet op Quest zitten.
S: Het voordeel van het RH is dat je er ei-
genlijk alles hebt: van de Mavo (Havo,
Vwo) tot Quest. Je kunt er alle tussenstap-
pen doen.
K: Het is belangrijk dat je bij de keuze op
je gevoel afgaat. Niet wat je vriendjes of
vriendinnetjes doen of wat je hebt gele-
zen. Ik had gelijk het gevoel “dit wordt
mijn school” toen ik daar binnenstapte.
Vinden jullie de middelbare school leuker dan
de basisschool?
K: Je kunt het niet vergelijken. 
S: De basisschool was leuk maar op de
middelbare school heb je het gevoel dat je
weer een stapje verder in je levensfase
gaat. 
K: Je wordt wat volwassener.
S: Je begint aan je pubertijd, je begint
vriendjes te krijgen en je begint aan je toe-
komst te werken. Want in de derde ga je al
een vakkenpakket kiezen en dan ga je ei-
genlijk beslissen wat je later met je leven
wil doen.
K: Ik vond groep 8 op een gegeven mo-
ment wel saai want het was een herhaling
van de stof die je in groep 7 al had gehad.
Wat voor tip heb je voor de kinderen van groep
8 als ze naar de middelbare school gaan?
S: Dat ze voldoende conditie hebben na de
vakantie. En zorg dat je een plattegrond
van de school hebt, anders vind je de weg
niet. Je moet beleefder zijn en zeg ‘meneer
en mevrouw’ en niet ‘meester of juf’ want
dan luisteren ze meestal niet. En zorg dat
je met de conciërge goed bevriend bent.
K: Ja, daar heb je het hele jaar wat aan. En
de teamleider die is ook belangrijk.
Is er iets om bang voor te zijn als je naar de mid-
delbare school gaat?
K: Je hoort heel veel verhalen over dat je
gepest wordt als brugpieper maar daar
heb ik nooit last van gehad. Als je je zelf-
verzekerd opstelt en je bent vrolijk en je
praat met iedereen dan word je echt niet
gepest. 

Interview brugklassers

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



IJs eten, kaas kopen en logeren om de
hoek
Mjammie, wat smaakt dat goed. Op een
warme dag een ijsje van, vooruit dan
maar, drie bolletjes op elkaar! Eentje met
de smaak aardbeien, gemaakt van aard-
beien uit eigen tuin, eentje met pruimen,
van eigen boom en daarbovenop een klein
bolletje, om te proeven, van rabarber. Ja
hoor, ook uit eigen tuin. Geschept door de
ijsmaakster zelf, Yolanda Willig. Alleen al
bij de gedachte krijg ik weer die heerlijke
friszoetige smaak in mijn mond.
Huisgemaakt ijs. Zomaar te koop in
Vreeland. Nou ja, eerst de Nes even om.
Vanaf de van Leerbrug loop je het in ruim
een half uur. Een mooie wandeling die je
eventueel ook deels over het Klompenpad
door de weilanden kunt afleggen. Als je er
eenmaal aankomt val je van de ene blije
verbazing in de andere. Want behalve ijs
kun je er 10 soorten jonge, pittige, gekrui-
de, oude kaasjes en belegen kazen kopen
maar ook een prima ‘Bed&Breakfast’ vin-
den om je familie en vrienden onder te
brengen. Of dacht u er misschien over om
een vergadering of feestje te houden in
een net verbouwde ‘Oude Hooiberg’? Dat
kan nu ook sinds 4 weken!

