
‘Wat zijn wij verwend! Niet te geloven. Het
afscheid was zó hartverwarmend. Ik wil
iedereen ontzettend bedanken.’ Aan het
woord is een enthousiaste Henk Dalhui-
sen. Ik bel hem begin januari. Het is even
wennen. Henk mist de dagelijkse gang
naar de slagerij. Tegelijkertijd weet hij ook
dat het niet anders kon. ‘Ik heb ook lang
genoeg gewerkt’, zegt de ex-slager.  
Op woensdag 30 januari organiseerde een
aantal dorpsgenoten het afscheid van de
dorpsslager. Henk en zijn vrouw Coby wis-
ten van niets en waren blij verrast. ‘Dat de
winkel opeens helemaal vol stond deed
ons goed. Het was ontroerend. En het was
ook een hart onder de riem in moeilijke
tijden. Want natuurlijk is het moeilijk om

je winkel te sluiten. We hebben ontzet-
tend veel cadeaus gekregen. Bloemstuk-
ken, wijn, champagne en veel lieve brief-
jes en kaarten. Wel bijna honderd stuks.
De spiegel hangt er thuis vol mee.
Eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Al
die enveloppen met een bijdrage, daarvan
kunnen we een week op vakantie. En dat
gaan we ook doen!! Echt, het was buiten-
gewoon. Wie maakt dat nou mee als win-
kelier. Schrijf dat maar op! En alle mensen
die schrijven dat ze de kwaliteit gaan mis-
sen raad ik aan om naar mijn broer Wim
in Breukelen te gaan. Het kwaliteitsvlees
is er nog steeds, alleen moeten de
Vreelander er wat meer moeite voor
doen.!’  C.L.
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Van de redactie
Winterse weken liggen achter ons met veel sneeuw en na-
tuurlijk als klap op de vuurpijl de ijsbaan die weer open kon!
Op de ledenvergadering van de IJsclub is een nieuw interim-
bestuur gekozen, dat meteen zijn waarde kon laten zien. Met
hulp van velen was de ijsbaan in no-time voorbereid en draai-
de ‘de keet’ volop met warme chocomel en glühwein. Hulde
aan iedereen die zich zo inzet voor dit gezellige en sportieve
dorpsvermaak. U maakt in dit nummer weer kennis met
nieuwe en ‘oude’ dorpsbewoners. Willemijn Jonkers is sinds
een paar maanden ‘Vreelandse’ en Jorrit Timmer is dat al zijn
hele leven. Anouk Pruim - grafisch ontwerper van o.a. het
nieuwe dorpsplan - staat in de schijnwerper, opticien Yvar
Steketee komt aan het woord in de rubriek ‘Bedrijvigheid’ en
de heer van Wijhe vertelt over het boek dat hij schreef over de
relatie met zijn kleinzoon en dat vanaf deze week te koop is
bij Tierelantijn. Marcel Mayer, de import Vreelander van vo-
rige maand, is gestrikt als filmrecensent. Samen met alle
agendapunten en informatie over de diverse verenigingen
weer volop leesplezier voor u!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Na een gezellige Nieuwjaarsborrel op 1 ja-
nuari jl, waarbij de opkomst gelijk was
aan het voorgaande jaar, gingen we weer
aan de slag voor het dorp. We voeren ge-
sprekken met de Provincie Utrecht over
het aquaduct, de N201 en de oversteek-
plaats bij de BP. Ook de verbreding van de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
wordt hierbij betrokken. Het Dorpsplan
ligt bij de drukker en kan men eerdaags

verwachten. Met betrekking tot de UMTS-
mast heeft de Dorpsraad haar zorgen uit-
gesproken in een brief aan de gemeente
Loenen. De Dorpsraad vraagt u mee te
denken over manieren om de snelheid
van de pleziervaart op de Vecht te beper-
ken. Zeker als zij door ons dorp varen.
Heeft u suggesties of ideeen hierover,
stuurt u die dan aan John de Nooij,
john.de.nooij@online.nl.

Bericht van de Dorpsraad

Henk Dalhuisen blij verrast

Door een akelige val van zijn fiets is onze krantenbezorger Jan
voorlopig uit de running. Hij liep bij zijn val een gecompliceer-
de bovenbeenbreuk op. Gelukkig zien we hem sinds kort al-
weer door de straten van Vreeland bewegen. De bezorging van
de kranten is inmiddels tijdelijk door anderen overgenomen.
Wij wensen Jan een voorspoedig herstel!

Beterschap!

Terwijl het buiten flink vroor was het
woensdag 16 december lekker warm en
druk in het café van Cor. Hier hield IJsclub
Vreeland haar jaarlijkse ledenvergade-
ring. Na het bespreken van diverse versla-
gen en een gedetailleerde controle door
de kascommissie kwam al snel de toe-
komst van de IJsclub ter sprake. Het voor-
stel voor afsplitsing van de toercommissie
naar een zelfstandige vereniging lag op ta-
fel. De IJsclub Vreeland zou dan uitslui-
tend een landijsbaan exploiteren en de
toercommissie zou schaatstochten orga-
niseren. Na een felle discussie tussen le-

den van de ijsclub, toercommissie en be-
stuur werd een korte pauze ingelast. 

Lees verder op pagina 3

IJsclub Vreeland bravo!
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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
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
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
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
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
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 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
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Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
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Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 24 jan. 10.00 ds. R. Abma
zon. 31 jan. 10.00 ds. N.K. Elkerbout
zon. 7 feb. 10.00 ds. R. Abma
zon. 14 feb. 10.00 ds. J. Verburg
zon. 21 feb. 10.00 ds. R. Abma
zon. 28 feb. 10.00 ds. R. Abma

Ludgerus Parochie
zon. 17 jan. 10.00 Werkgroep

Woord en Communie
zon. 24 jan. 10.00 Pastoor van Os

Woord en Communie
zat. 30 jan 19.30 Pastor Geurtsen
zon. 7 feb. 10.00 Pastor vd Meulen 

Woord en Communie
koffiedrinken

zon. 13 feb. 10.00 Pastor Huisintveld
woe. 17 feb.19.30 Pastor van Os

Aswoensdag

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

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

28 jan. Poëzie aan de Vecht
11 febr. Opvoering Venetiaanse 

Tweeling Dorpshuis
14 febr. Valentijnsdag
18 feb. Jaarvergadering 

Vrouwen van nu
22-26 febr. Voorjaarsvakantie
25 febr. Lezing Marc Chagall in ‘t Web

Loenen aan de Vecht

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Zaterdag 23 januari 

v.a. 22.00 uur
(verlaat) 