Huisgemaakt
De familie Willig woont op een soort drie-
landenpunt zoals ze het zelf noemen - te-
genover Nederhorst den Berg tussen
Nigtevecht en Vreeland in - op de
Nigtevechsteweg 188. “Overal tussenin en
wat verder van weg. Het heeft voors en te-
gens” lacht Cobi de echtgenote van Rijk
Willig terwijl we met z’n allen een kopje
koffie op het terras drinken. ‘Z’n allen’ is
Rijk, Cobi en Yolanda. Even later volgt
David . Met z’n vieren runnen ze het be-
drijf. Goedlachs en hartelijk vertellen ze
over hun boerderij “de Willigen”. Alles
lijkt er huisgemaakt. Rijk werd bijna 65
jaar geleden op de boerderij geboren, in
dezelfde kamer waar hij en Cobi nu sla-
pen, en waar ook zijn eigen kroost, zoon
David en dochter Rianne die nu in
Amsterdam woont, ontsproot. Cobi, die
van Katwoude komt, vlakbij Volendam,
heeft alweer 27 jaar de kaasmakerij. We
hebben geluk want 3x in de week maakt
ze kaas, wel 10 soorten, en juist vandaag is
ze bezig met het keren van 100 mosterd-
kaasjes, gemaakt van 900 liter rauwe

melk. Een rondleiding en alle stappen van
het kaasmaken worden duidelijk. Wat
leuk om dit een keer te zien! Rijk zorgt sa-
men met zoon David voor de veehouderij
en zoals dat gaat in deze tijd van het jaar,
kalft een van de koeien de dag ervoor een
dapper stiertje. David heeft ook nog het
hele managementprogramma rondom
de koeien onder zich, dat gezien de prijs
van de melk op dit moment ook hier de
nodige onrust geeft. “Je moest al stressbe-
stendig zijn op een boerderij, maar nu he-
lemaal” zegt Cobi. Ze prijzen zich geluk-
kig met hun andere activiteiten.

Van alle markten thuis
Yolanda trouwde met David en kwam 12
jaar geleden op boerderij “de Willigen”
wonen. Naast het ijs draagt zij de zorg
voor alles rondom de Bed & Breakfast en
de nieuwe ‘Oude Hooiberg’. Je zou bijna
vergeten dat ze ook nog moeder is van
Frederique (7) en Rick(4). Drie jaar geleden
zijn ze gestart met het logies op de plek
waar eerst een oude schuur stond. “Wat
wonen we hier toch mooi” hadden ze te-
gen elkaar gezegd. “Zou het niet heerlijk
zijn als meer mensen hier voor een week-
endje van zouden kunnen genieten?” En
het doet de familie deugt dat dit nu kan. 
Zeven mooie kamers zijn er. De twee
grootste kamers hebben baden, eentje
zelfs met bubbelbad. Alles met smaak in-
gericht, en met liefde verzorgd. Een ont-
bijt vergeet je hier niet snel want als ze
wilt krijgt je 10 soorten kaas. Of een voor-
af besteld kaasje met je eigen logo mee. 
Ooit was er een congres in de buurt waar-
door ze 60 mensen uit 60 verschillende
landen op bezoek kregen die hun ogen
uitkeken op deze echte boerderij. Daar
hoef je niet voor uit het buitenland te ko-
men! Vaar, fiets, of wandel naar “de
Willigen”en laaf je aan het goede leven
aan de Vecht bij de familie Willig.       A.W.

Meer informatie? Beschikbaarheid? Een kaasje
met een eigen logo? Een rondleiding? Neem met
Yolanda contact op: 06 51798045 / info@dewil-
ligenlogies. Alleen op maandag en dinsdag is
de kaas- en ijswinkel dicht. 
Klompenpad naar de Willigen? Volg Nigte-
vechtseweg en ga even voorbij WS92 links bij
het bord Klompenpad het weiland in. Volg de
borden en je komt na ca. 30 minuten uit bij de
Willigen. Geen honden. 
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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

Uitverkoop!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

In de schijnwerper... Familie Willig 
van IJs- en Kaasboerderij en Logies ‘De Willigen’

Voor de thuisblijvers assortimentsdoos rosé
(6 verschillende) van  € 37,50 voor € 30.00!