Nieuwjaarsfeest 
bij Cor, Taveerne de Vecht
met optreden van The Bats



Vervolg van pagina 1
Uiteindelijk kwam uit de aanwezigen het
voorstel om een interim-bestuur aan te
stellen. Dit interim bestuur zal de moge-
lijkheden om toch samen door te gaan on-
derzoeken en ondertussen alles in het
werk stellen om schaatsplezier in
Vreeland veilig te stellen. In een volgende
vergadering komt dit tijdelijke bestuur
met een voorstel op welke wijze dit moge-
lijk is. Tenslotte kwamen in de rondvraag
diverse complimenten naar voren voor de
goede organisatie van de schaatsfestivitei-
ten in het afgelopen jaar. Op onderstaan-
de foto ziet u het interim-bestuur, dat met-

een aan de bak kon omdat het direct hard
ging vriezen! Met man en macht ging
men aan de slag om het ijs schoon te ma-
ken, de keet te bevoorraden en te beman-
nen, de glibberige matten te vervangen,
de muziek te regelen, kortom, alle vele
werkzaamheden werden en worden ver-
richt om de ijsbaan tot een sportief en
sfeervol ontmoetingspunt te maken. De
ijsdisco op vrijdag 15 januari was een  da-
verend succes! John Kramer kwam bij de
ijsbaan met zijn fantastische muziek en
het gewelidige discolicht. Cor Ledder had
zijn Taveerne de Vecht voor één avond
naar de Bergseweg verplaatst, samen met

Daan Klever. Aloys Hageman heeft de hele
avond met een brede glimlach warme
worsten verkocht. Raymond van der Spoel

was meteen ter plekke toen de electriciteit
uitviel en het wel héél erg donker werd,
daar op dat weiland. Dit alles samen met
een grote opkomst Vreelanders maakte er
een superleuke avond van. Of er bij het
verschijnen van deze Vreelandbode nog
ijs ligt weten we niet, maar mocht dat wel
zo zijn: vergeet niet ook uw steentje bij te
dragen en af en toe een bardienst te draai-
en! Vele handen maken immers licht
werk en op die manier blijft deze in- en
ontspanning voor ons dorp voor iedereen
leuk. Kijk voor alle info over de ijsbaan en
foto’s op www.ijsclubvreeland.nl.
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Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

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

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Het interim-bestuur op de achterste rij vlnr Kirsten Spyker, Jorrit Timmer, Lodewijk van Monsjou,
Michiel van Dis, Albert Marseille, Huub Rosier. Op de voorste rij het voorgaande bestuur vlnr Albert
de Greef, dagvoorzitter ledenvergadering Stanley Winnink, Nico Zeldenrijk en Cees Vlug.
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

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

Midden in de nacht van 9 januari, om half
drie, zag Vincent Stapper (hij deed zijn
naam eer aan en kwam net bij Cor van-
daan!) vlammen uitslaan bij een flatwo-
ning aan de Vijverlaan.   Onmiddellijk bel-
de hij 112 waarna binnen een paar minu-
ten de Loenense brandweer aanwezig was
en het vuur kon blussen. Aangezien er ge-
meld was dat er brand was in een flat, wa-
ren de omringende brandweercorpsen
van Nederhorst en van Ronde Venen (dat
met een hoogwerker was gekomen) ook
gealarmeerd maar deze konden onver-
richter zake terugkeren naar hun kazer-
ne. Jacob Stapper heeft onmiddellijk de
bewoner geholpen met het uit huis halen
van zijn katten en hielp hem om via zijn
eigen ladder over het balkon naar bene-
den te komen. De zeer geschrokken onder-
buurvrouw, mevrouw Dolman, werd op-
gevangen bij de familie Stapper thuis,

waarvoor zij via de Vreelandbode graag
haar dank wil uitspreken. De brand is
waarschijnlijk ontstaan door een door-
midden gebroken asbak met smeulende
asresten. Het huis is door rook- en water-
schade nog niet bewoonbaar, maar geluk-
kig is de brand niet overgeslagen naar
buurflats en zijn er geen gewonden geval-
len. Deze akelige gebeurtenis is dus letter-
lijk met een sisser afgelopen.                    J.J.

Brand meester aan de Vijverlaan

De temperaturen komen niet boven het
vriespunt uit;  het KNMI worstelt met de
vraag “wel of geen weer alarm” en de voor-
raad strooizout is bijna op maar......... over
4 maanden viert Vreeland weer Koningin-
nedag ! Het Oranje comité is al druk bezig
met alle voorbereidingen en  30 april be-
looft traditiegetrouw een onvergetelijke
dag te worden.  Dit jaar was de keuze van
het thema niet zo moeilijk. De Olympische

spelen en het WK voetbal gaven de voorzet
voor de rode draad van Koninginnedag
2010: “Sportief Vreeland”.  Noteer vrijdag
30 april dus in uw agenda voor een gezelli-
ge en sportieve Koninginnedag.
Vindt u het leuk om op Koninginnedag
een handje te helpen met de voorbereidin-
gen, begeleiden van activiteiten en derge-
lijk,  meldt u zich dan bij Els van Gils
(els_van_gils@hetnet.nl of 293417).

Koninginnedag 2010

Zo geef je nietsvermoedend een interview
als import Vreelander, zo ben je direct ook
gestrikt als de nieuwe filmcriticus van de
Vreelandbode... Het kan verkeren. Had ik
maar niet moeten roepen dat ik samen met
Jan Joseph Krimpenfort, Pieter Kooman en
Gert Joan Bouma eens in de zoveel tijd ‘een
flimpje pak’ om daar vervolgens in de kroeg
uitgebreid over te gaan filosoferen. De beste
film die we de laatste tijd gezien hebben is:
‘Mannen die vrouwen haten’, de verfilming
van het eerste deel van de Millennium-trilo-
gie van Stieg Larsson. Maar die is inmiddels
alweer dusdanig gedateerd - de trailer van
deel 2 is nu al te zien in de bioscoop - dat een
bespreking hier toch wat oubollig zou over-
komen. Eigenlijk geldt dat ook voor ‘Komt
een vrouw bij de dokter’, maar een meer re-
cente film heb ik nog niet gezien. Jullie
moeten het er dus maar mee doen...  

Het verhaal van de verfilming van het ge-
lijknamige boek van Kluun is even simpel
als vreselijk. Het leven lacht Stijn en
Carmen toe. Ze zijn succesvol, hebben een
lieve dochter en niets lijkt hun geluk in de
weg te staan. Totdat zij (Carice van Houten)
kanker krijgt en hij (Barry Atsma), een toch

al notoire vreemdganger, er een vriendin
Roos (Anna Drijver) bijneemt. Het verhaal
neemt je mee in het verschrikkelijke ziekte-
proces waarin pijn, verdriet, angst en hoop
kernwaarden zijn. Uiteindelijk overlijdt
Carmen na een heftig ziekbed en zij die het
boek gelezen hebben, inmiddels al meer
dan een miljoen, zullen het waarschijnlijk
niet droog gehouden hebben. Ook bij de
film zijn zakdoekjes aan te raden, hoewel
het lang niet zo indrukwekkend is als het
boek. Daar zijn  - zoals gebruikelijk - de per-
sonages veel dieper uitgewerkt en word je
meer meegenomen in het verhaal. En dat
ondanks de meer dan uitstekende vertol-
kingen van de hoofdpersonages en de pri-
ma regie van de debuterende Reinout
Oerlemans. Jammer is ook dat de enorme
humor waar het boek mee doorspekt is, in
de film toch wat achterwege blijft. 
De critici braken hun pen over zowel de
film als het boek. De meeste vonden het, op
een uitzondering na, een slecht boek en een
tamelijk slechte film, maar zij hebben te-
genwoordig, en dat is natuurlijk wel opmer-
kelijk, weinig invloed op het publiek. Dat
kocht massaal het boek en nu dus ook een
kaartje voor de film. M.M.

Recensie: Komt een vrouw bij de dokter

Dat kan bij de cursussen van Stichting
Cursusproject Loenen! Ook in het nieuwe
jaar heeft zij een gevarieerd cursusaanbod
in de regio voor u. Er starten dit voorjaar
verschillende cursussen (sommige al in ja-
nuari): Speksteen bewerken, Papier schep-
pen, Boekbinden, Tekenen en Schilderen,
Creatief met plastic, Quilten, Mensen-
dieck, Yoga, Chi Neng Qigong, Oriëntatie

op de Spaanse Cultuur, Ontzuren en ont-
slakken, Matrix Methode,  Enneagram,
Aura lezen én een Dierentolk lezing. Meer
informatie over de inhoud, data, kosten en
aanmelden vindt u op www.cursuspro-
ject.nl (klik op regio en daarna op Loenen).
Bellen kan ook via telefoonnummer (0294)
231155 of 253490 of mailen naar cursus-
projectloenen@upcmail.nl.

Creatief bezig zijn, lekker bewegen of anders

We are looking for someone that lives in or near by Vreeland 
that could work for us for 10 - 20 hours a week.

Cleaning and support us with running the household and at times help 
with the children. We need an experienced housekeeper; someone that is
flexible, well organized and calm and friendly with children. More or less
hours to be discussed. Also sometimes babysit at night needed. English 

or (basic) Dutch language skills. Driver license would be great.

Please call for information: 06 255 66 163

Wij zoeken iemand - uit de nabije omgeving van Vreeland - voor een 
aantal uren (10 -20 uur) per week die ons huis schoon maakt en ons helpt

met het runnen van de huishouding. Ook af en toe op de kinderen past.
We zoeken iemand die ervaren is, goed georganiseerd en rustig is en 
uiteraard goed overweg kan met onze kinderen. Werktijden in overleg.
Soms ook oppas in avond nodig. Flexibiliteit een vereiste. Zowel meer 

als minder uren bespeekbaar. Nederlands of Engels sprekend.
Rijbewijs zou fantastisch zijn - geen must.

06 255 66 163 
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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

Al enige tijd heeft Vreeland
last van vandalen. Zo zijn al
meerdere keren de lampjes uit
de muziektent gedraaid en ka-
pot gegooid. De bedrijfsvereni-
ging vraagt aan iedereen op-
lettend te zijn en bij onraad de
politie te waarschuwen. In de
dagen voor oud en nieuw zijn
op het schoolplein van basis-
school CSV diverse vernielin-
gen aangebracht. Zo zijn er in
de luchtroosters op het plein
rotjes gegooid waardoor een
schade is ontstaan van ruim
h 3.000. Er is inmiddels aangif-
te gedaan bij de politie die, volgens oogge-
tuigen, de vermoedelijke daders een be-
zoekje heeft gebracht. Gelukkig heeft
Vreeland ook modelburgers! Als goed be-
gin van het nieuwe jaar hebben Daan, Bart

en Anne Zeldenrijk alle vuurwerkresten
van het schoolplein opgeruimd. En dat
was een heel karwei! Zij zijn hiervoor in de
weekopening beloond met een stukje zelf-
gebakken appeltaart van juf Fennie.         S.B.

Vandalen en modelburgers!

2010. Een nieuw jaar is begonnen en de
Aarde heeft weer een volledig rondje van
365.2422 omwentelingen om de zon ach-
ter de rug. En dat al voor de ongeveer 4.57
miljardste keer. Door de draaiing van de
Aarde om haar as lijken de sterren rond
een denkbeeldig punt aan de hemel te be-
wegen en precies op dat punt vinden we
een ster: de Poolster. Deze is redelijk ge-
makkelijk te vinden door de schuine kant
van “de steelpan” (sterrenbeeld Grote
Beer) 5x naar boven te verlengen. De
Poolster zit in de staart van sterrenbeeld
Kleine Beer en is geen bijzondere ster,
maar ligt vanuit Vreeland bezien precies
in het verlengde van de draaias van de
Aarde. De Poolster is dus ook de enige ster
die niet van plaats verandert en zowel in

de winter als in de zomer gemakkelijk te
vinden is. Gelijktijdig draait de Aarde
weer een rondje om de zon. Hierdoor lijkt
de zon vanaf de Aarde gezien langs de ster-
renbeelden van de dierenriem te bewe-
gen. De dierenriem is een ongeveer 20 gra-
den brede zone aan de hemelbol, waar-
binnen de schijnbare banen van de zon,
de maan en de planeten verlopen. Het
sterrenbeeld waarin je bent geboren, is
het teken van de dierenriem waarin vanaf
de Aarde gezien op dat moment de zon
stond. Iedere maand schuift de zon een
sterrenbeeld op, van Steenbok naar
Waterman, van Waterman naar Vissen
totdat alle sterrenbeelden aan de beurt
zijn geweest, en er weer een jaar voorbij is.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Simon van der Paauw, onze plaatselijke
boer met zijn melkbedrijf aan de
Kleizuwe, heeft spannende tijden achter
de rug. Al drie maanden geleden werden
er monsters genomen van de geitenmelk.
Twee maanden later gebeurde dit weer! Al
die tijd had Simon niets gehoord. Was er
Q-koorts op zijn bedrijf of niet? Simon:
“Het waren spannende maanden. Wij wa-
ren natuurlijk ongerust. Maar gelukkig
zijn onze 540 geiten niet besmet! Wij kun-
nen weer opgelucht ademhalen!”
Simon vindt het vreselijk wat er gebeurt.
“Het is dubbel én verdrietig. Er zijn 40 dui-
zend geitjes geruimd, omdat er zes doden
zijn gevallen. Ik kan dat niet goed rijmen.
En veel mensen die ik spreek hebben hier
ook weinig begrip voor. Volgens mij komt
het door de media. En vooral door de uit-
zending van Zembla. Heel veel geitenboe-
ren waren al gestart met het vaccineren
van hun dieren. Nu worden zelfs gevacci-
neerde geiten geruimd! Mijn mening is
dat we tot 2011 hadden moeten wachten.
Dan had het vaccin zijn werk kunnen
doen. Dán hadden we de Q-koorts onder
de knie gehad. We gingen nét de goede
kant op.” Simon vindt dat er onnodig
hard is ingegrepen. Toen hij zijn geiten
wilde vaccineren was er geen vaccin be-
schikbaar. Hij overweegt nu om in de zo-

mer van 2010 tot vaccinatie over te gaan,
maar dat ligt aan de ontwikkelingen in de
sector. “We hebben al een schrijven gehad
van de overheid dat we de mest van de gei-
ten tijdens het lammeren niet meer mo-
gen uitrijden. Die mest moet onder een
plastic zeil blijven liggen, zodat de bacte-
riën vanzelf dood gaat. Dat is een goede
maatregel!” Simon benadrukt dat er mo-
menteel geen gevaar is voor besmetting.
“Dat gebeurt pas tijdens het lammeren.
De bacterie zit namelijk in het vruchtwa-
ter. En hoe ie daarin komt, dat weet nie-
mand.” Boer Simon hoopt dat de Q-koorts
de Kleizuwe niet bereikt! Ook de komende
periode zullen er steeds monsters van de
geitenmelk worden genomen. “Ook al
hebben we geen Q-koorts, we hebben er
wél last van. De melkprijs is namelijk ge-
daald, omdat consumenten door alle be-
richten in de media nu ook bang zijn om
geitenmelk te drinken.” Op oudejaarsdag
belt Simon nog even op. Een 21-jarige stu-
dente is gestart met een online petitie.
“Duizenden mensen hebben al getekend.
Ze zijn allemaal tegen het ruimen van gei-
ten en schapen. Medio januari zal de peti-
tie worden aangeboden aan de Tweede
Kamer. Kijk maar op www.petitie.nl en
dan op ‘stop-het-ruimen-van-gezonde-gei-
ten-en-schapen’.” C.L.