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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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

Het is vakantie, wel minimaal zes weken lang!
Heerlijk, lekker niets doen na hard werken op
school. Maar soms kunnen zes weken ook best wel
lang duren, vooral als je niet zoveel te doen hebt.
De Vreelandbode heeft allemaal leuke uittips bij el-
kaar gezocht. Geen saaie vakantie dus, maar vol-
op activiteit en cultuur deze zomer! Voor nog veel
meer actuele tips kun je ook kijken op de agenda’s
van: www.vechtkronkels.nl, www.utrechtyour-
way.nl of www.noord-holland.com 

Binnen een straal van 7 km:
- Zwembad Zwemlust in Nieuwersluis, een
prachtig en gezellig natuurzwembad aan
het Zandpad 

- Een ijsje halen bij kaas- en ijsboerderij De
Willigen aan de Nigtevechtseweg 188. 

- De kleine tentoonstelling over de
Vreelanderse sierkunstenaar Pieter van
Gelder bekijken in het gemeentehuis in
Loenen. Elke ochtend tot 12 uur open.
Toegang gratis.

- Lekker tijdschriften of boeken lezen in
een luie stoel in de bibliotheek in Loenen

- Huur een sloep bij beachclub Ottenhome.
Dat zit sinds kort lekker dichtbij, aan de
N201, vanaf € 40,- per hele dag! En als je te-
rugkomt kan je daar ook leuk wat drin-
ken of eten aan het water. 

Binnen een straal van 15 km:
- Een bezoekje aan het Drogisterij museum
naast het gemeentehuis Goudestein in
Maarssen. Het enige drogisterijmuseum
ter wereld! En dat zo dicht bij huis. Ga met
een groepje en boek dan een gids, die kun-
nen zo leuk vertellen daar!! Dat kost maar
€1.50 p.p. extra. En in het winkeltje zijn
heel veel soorten oud-hollands snoep te
koop. www.drogisterijmuseum.nl.

- Om de hoek van het drogisterijmuseum

zit het Museum Maarssen. Samen onder
een dak! Hier is een leuke tentoonstelling
te zien over de mooie hekken die bij de
buitenplaatsen aan de Vecht zijn ge-
maakt. www.museummaarssen.nl

- Kasteel-museum Sypestein in Nieuw
Loosdrecht ziet er heel oud uit, maar is
pas in 1900 gebouwd met.... de oude ste-
nen van kasteel Vredelant! Dat moet je
zien dus. Er is een grote collectie antiek,
zwaarden en porselein te zien en in de
tuin is een doolhof en een beeldenten-
toonstelling. In de leuke theetuin kun je
wat drinken. www.sypesteyn.nl 

- Een ècht oud kasteel is slot Zuylen in Oud
Zuilen. Prachtige zalen met kroonluch-
ters en wandtapijten en allemaal schilde-
rijen met deftige heren en mevrouwen.
www.slotzuylen.nl 

- In Vinkeveen zit  ook al weer zo’n leuk
museumpje, over de geschiedenis van de
turfwinning. Allemaal oude gereed-
schappen en machines zijn te zien, of hoe
de mensen vroeger woonden. www.muse-
umderondevenen.nl 

- In Weesp heb je twee aparte museumpjes:
Museum Weesp zit op de eerste verdie-
ping van het gemeentehuis, een prachtig
18de eeuws gebouw. Parketvloeren en
marmeren trappen, veel porselein en al-
les over de geschiedenis van Van Houten
Cacao. En het Automatenkabinet, vol his-
torische automaten, zoals fruitautoma-
ten en gokautomaten, die je ook zelf mag
bedienen! www.automatenkabinet.nl 

- En als je van ridders houdt moet je na-
tuurlijk naar het Muiderslot in Muiden!
En daar vertrekt ook de boot naar het ei-
land Pampus, waar een groot oud fort op
is waar je door de gangen kunt dwalen.
www.muiderslot.nl, www.pampus.nl

Wat gaan we doen in de zomervakantie?

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

EXCLUSIEF BIJ DE NEDERLANDEN;
UNIEK EN ÉÉNMALIG  VECHT AMUSE MENU

De Nederlanden is in zomersferen beland met dit 
prachtige weer; daarom bieden wij u als Vreelander 

dé kans om eens echt aan de Vecht te dineren!