Geen Q-koorts bij Simon van der Paauw! Uitnodiging

1920                   2010

Op D.V. 1 februari hoopt Arnold Niessen
zijn 90e verjaardag te vieren.

U bent welkom om hem te feliciteren
in het Dorpshuis Vreeland op 

zijn verjaardag van 14.00 - 16.00 uur

Familie Niessen
Ruiterstraat 4, 3633 AV Vreeland
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Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Yvar Steketee van Oogmerk Briljant

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

Vlak voor Kerst glibberde ik over de
Kortenhoefsedijk op weg naar het winkel-
centrum van Kortenhoef waar Yvar
Steketee zijn optiekwinkel heeft. In alle
consternatie van te laat en gladde wegen
was ik ook nog mijn leesbril vergeten
maar dat bleek natuurlijk het laatste waar
ik me zorgen om hoefde te maken. Yvar is
opticien en runt zijn bedrijf met professi-
onele warmte en hartelijkheid. Het team
dat hij om zich heen heeft verzameld
werkt al jaren bij en met hem. Een echt fa-
miliebedrijf is het niet maar omdat zijn
ouders ook een optiekbedrijf hadden was
het niet helemaal toevallig dat Yvar zijn
opticstudie in Rotterdam volgde en uit-
eindelijk voor zichzelf begon.

Yvar Steketee, een bijzondere naam. Yvar
is een Noorse naam, speels samengesteld
uit de letters van zijn geboortenaam, Ary.
En Steketee is een Zeeuwse naam die tot
1540 terug te vinden is in de archieven. 
Zelf is Yvar opgegroeid in Leusden-Zuid.
Zijn ouders hadden een opticienwinkel in
Spakenburg en na zijn opleiding deed
Yvar zijn eerste praktijkervaring op in de
winkel van zijn ouders.
Vijftien jaar geleden besloot hij zich zelf-
standig te vestigen en dat werd Korten-
hoef. Eerst 3 jaar aan de Kerklaan wat pret-
tig was omdat hij zo de markt kon verken-
nen. Het winkelcentrum was toen nog in
aanbouw en Yvar vond al snel uit dat hij
in de geplande bouw meer bedrijfsruimte
nodig zou hebben. Als eenmanspraktijk
ben je nou eenmaal kwetsbaar en de
markt bleek groot genoeg om er met 5
mensen te kunnen werken: 2 contactlens-
specialisten, Jaap en Yvar zelf, de ‘aflever-
specialiste’ dat is Ria die de klanten in-
structie geeft over het inzetten en uitha-
len van lenzen en Maria, de duizendpoot
die sinds 3 jaar fulltime werkt. Tot slot
zijn moeder die achter de schermen veel
werk verzet. 
Yvar werkt nu met de modernste appara-

tuur maar in zijn opleiding leerde hij nog
om met de hand brillen te slijpen, 3 keer
4 uur per week. Daar is hij nu heel blij
mee: een moeilijke bril in elkaar te sleute-
len vereist veel vakwerk en daar kan geen
computer tegen op. 
De eerste 10 jaar van zijn bedrijf in
Kortenhoef woonde hij in Nederhorst om-
dat hij aanvankelijk dacht dat het belang-
rijk was werk en wonen te scheiden.
Onzin, bleek achteraf, omdat veel mensen
uit Nederhorst toch wel de weg naar zijn
winkel wisten te vinden. En eigenlijk
vindt hij het ‘hartstikke leuk’ om tussen
zijn klanten te wonen.

Yvar heeft bewust gekozen om in een klei-
ne gemeente te wonen. Hij zet zich graag
in voor de gemeenschap, zoals voor de
winkeliersvereniging waar hij 11,5 jaar
voorzitter van was en voor de kerk.
De kerk is belangrijk voor hem als
Christen maar Spakenburg was hem te
streng. In Soest, waar hij kort woonde, en
in Nederhorst was hij actief betrokken bij
de kerk. Maar sinds hij in Kortenhoef
woont zet hij zich niet meer in voor het
echte kerkenwerk. Wel voor de geldwer-
ving om bijv. de restauratie van de kerk en
de pastorie aan het Noordereinde te kun-
nen bekostigen. Het is een monument van
350 jaar oud dat mede door de inzet van
vrijwilligers als Yvar weer in zijn oude glo-
rie hersteld wordt.
Een paar jaar geleden is Yvar getrouwd,
‘op latere leeftijd’ zoals hij dat zelf noemt.
Aan het plotseling glimmen van zijn ogen
is te merken dat hij daar erg blij mee is.
Vooral als hij begint te vertellen over zijn
10 maanden oude zoon Lucas hoor je dat
er zo’n groot geluk in zijn leven gekomen
is dat hij de passie voor zijn vak graag met
de opvoeding van zijn zoon wil delen.
Vanaf januari gaat Yvar naar de sport-
school om te spinnen samen met een paar
vrienden. Want als jonge vader moet hij
natuurlijk wel in shape blijven.  R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’

Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 
historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. Zeker omdat we sinds augustus 2009 een officiële
trouwlocatie in Naarden-Vesting zijn! U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

2 gangen Lunch menu à € 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à € 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op 
www.dieuwerelema.nl, onder “nieuws”

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : dieuwer_elema@hotmail.com

Praktijk voor Creatieve Therapie
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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

Op donderdag 28 januari is iedereen wel-
kom bij alweer de 4e editie van “Poezie
aan de Vecht” in de bibliotheek van
Loenen. Vanaf 20.00 uur zullen inwoners
hun favoriete gedicht voordragen, al dan
niet door henzelf geschreven. Vóór elk ge-
dicht leggen zij uit waarom ze dit gedicht
gekozen hebben. Speciale gast is de beken-
de dichter Edward van de Vendel
(www.edwardvandevendel.nl). Leerlingen
van de Scholengemeenschap Broklede uit
Breukelen en de Graaf Floris basisschool
in Loenen nemen ook deel. Veelzijdig gita-
rist Pieter Adriaans verzorgt de muzikale
omlijsting. Deze gedichtenavond wordt
gesteund door Boekhandel van Kralingen,
de Vrienden van de bibliotheek Loenen en
de Stichting Spaarbank Breukelen.
Om 19.30 uur gaan de deuren van de bibli-
otheek open. Entree h 5 te betalen aan de
deur; dit is inclusief een drankje en de
bundel met gedichten van de avond. Om
20.00 uur gaan de deuren beslist dicht.
Na afloop napraten met een glaasje.
Deze avond staat in het teken van de

Nationale Gedichtendag, die ieder jaar op
de laatste donderdag van januari plaats-
vindt in Nederland en Vlaanderen. Voor
meer informatie zie www.gedichten-
dag.org/activiteiten/utrecht.