Op vrijdag 17 juli serveren wij exclusief op de dijk 
op onze comfortabele lounge bankjes:

Een 10 gangen amuse menu à 90,00 per persoon
Reserveren noodzakelijk, er is maar een 
beperkt aantal plaatsen (12 maximaal!)

Start om 18.00u

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EV Vreeland
Tel. 23 23 26

Zaterdag 20 juni hield Muziekvereniging
De Vecht uit Vreeland een voorspeelavond
voor al haar leerlingen. Dit concert was te-
vens het feestelijke einde van een muzi-
kaal seizoen voor de jeugd. In een zeer
goed gevulde zaal in het Dorpshuis in
Vreeland lieten de jonge muzikanten aan
hun trotse ouders en fans horen wat ze het
afgelopen jaar allemaal geleerd hadden.
Allereerst was de beurt aan het opleidings-
orkest. Dit orkest voor beginnende muzi-
kanten is vorig jaar vernieuwd opgericht.
In september 2008 startte een nieuwe
groep leerling-muzikanten in dit orkest.
Het orkest heeft als doel om de muziek-
leerlingen de lol van samenspel te laten er-
varen. En die lol was zaterdag goed te ho-
ren. Onder leiding van hun enthousiaste

dirigent Simon Westveen speelden ze di-
verse leuke muziekstukken. Het publiek
reageerde blij verrast met een groot ap-
plaus. Na het opleidingsorkest was de
beurt aan de koper- en klarinetleerlingen.
Kinderen van verschillende leeftijden ga-
ven een optreden ten beste.
Daarna kwam de jongste groep leerlingen
aan bod, de blokfluitleerlingen. Een optre-
den waar een groot deel van het publiek
zich op verheugd had. Onder de bezielen-
de leiding van hun docent, Hugo de Graaff,
speelden deze leerlingen voor het eerst
voor publiek. Er volgde dan ook een luid ap-
plaus op dit leuke verhalende programma.
De trots van deze jonge muzikanten en ou-
ders was af te lezen aan de vele glimlachen-
de gezichten. De dwarsfluit leerlingen, on-
der leiding van Giulietta Westveen vervolg-
den het programma met mooi samenspel.
Als afsluiting gaf het opleidingsorkest nog
een muzikale toegift.
Na het concert konden ouders informatie
inwinnen over muzieklessen in het nieuwe
seizoen. In september starten alle lessen en
repetities weer. Eerst is het voor deze gemo-
tiveerde muzikanten tijd om eens lekker
van de zomer te genieten. Tevreden gingen
alle aanwezigen naar huis. De avond be-
wees maar weer eens dat er veel jong aan-
stormend muziektalent is in Vreeland.

Geslaagde voorspeelavond De Vecht
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Waarom heet de Spoorlaan zo, als er geen
station is? Deze vraag is wellicht bij vele
(nieuwe) Vreelanders ooit gerezen. Voor
de oudere Vreelanders is het geen verras-
sing dat deze weg zo heet omdat hij inder-
daad naar het station Vreeland liep, dat
tot 1944 dienst heeft gedaan. Voordat deze
weg Spoorlaan heette (tot de jaren ‘20 ook
wel Stationslaan genoemd), was de naam
De Vreelandsche Laan. De weg liep van de
Angstel in Loenersloot tot aan de Vecht in
Vreeland. Het was een van de belangrijk-
ste verbindingswegen vanaf de Angstel -
waar de trekschuit aanmeerde- naar het
oosten toe. De weg was aan het begin van
de 19de eeuw aangelegd door de verbete-
ring van een bestaand voetpad om een
kortere rijweg te krijgen naar Loenersloot.
Zo kon men sneller naar Amsterdam en
was de R.K. Kerk aan de Slootdijk gemak-
kelijker te bereiken. Om de aanleg en het
onderhoud van de weg te bekostigen werd
er tol geheven. Dit werd gedaan in twee
herbergen, die zich aan het begin en aan
het einde van de weg bevonden. In
Vreeland was dat herberg De Roskam (nu:
De Nederlanden) en in Loenersloot loge-
ment ‘Het Rechthuis’ (op deze locatie be-
vindt zich nu Slotlaan 4). De weg liep ge-
heel door de weilanden, want er stonden -
op wat panden aan de oevers van de rivie-
ren na- geen huizen tussen de Vecht en de
Angstel. Het ‘nieuwe deel’ van Vreeland,
werd immers pas na WO II gebouwd. In
1843 werd de spoorlijn Amsterdam-