Poezië aan de Vecht

Het programma 2010 voor de leden van
“Vrouwen van Nu”, afdeling Loenen /
Vreeland, is rond. En niet alleen voor de le-
den. Belangstellenden die eens een avond
willen meemaken zijn van harte welkom. 

Het programma voor 2010:
21 jan. - Een muzikaal begin van 2010 met
een avond rond Tsjaikovsky en de tijd
waarin de componist leefde.
18 feb. - wordt de Jaarvergadering gehouden.
Daarnaast vertellen 2 dames hoe blij een zie-
kenhuis is met de zogenaamde troost-
dekentjes. Deze dekentjes werden aangebo-
den door de handwerkgroep uit onze leden.
Zij zijn bestemd voor ouders die helaas een
doodgeboren kindje kregen of waarvan de
baby kort na de geboorte overleed.
18 maart - Dit jaar staat ook in het teken
van de Creativiteit. Dus proberen we die te
bevorderen! Onder deskundige leiding
wordt een stukje gemaakt met voorjaars-

bloemen.
15 april - tot slot een kledingshow, lekkere
hapjes en een vleugje cultuur van onze
Molukse medelanders. 
De excursiecommissie zorgt als aanvul-
ling voor interessante, boeiende en gezel-
lige excursies en andere uitjes. In provin-
ciaal verband is er ook een groot aanbod
van activiteiten, alsmede een themadag
met andere vrouwenorganisaties.
Kortom: wees gast en proef de sfeer !
Voor wie eerst nadere inlichtingen wil
hebben, kan contact worden opgenomen
met de secretaris: T. van Wageningen-
Koopman, Doude van Troostwijkplein 45,
Loenen, tel. 0294 23 18 07.
De avondbijeenkomsten worden meestal
gehouden op de 3e donderdag van de
maand. De leden komen bijeen in het
zaaltje “De Lichtkring”, Kerkstraat 4 in
Loenen. Aanvang: 20.00 uur; het zaaltje is
open om 19.30 uur.

Programma ‘Vrouwen van Nu’

Stichting HiP (Hulp in Praktijk) opent op
16 januari de helpdesk in de Gemeente
Loenen. Iedereen in nood kan vanaf dan
bellen met “0900 447 447 4” en een be-
roep doen op vrijwillige hulp. HiP komt in
actie bij problemen waar men zelf geen
oplossing voor heeft door gebrek aan soci-
aal netwerk, inkomsten en/of gezondheid.
HiP schakelt bij hulpverzoeken vrijwilli-
gers in van lokale kerken. In de Gemeente
Loenen wordt HiP actief in de dorpen
Loenen aan de Vecht, Nigtevecht,
Loenersloot, Nieuwersluis en Vreeland.
Uit de 6 participerende kerken hebben
vrijwilligers zich opgegeven als hulpbie-
der. Via HiP gaan deze mensen hulp geven
in de eigen buurt of wijk. Het gaat om al-
lerlei vormen van praktische hulp, zoals
klusjes, boodschappen, administratie,
vervoer etc. Ook kan men een HiP vrijwil-
liger inschakelen voor sociale hulp, zoals
koffiedrinken, wandelen en als u als man-

telzorger dag en nacht de zorg hebt over
een gezinslid. Stichting HiP is een lande-
lijk netwerk, met een plaatselijke wer-
king. HiP heeft als doelstelling christenen
uit lokale kerken te mobiliseren om hulp
te bieden aan mensen in nood. Zij werkt
hiermee nauw samen met de lokale ker-
ken en met lokale hulporganisaties. HiP is
sinds november 2005 actief en is in 24 an-
dere plaatsen open. In diverse andere
plaatsen is HiP in voorbereiding. HiP is
een non-profit organisatie en afhankelijk
van sponsors. Het Oranje Fonds is een van
de organisaties die HiP ondersteunt.
Neem voor meer informatie een kijkje op
de website: www.stichtinghip.nl of telefo-
nisch 0900 4474474.

0900 447 447 4 Hulpdienst voor noodhulp

Voor meer informatie over

De Vreelandbode kijk op:

www.vreelandbode.nl
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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!
Gelukkig Nieuwjaar allemaal! Hebben jul-
lie nog goede voornemens? Wij wel! Wij
gaan onze voetafdruk een beetje verklei-
nen. Huh?!? Hieronder lees je er alles over.
Weet je nog dat alle landen in de wereld in
december naar de stad Kopenhagen gin-
gen? Daar gingen ze met elkaar praten.
Waarover ook alweer? Over het milieu.
Over onze aarde en dat we er zuinig mee
moeten omgaan. De landen hebben er da-
gen en nachten over gepraat. Ieder land
had andere wensen. De ene wilde veel goe-
de afspraken maken voor het milieu en
het andere land helemaal niet eentje. Al
die grote mensen kwamen er niet uit. Wat
nu?  Dan beginnen we maar bij onszelf. De
razende reporters hebben namelijk wel al-
lerlei goede ideeën. Doe je mee? Kom op,
kinderen van Vreeland; Wat is jouw voet-
afdruk? Test het hier. Lees het verhaal van
Robinson Crusoe en de groene tips. Heb jij
ook een  goed idee? Stuur het dan:
info@vreelandbode.nl 

Een toekomstidee
Een grote bus met aan de 
zijkant rekken voor 50 fietsen.
Er bestaan geen auto’s meer.
En ook geen brommers of motors.
Als de bus door grote lanen en straten
rijdt,
Stopt hij en je kan met je fiets naar het
goede adres.
Van Luna (10jaar)

Het verhaal van 
Robinson Crusoe
Lang geleden is Robinson Crusoe een kapi-
tein op een slavenschip. In een zware
storm vergaat het schip. Robinson komt
terecht op een onbewoond eiland.
Helemaal in zijn eentje. Hij bouwt van het
hout van het scheepswrak een huisje. En
op een deel van het eiland verbouwt hij
graan. Hij eet veel vis en kokosnoten. En

hij fokt geiten. Soms eet en verbruikt
Robinson Crusoe meer dan het eiland
hem kan geven. Verstandig? Nee! Want
straks heeft Robinson helemaal niks meer
te eten. Dan sterft hij van de honger.

Gelukkig woont alleen Robinson Crusoe
op het eiland. Wat zou er gebeuren als er
een schip met heel veel mensen aan-
meert? 

Even kennismaken met
Razende Reporter......
Hallo! Ik ben Noumi en mijn hobby’s zijn
hockey en paardrijden. Later wil ik ortho-
dontist, tandarts, iets met dieren of met
arme landen aan het werk, ik hou heel erg
van dieren en van de natuur.
Groetjes Noumi.