Utrecht aangelegd, die de tollaan door-
midden sneed. Het Vreelandse deel werd
toen Spoorlaan genoemd en het deel in
Loenersloot werd de Slotlaan. Bij de krui-
sing van de weg en het spoor werd een sta-
tion gebouwd, waarover u in de volgende
Vreelandbode meer leest. In 1892 werd de
weg nogmaals doorkruist, dit keer door
het Merwedekanaal dat werd gegraven
(nu: Amsterdam-Rijnkanaal). De toenma-
lige eigenaar van de weg, de Vreelandse
timmerman Hermanus Bakker liet in dat
jaar een nieuw tolhuis bouwen ter groot-
te van 35 m2. Dit is te zien op de histori-
sche foto, compleet met tolhek. Het was
een lucratieve bezigheid, dit tolheffen. De
tolprijs was relatief hoog voor zo’n kort
stukje weg. Burgemeester Backer probeer-
de dan ook al in 1903 het tolheffen op
deze weg te verbieden, maar het duurde
maar liefst tot 1939 voordat de tol daad-
werkelijk werd opgeheven. Toen werd de
N201 geopend, waardoor het verkeer over
de Spoorlaan sterk afnam. Op de recente
foto is het oude tolhuis te zien, dat later (in
1965 en 1972) flink is uitgebreid waar-
door het nu uit twee huisjes bestaat. Het
tolhek dat er nu nog staat is niet meer het
originele, maar wel gemaakt naar het
oude model. En de weidse blik op de lege
weilanden wordt nu gehinderd door de
bomen en struiken die hier in de tussen-
tijd gegroeid zijn! J.J.

Bron: Stanny Verster en Jan Boerstra, Een ‘nieu-
we weg’ tussen Loenersloot en Vreeland,
Vechtkroniek 9, december 1998

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.

De Spoorlaan en het tolhuis
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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

Wim Severrien woont met zijn vrouw Hil

op de Vredelantstraat. In de hoekwoning

met fraai aangelegde tuin word ik door

hen ontvangen met koffie. Wim is 71 jaar

geleden geboren en vervolgens met zijn

ouders en broer en zus opgegroeid op de

Vossenlaan. Op een weekend ontmoet hij

Hil, ze is met haar zus in Vreeland op fiets-

vakantie. Het klikt, maar Wim moest net

in dienst en mocht drie weken geen con-

tact met de buitenwereld hebben. Als hij

eindelijk een weekend naar huis mag,

pakt hij gelijk zijn motor en gaat naar

Nieuwleusen waar Hil met haar ouders en

haar 2 broers en 5 zussen op een boerderij

woont. Die motor is volgens Wim de ei-

genlijke reden dat Hil op hem viel. Eerst is

de familie van Hil tegen de jongen uit het

westen, wat moet je daar immers mee?

Maar Wim houdt vol en uiteindelijk went

de familie aan hem en raakt zelfs op hem

gesteld. 

Ze trouwen - nu alweer 48 jaar geleden - en

verhuizen naar de Lindengracht. Ze krij-

gen al snel zoon Lex en vier jaar later

wordt zoon Ton geboren. Achter hun huis

hebben ze een zeer goed lopende bloe-

menwinkel. Ze adverteerden, als een van

de eersten, in de Vreelandpost.