Nena’s Yell!!! Recycle!!!
Gebruik dingen opnieuw.
En nog een keer opnieuw.
Kleding minder kopen.
Gebruik oude knopen.
Kleren naar een kleiner iemand.
Da’s beter dan niemand.
Nu weet je er alles van,
Dus recycle wat je kan!!!
Door Nena van der Meer

Jouw voetafdruk
• JIJ gebruikt ook water, hout en aardolie.

Water, hout en aardolie zijn natuurlijke
hulpbronnen. De aarde levert de na-
tuurlijk hulpbronnen. Als je teveel na-
tuurlijke hulpbronnen gebruikt raken
ze een keer op. Net als in het verhaal van
Robinson Crusoe.

• JIJ gebruikt ook natuurlijke hulpbron-
nen. Je gebruikt dus een deel van de aar-
de. Wil jij weten hoeveel JIJ van de aarde
gebruikt? Dat kun je uitrekenen! Swaan
en Noumi hebben verderop een specia-
le test voor de Kinderpost gemaakt! 

• De uitkomst daarvan noem je ook wel
‘jouw voetafdruk’! Nee hoor: Jouw voet-
afdruk heeft niets te maken met jouw
schoonmaat:). Hoe kleiner jouw voetaf-
druk is, hoe zuiniger jij met de aarde
omgaat! 

Weetjes
• Je kunt een voetafdruk ook uitdrukken

in hectare (ha). Een hectare is ongeveer
twee voetbalvelden

• Is jouw voetafdruk bijvoorbeeld 2,0 hec-
tare dan heb je 4 voetbalvelden nodig
om te kunnen leven.

• Nu kan iedere aardbewoner 1,8 hectare
gebruiken zonder teveel van de aarde te
nemen, maar we nemen per aardbewo-
ner gemiddeld al 2,2 hectare in. 

• Een Nederlander neemt nu ongeveer 5
hectare, een Indiër neemt bijna 1 hecta-
re en een Amerikaan neemt ongeveer 9
hectare.

Bereken zelf je voetafdruk
1. Hoeveel melk, karnemelk, vla en 

yoghurt eet of drink jij per dag? 
7 bekers/bakjes of meer per dag. 10 
6 bekers/bakjes per dag. 8 
4 bekers/bakjes per dag. 6 
2 bekers/bakjes per dag. 4 
Soms wel, soms niet. 2 
Helemaal geen 0 
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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 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

Januari, altijd wat katterig 
na al die feestdagen.

Niets zo leuk als het luisteren 
naar een mooi hoorspel!

Zoals Oeroeg, een prachtig hoorspel 
met Rik Launspach, Peter Faber,

Martin Schwab en onze dorpsgenote
Margaux  Lindenkamp!

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!!!

2. Hoeveel boterhammen met kaas 
eet je op een dag? 
4 of meer. 10 
3 8 
2 6
1 4 
Soms wel, soms niet. 2 
Helemaal nooit kaas. 0 

3. Hoe vaak per week eet jij vlees?
Elke dag vlees. 28 
5 of 6 keer per week vlees. 21 
3 of 4 keer in de week vlees. 14 
1 of 2 keer per week vlees. 7
Helemaal nooit vlees. 0

4. Hoe vaak krijg of koop jij kleding? 
Ik krijg of koop vaak nieuwe kleding. 10 
Alleen wanneer het echt nodig is.  5 
Ik krijg of koop vooral tweedehandskleding.  2 

5. Hoe ga je naar school?
Ik loop of fiets. 0 
met de bus.   4
met de auto. 5 
met de fiets/lopend, bus of auto. 4 

6. Hoeveel uur per dag zit jij 
achter de computer of tv?
6 uur. 6 
5 uur. 5
4 uur. 4
3 uur. 3
2 uur. 2
1 uur. 1
Helemaal nooit. 0

7. Hoe vaak krijg of koop jij nieuw speelgoed?
Elke week.    12 
Elke maand. 5
Alleen met feest. 2 
iets vaker dan feestjes. 3 
Vooral tweedehands spullen.  1 

8. Hoeveel boeken krijg of koop jij?
Elke maand. 4
Een paar per jaar.   2 
tweedehands of van de bibliotheek.  1 
Helemaal geen boeken.  0

9. Ben je geabonneerd op een tijdschrift? 
op meer dan één tijdschrift.   3 
op één weekblad.  2 
op één maandblad.  1 
geen 0

10. Vliegvakanties: hoe vaak per jaar?
Paar keer per jaar buiten europa. 30 
Paar keer per jaar binnen europa. 24 
Een keer per jaar buiten europa. 18 
Een keer per jaar binnen europa. 12 

3 keer in mijn leven. 8 
2 keer in mijn leven. 4 
Nog nooit. 0

11. Autovakanties: hoe vaak per jaar?
Meer keren binnen europa. 12 
Meer keren dichtbij.     8 
Eens per jaar ver weg.   8 
Eens per jaar dichtbij.  6 
Alleen in Nederland.  4 
Niet met de auto op vakantie. 0 

12. Treinvakanties: hoe vaak per jaar?
Meer keren binnen europa. 6 
Meer keren dichtbij.   5 
Eens per jaar ver weg.  4 
Eens per jaar dichtbij.  3 
Alleen in Nederland.  2 
Niet met de trein op vakantie. 0

Tel nu alle punten op.
0 - 20: Je hebt een hele mooie voetafdruk.

Ga zo door!!
21 - 40. Je hebt een kleine voetafdruk. 

Jouw manier van leven is goed 
voor de aarde.

41 - 70. Je hebt een gemiddelde voetafdruk. 
71 - 100. Je hebt een vrij grote voetafdruk. 

Dat kan iets beter.
101 - 125. Je hebt een megagrote voetafdruk. 

Ga wat groener leven!!
P.S. Dankzij Noumi en Swaan kon jij hier je
voetafdruk berekenen! 
Bronnen m.b.t. Jouw (ecologische) voetafdruk:
de Kleine Aarde, Ecolife en Codename Future

Getekend door Swaan Bongers

kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen

Woordzoeker
Zoek de woorden
hiernaast. Als je
goed zoekt, vind je
ook nog de namen-
van de razende
Reporters! 
Zo kan het: ����

VOETSTAP
VERWARMING
FIETS
AARDE-AANDEEL
MILIEU
CONSUMEREN
VLIEGTUIG
AUTO
TREIN 
RUIMTE
DUURZAAM
VOETBALVELD 

Lieke Marseille

N ! P V O E T B A L V E L D ! N

O M T L S W A A N O R J A U B E

E A R I P J A ? L E U A I U E N

M D E E O E A U T O I Z C R R A

I E I G E T B O E ! M X M Z E O

A L N T L I E K E - T S X A N C

B E K U E T M I L I E U R A D O

L I R I W A U W T G M F S M B N

A N IJ G K O O G E N D O E ? E S

- F G U L V E R W A R M I N G U

F I E T S K ? S X E N U X A B M

T O E D E L O E T J E S L E E E

L U N A V O E T S T A P E U N R

A N N E L I E S E D A G D A G E

N U A A R D E - A A N D E E L N

? F T E P L E N T E ? Q K D O X
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

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

Vanwege het lustrumjaar heeft de activiteitenwerkgroep van
de HKGL de eer om het Piccolo Theater een stuk in de traditie
van de Commedia dell’Arte te laten spelen.
Eén van de karakteristieke elementen van de Commedia
dell’Arte, het Italiaanse geïmproviseerde typentoneel (16e tot
18e eeuw), was het inspelen op actuele gebeurtenissen en per-
sonen en het veelvuldig gebruik van muzikale elementen. 
In de versie van het Piccolo Theater “Dario Fo” van Carlo
Goldoni’s “ De Venetiaanse Tweeling” is de politieke actuali-
teit voortdurend aanwezig en aangepast naar de actuele poli-
tieke situatie in Nederland. Dit komt naar voren  in de 25 ca-
bareteske liedjes waarmee deze 18e eeuwse intrigue-komedie
is bewerkt tot een muzikaal blijspel.  Met live-muziek in arran-
gementen van huiscomponist Giorgio Conte (de broer van
Paolo) door een swingend combo. Geheel in de geest van
Nobelprijswinnaar Dario Fo, de peetvader van dit Amster-
dams gezelschap. Datum: Donderdag 11 februari 2010. 
Aanvang voorstelling: 20.00 uur, einde 22.30 uur. Plaats:
Dorpshuis Vreeland,  Fetha 16, Vreeland. Entree: leden: h 2,-,
niet leden: h 5,—, inclusief één kopje koffie/thee Kaarten reser-
veren bij: Liesbeth Bedaux 0294-237430 Eva Sasbach 0294-
234701 Kaarten afhalen aan de kassa tot 19.45 uur.

Commedia dell’Arte 
in het Dorpshuis

Op 13 januari opende wethouder Gera
Helling het servicepunt Teleweide in het
Dorpshuis. Dit servicepunt - het tweede
van de tien in de Provincie Utrecht- is ei-
genlijk een vervanging van persoonlijk
contact: via een beeldscherm kunnen alle
inwoners direct contact krijgen met ver-
schillende instanties, in dit geval de
Rabobank of ZuweZorg. U zit achter een
bureau, drukt op een knop en u ziet met-
een op het beeldscherm voor u iemand
zitten met wie u via een microfoon kunt
praten. Net alsof u voor een echt loket
staat, maar dan op afstand. Dit werkt na-
tuurlijk heel publieksvriendelijk, want u
hoeft niets ingewikkelds uit te halen om
uw vraag te stellen. Het is de bedoeling dat
de dienstverlening van het loket in de na-
bije toekomst wordt uitgebreid en dat u
bij nog veel meer organisaties terecht
kunt zoals de politie, de belastingdienst of
het WMO-loket van de gemeente zelf.
Dit concept past perfect in de wens om het
voorzieningenniveau in de dorpen in
stand te houden. De landelijke trend is im-
mers dat het voorzieningenniveau (win-
kels, bibliotheken, medische hulp etc)
sterk terugloopt waardoor het leven in

een dorp minder aantrekkelijk wordt.
Hopelijk is dit initiatief een stap in de goe-
de richting om bewoners van dienst te
zijn zodat ze niet hoeven te reizen of tele-
fonisch lang in de wacht moeten staan om
hun vraag te stellen en dat, aldus Gera
Helling, “het dorp meer is dan een groep
woningen zoals het in de Van Dale staat,
maar een hechte een leefbare gemeen-
schap van betrokken mensen”.  Het loket
is toegankelijk via de deur naast de ingang
van het Dorpshuis. Het Rabobankloket is
op werkdagen open van 8.00 tot 20.00
uur, het ZuweZorgloket van 10.00 tot
17.00 uur. Er hangen camera’s die doorlo-
pend toezicht houden, dus ongewenste
bezoekers kunnen meteen worden gesig-
naleerd. Ties Huisinga (Stichting Vree-
landse Gemeenschap) en Robert van de
Bos van het Dorpshuis zijn benoemd tot
ambassadeurs van dit concept. Mocht u
vragen hebben of ideeën voor andere aan-
bieders (wat mist u nog in ons dorp??), dan
kunt u dit met hen bespreken. Robert is
natuurlijk heel vaak in het Dorpshuis aan-
wezig. U kunt ook uw wensen of ideeën
doorgeven aan de projectmanager via te-
leweide@kpnmail.nl. J.J. 

Servicepunt Teleweide geopend

Wethouder Gera Helling kijkt toe hoe het Servicepunt van Teleweide
in het Dorpshuis voor het eerst in gebruik wordt genomen.



Aan het einde van het gesprek laat ze nog
even haar werkkamer boven zien. De ka-
mer in huis met een view op de Vecht. Het
is een lichte frisse ruimte - veel wit- met
een lekker ruim werkblad, een Mac met
erboven een prikbord dat op zichzelf een
prachtige collage is. 

Iets met kinderen
Anouk is grafisch ontwerper met hart en
ziel. Nog niet zo lang maar dit is wat ze he-
le-maal wil. Na de middelbare school in
Lochem wilde ze al iets kunstzinnigs doen
maar niet naar de Kunstacademie. Het
werd Kunstgeschiedenis in Groningen.
Toch riep ze al snel toen ze in 1988 met
haar studie begon en een bijbaantje als
overblijfmoeder nam: “Ik ga ook zeker
nog iets met kinderen doen. In de kinder-
opvang”. En dat deed ze. Weliswaar niet
direct na haar studie maar niet lang daar-
na. Ze ging eerst een tijdje werken bij een
schoenenwinkel (in de PC!) en daarna bij
de plaatselijke televisiezender van
Amsterdam, AT5. “Superleuk was het om
daar 2,5 jaar te werken maar hier lag toch
mijn carrière niet”.  En daar kwam ‘toch’
weer het idee om een kinderdagverblijf te
beginnen bovenborrelen. Ze heeft in die
tijd zo ergens rond 1998 al een innige re-
latie met Andries die ze in Groningen
heeft leren kennen, ze raakt in verwach-
ting van dochter Lieve en ze staan op het
punt te verhuizen naar dat leuke huis op
nummer acht in de Klapstraat.  Toch gaat
ze ervoor. “Op een bepaald moment is er
iets en dan werk ik dat uit!” 

Kijken en Luisteren
“Ik vind het heel lekker om met kinderen
om te gaan” vertelt ze verder en over hoe
met kinderen om te gaan heeft ze zo haar
eigen ideeën. Ze vindt het belangrijk dat
kinderen zich kunnen ontwikkelen zoals
ze in hun wezen zijn. En die visie treft ze
ook aan bij Reggio Emilia; bij de kinderop-
vang in het Noord Italiaanse stadje Reggio
Emilio waar filosoof-pedagoog Malaguzzi
zijn ideeën sinds de tweede wereldoorlog
in de praktijk bracht. Eén van de uitgangs-
punten? Heel goed kijken en luisteren.
Kinderen laten jou zien waar hun belang-
stelling en nieuwsgierigheid liggen. Jij
houdt het kind niet bezig maar jij sluit je
aan bij het kind. En je praat met ze. Anouk
verdiept zich samen met een gelijkge-
stemde partner in deze boeiende metho-
de en ze beginnen daarmee in 2000 een
kindercentrum in de Amsterdamse
Watergraafsmeer. Een kindercentrum
met de naam Vandaag. “Niet morgen of
gisteren maar vandaag: elke dag telt im-
mers”, verklaart Anouk. 