Maar in 1968 overlijdt de dan pas ander-

half jaar oude Ton aan de gevolgen van

leukemie. Na deze ingrijpende gebeurte-

nis verhuizen Wim en Hil met Lex naar de

Vredelantstraat. Hier wordt later hun

zoon, ook Ton genaamd, geboren. Over

die periode zeggen ze allebei, dat elk huis

zijn kruis heeft, maar je moet er toch wat

van maken. Dat vind ik mooi en sterk, die

positieve kracht die ik bij deze twee men-

sen zie.

Wim heeft vanaf zijn 14e in de bloemen

gezeten. Zijn leraar zei destijds “ga jij

maar aan het werk”. Dat heeft hij gedaan.

Naast de bloemenwinkel heeft hij met de

bakfiets bloemen gevent, tuinonderhoud

gedaan en was hij vele jaren inkoper en

bedrijfsleider op de bloemenmarkt van

Aalsmeer. Hij wist precies of een bloem

per vliegtuig of per boot was ingevoerd.

Een bloem die is ingevlogen kan 2 weken

staan, maar een bloem die al 4 tot 5 weken

op een boot heeft gelegen gaat na een paar

dagen hangen. Hij deed het werk met ple-

zier, tot een jaar of tien geleden de auto-

matisering de inkoop, die hij tot dan toe

letterlijk achterop een sigarenkistje

schreef, veranderde. Automatisering is

het niet voor hem. De computer die boven

staat is zelfs nooit aangesloten. Wim helpt

zoon Lex, die net als zijn vader in de bloe-

men is gegaan, nog wel bij de import van

bloemen. Wim is erg trots op zijn beide

jongens. Ton is na allerhande activiteiten

nu commercieel manager bij een cosmeti-

ca bedrijf en is net zo’n kletskous als zijn

vader. Beide zoons hebben kinderen, Wim

en Hil verwachten in december voor de 5e

keer opa en oma te worden.

Wim had op zijn 11e al duiven. Hij is vorig

jaar gestopt als voorzitter van de duiven-

vereniging, maar is nog steeds heel actief.

Zijn weduwnaars, de mannetjesduiven,

gaan regelmatig in grote manden mee via

een verzamelpunt in Eemnes richting

België of Frankrijk. Van daar uit vliegen de

doffers terug naar hun huis. Hij laat mij

de hokken in de tuin zien. De mannetjes

zien er prachtig uit, geen

vergelijk met de schooier-

tjes op de Dam. In een

apart hok zitten de dames,

en ook de jonkies hebben

een eigen onderkomen. 

Naast de duiven is hij altijd

op andere vlakken actief

geweest in het verenigings-

leven. Eerder regelde hij

met een paar Vreelanders

de wielerronde van

Vreeland. En hij zat 12 jaar

in het bestuur van schaats-

vereniging Voorwaarts.

Waarbij hij zelf meedeed

en concurrentie vormde

voor Bertus Molenveld en

Jan Driessen. Niet iedereen

was blij met de ronde, er werden zelfs pu-

naises gestrooid door een inwoner wiens

auto door de ronde geblokkeerd werd.

Wim is nu voorzitter van de biljartclub

die elke week in het dorpshuis bij elkaar

komt. Ook Hil is veel in het Dorpshuis te

vinden. Zij doet aan koersbal, is actief voor

de seniorentochten en regelt jaarlijks de

oliebollen. Ze doen het naar eigen zeggen

niet alleen en ze doen het graag. Om de ge-

zelligheid in het dorp te houden.

Vreeland is zeker veranderd in de afgelo-

pen tijd, maar dat is niet alleen de import.

Ook de oer-Vreelanders zijn meer op zich-

zelf dan vroeger. Maar op zo’n seniore-

nuitje of in het Dorpshuis is er dan snel

weer die oude jongens krentenbrood

mentaliteit, heel erg gezellig. Zo moeten

we dat samen houden, door leuke dingen

met elkaar te doen en te organiseren.

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

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

Als ik Charlotte Daalhuizen-Formsma op

de Vossenlaan ophaal voor de wandeling,

draagt ze slippers en doet ze een poging

om mij in ruil voor een glas rosé de wan-

deling te laten vergeten. Maar na enige

overreding worden de slippers verruild

voor gympen en gaan we op pad. Ze moet

nog even een usb-stick afleveren bij Bart

op de Raadhuislaan. Ze zit vlak voor de

lancering van haar nieuwe bedrijf

DaLìQue en Bart maakt filmpjes voor de

site. Ze heeft een kledinglijn ontworpen

en geproduceerd voor tweens: zij die tus-

sen kind en tiener in zitten. In haar voor-

laatste baan als designer voor Oilily (Oilily

The Girls) was dit al haar segment. Hierop

is ze ook afgestudeerd tijdens haar HBO

studie op Koetsier/Montaigne, een mix

tussen kunstacademie en economie. Die

studie komt nu goed van pas, een eigen

zaak is even heel wat anders.

Het is een droom die ze al lang heeft, en

waarvoor ze twee jaar geleden haar baan

bij o.a. LaDress heeft opgezegd. Ze worstel-

de zich door marketingboeken heen en

zocht mensen om haar te helpen. Naast

Bart helpen uit het dorp buurvrouw Irene

en Eshe (vriendin Bart) met de juridisch

kant, Anouk Pruim heeft de huisstijl ont-

worpen, Chantal Witteveen sieraden. Ze

vindt het spannend, want het moet nu

echt gebeuren. Als je zo’n sterke droom

hebt, moet je het ook doen. “Je bent im-

mers niet geboren om vergeten te wor-

den”. Belangrijke peiler van DaLìQue, is

dat uitsluitend biologische materialen

worden gebruikt en ook de verf milieu-

vriendelijk is. Daarnaast wordt uitslui-

tend via de website www.dalique.com ver-

kocht. Medio juli gaat de site live! 

Met haar man Jeroen, die zelf een schil-

dersbedrijf heeft, heeft ze twee kinderen,

Kirsten van 7 en Jesper van 5. Een bijko-

mend voordeel van een online winkel is

dat ze zelf de locatie kon kiezen, en nu bij

Jeroen in De Meern een kantoor met op-

slagruimte heeft gemaakt. Ziet ze hem

ook nog eens. Ze kent Jeroen al 20 jaar. Ze

woonden vlak bij elkaar. Jeroen in

Bilthoven, Charlotte in Huis ter Heide.

Maar ze kwamen elkaar pas echt tegen in

Zuid Frankrijk, waar ze stomtoevallig op

een camping tegenover elkaar stonden.

Met een “jij wilt zoenen hè?” heeft Jeroen

haar versierd, toch gingen er jaren over-

heen voor ze gingen samenwonen in

Utrecht. 

Jeroen’s schildersbedrijf zit in De Meern,

en omdat Charlotte destijds voor haar

werk bij Oilily elke dag naar Alkmaar

moest, besloten ze 11 jaar geleden te ver-

huizen naar “een locatie aan de A2”. Ze

zijn gelijk weg van het hoekhuis op de

Vossenlaan. De oer-Vreelander van deze

week, Wim Severrien, is overigens in dit

huis geboren! Op de foto, gemaakt door

het zusje van Charlotte, Denise-Kim (te-

vens fotograaf, assistent new media van

DaLìQue), zie je het huis staan. Een paar

jaar erna, als Charlotte net bevallen is van

Kirsten, komt het huis ernaast te koop. Ze

kopen het en trekken het bij de eerste wo-

ning, waarmee ze nu een zeer riante wo-

ning hebben. 

Charlottes moeder was

pas 17 toen Charlotte

werd geboren. Vlak

daarna volgt zus

Patricia. Haar moeder

ontmoet een nieuwe

man, Gerard, als

Charlotte 5 jaar is,

maar als ze 16 is gaan

haar moeder en hij uit

elkaar. Aan hem heeft

zij warme herinnerin-

gen. Met haar nieuwe

man Koos Formsma

krijgt haar moeder nog

twee dochters, Denise-

Kim en Fabiènne.

Waardoor Charlotte op

haar 17e nog een zusje

kreeg, dezelfde leeftijd

dat haar moeder

Charlotte kreeg! 

Ze vindt dat je moet genieten van het le-

ven en er alles uit moet halen, maar ook

dat het uiteindelijk draait om de bestendi-

ge dingen als liefde en vriendschap. Ze

heeft altijd al een hele goede band met

haar zusjes en haar moeder en ze is blij

met papa Koos, een rustige man en een

echt familiemens.  

Ze vindt het ook fijn aan Vreeland, dat

mensen hier hun ding doen en vriende-

lijk met elkaar om gaan. Al vanaf het be-

gin, 11 jaar geleden, toen ze met Jeroen

vaste gast van het pannenkoekhuis was

omdat de verbouwing geen enkele ruimte

om te koken overliet was het een warm

ontvangst.  Ze trekken veel op met de bu-

ren: elke donderdag tennist ze met een

aantal buufen en met een paar buurstel-

len zitten ze regelmatig bij elkaar in de

tuin of gaan samen uit eten. Als het vakan-

tie is, vindt ze het zelfs stil op de

Vossenlaan. Al heeft ze nu natuurlijk haar

handen vol aan de combinatie van de lan-

cering van haar bedrijf en aan de kinde-

ren.

We praten na de wandeling nog lang na,

uiteraard onder het genot van een rosee-

tje. Wij wensen Charlotte veel succes met

de lancering van DaLìQue.

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

mei 2009 15
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De Vreelandbode

Sinds deze maand heeft de Vreelandbode een nieuwe ru-
briek. In deze rubriek wordt elke maand een wijn beschre-
ven die te koop is bij onze Dagwinkel. Voor deze rubriek
hebben we Engeline van Ee, vinologe, bereid gevonden
haar licht te laten schijnen op de Vreelandse wijnen. 

“Deze maand heb ik voor u geproefd een ORVIETO
CLASSICO uit het jaar 2007 van het wijnhuis
Monteguelfo, gemaakt van een combinatie van de
lokale druivensoorten trebbiano, grechetto en de
drupeggio. Een wijn vernoemd naar de plaats
Orvieto, gelegen in de provincie Umbrië, in het
midden van Italië. Na de oogst worden de druiven
geperst, om daarna in een roestvrijstalen tank te
vergisten (suiker uit de druif zet om in alcohol).
Vervolgens wordt de wijn gebotteld om hem op fles
nog 8 weken te laten narijpen, wat onder invloed
van een zinderende hitte in de zomer leidt tot een
frisse, kruidige wijn zonder pretenties. Een wijn
die een geur heeft van appel, hazelnoten en orega-
no met een prettige smaak, waarin de zuren, krui-
digheid en een klein bittertje perfect in balans zijn. 
De gekoelde Orvieto classico laat zich graag combi-
neren met een maaltijd waar bijvoorbeeld een
heerlijke pasta met gamba’s, een rijkgevulde sala-
de met vis of kip, vitello tonato (koud kalfsvlees
met tonijnsaus) perfect bij tot hun recht komen.”
De Orvieto classico is te koop voor € 3.99 bij de
Dagwinkel. 

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!

De eerste haringen waren nog maar net op de
markt, of  Cor had alweer zijn legendarische
Haring-party georganiseerd op de Lindengracht
voor zijn Taveerne. Op 10 juni konden veel
Vreelanders genieten van deze lekkernij (en wat is -
ie goed dit jaar!), een gezellige borrel en de liederen
van shantykoor Krakend Tuig. Een goede sfeer, die
even onderbroken werd door een forse bui, maar
binnen was het ook gezellig. Volgend jaar staan we
er weer Cor, en bedankt voor de goede organisatie!

Geslaagde haringparty

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

Proost!