Met hart en ziel
In die tijd vraagt ze zich weleens af waar-
om ze ook alweer in Vreeland gingen wo-
nen. Niet zo raar als je bedenkt dat Anouk
iedere ochtend om 7 uur ‘s ochtends in de
richting van Amsterdam vertrekt met
dochter Lieve, en later ook met zonen Kik
en Jimi. Gelukkig zonder zorg over hun
opvang! 

Ze geeft zich met hart en ziel aan het be-
drijf. “Niet om het bedrijf maar om het
goed te doen voor kinderen”, benadrukt
ze. Behalve een pedagoog en een kunste-
naar nemen ze ook een kok in dienst zo-
dat ouders ‘s avonds eten mee naar huis
kunnen nemen. En met Artis om de hoek
zijn ze ongetwijfeld het meest verwende
kinderdagverblijf van allemaal. Wie kan
er nu dagelijks naar de dierentuin? 
Anouk geeft haar volle aandacht, haar cre-
ativiteit kent geen grenzen en om haar
heen verzamelt zich een familie van zo’n
30 leiders en 100 kinderen. De mensen
kwamen via via.  Maar wie veel energie
geeft, moet de energie die voor zichzelf
overblijft in de gaten houden. Afijn, toen
haar oudste Lieve naar de basisschool ging
bleek dat het uitgelezen moment voor een
broodnodige en welverdiende pauze; om
de kinderopvang aan anderen te laten en
nu echt neer te strijken in Vreeland.
Natuurlijk denkt ze terug aan ‘Vandaag’
maar ze is zeker zo blij met de rust en
ruimte waarin ze vandaag haar ontwer-
pen maakt. 

In de vriendelijk ogende werkkamer laat
ze haar huidige werk zien. Werk dat in
overzichtelijke mappen per klant gerubri-
ceerd zit. En, terwijl ze zo door de mappen
bladert, valt op dat al heel wat Vreelandse
starters en ondernemers hun weg naar
haar wisten te vinden. Wat een onderne-
mend volkje hier! Anouk ontwierp hun
briefpapier, brochures, hun huisstijl. Via
via, en zo te zien heeft ze het druk.  
Anouk verstaat de kunst haar opdrachtge-
vers ‘te pakken’ in passende kleuren, let-
tertypes, een logo of een naam. Met iets
van diezelfde uitstraling als haar werkka-
mer: lichtvoetig en van een welgekozen,
niet opdringerige schoonheid. A.W.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
IKKS, MARSH, CLOSED, 

MAIS IL EST OÙ LE SOLEIL?
YARN UNIT & REPEAT

UITVERKOOP 
3 halen, 1 betalen of 50% korting

Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

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

In de schijnwerper... 
Anouk Pruim - grafisch ontwerper met ‘eigen huisstijl’
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NIEUW MENUKAART IN DE NEDERLANDEN
Wilco heeft in de vakantiesluiting weer inspiratie opgedaan en 
dat resulteerde in weer een smakelijke en culinaire menukaart.

Kom de nieuwe gerechten proeven!

ACTIE JANUARI en FEBRUARI 2010; 25 euro korting!
Bent u Vreelander en wilt u bij ons komen dineren? 

Als u reserveert in januari of februari 2010 krijgt u bij een minimale 
besteding van 100,00 per tafel een korting van 25,00 op de gehele 
rekening. Gelieve bij de reservering te vermelden dat u van deze 

actie gebruik wenst te maken, samen met uw adres!

HOTELKAMERS 
Wegens succes in 2009 zetten we onze actie voor 2010 weer voort:

Heeft u gasten of zakenrelaties en zoekt u nog een hotelkamer? 
Speciaal voor onze dorpsgenoten geldt een tarief van 125,00 per 

kamer per nacht inclusief ons uitgebreide ontbijt!

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EV Vreeland  Tel. 23 23 26

Iedere dinsdagochtend om half tien is er
gezelligheid in het Vreelandse Dorpshuis.
Weer of geen weer, de dames van de hand-
werkclub zijn van de partij. Ook deze och-
tend. Het is buiten glad en glibberig, maar
de dinsdag willen de dames voor geen
goud missen. En wie zijn het dan? Wel,
Geer Hoedmer (83), Gerda Struik (70), Ton
Moerkens (78), Corrie Treure (78), Fre
Oegema (74), An Pistoor (84) en last but not
least ‘onze’ Truus van den Bos (67), die voor
de gelegenheid zelf ook eens mee doet aan
een cursus in ‘haar’ Dorpshuis. Fre weet te
vertellen dat de club al begin jaren negen-
tig werd opgericht. “Eerst was het veel
drukker. Nu handwerken vrouwen nog
wel, maar ze doen het liever thuis. Eerlijk
gezegd weten ze niet wat ze missen.
“Corrie: “Ja, we lachen wat af. Drinken ge-
zellig een paar kopjes koffie met wat lek-
kers erbij. En is één van ons in nood, dan
helpen we een handje.” Geer laat trots het
roomwitte baby truitje zien dat ze aan het
breien is. “Nee, niet voor één van de klein-
kinderen, die zijn al veel ouder. Maar mis-
schien voor een achterkleinkind, als dat
nog eens geboren wordt. Dan kunnen ze

zeggen ‘dat truitje heeft haar overgroot-
moeder nog gebreid’.” Ook Gerda is aan
het breien. Zij maakt lila bedsokken. De
andere dames houden het bij borduren.
Van tafelkleden, tot adventkleden, randen
voor handdoeken én niet te vergeten
prachtige wenskaarten. Niemand heeft de
leiding van de handwerkclub, nieuwe le-
den zijn meer dan welkom. Ton: “Alleen
maar gezellig! Het kost niets, behalve dan
de koffie. We handwerken tot circa 12.00
uur en, als in de zomer het Dorpshuis
dicht is, dan komen we op dinsdagoch-
tend bij elkaar thuis.”Tot slot merkt Geer
op dat Fre écht de allerbeste is. “Als we ons
werk verprutsen zegt ze rustig, uithalen
en opnieuw beginnen.” Alle dames begin-
nen te lachen. C.L.

Wat doen ze nou?

Arie van Wijhe is een Vreelander die we
voor bijna alle rubrieken van de
Vreelandbode zouden kunnen intervie-
wen. Hij is 61 jaar geleden geboren aan de
Vecht, weliswaar niet in Vreeland maar wel
dichtbij: aan de Mijndensedijk, in een tijd
dat de oostzijde van de Vecht nog
Loosdrecht toebehoorde. Arie is opge-
groeid in Loenen, heeft langdurig op hoog
niveau gevoetbald, was een verdienstelijk
wielrenner, schaatste 3 keer met succes de
Elfstedentocht,  en is nu al weer 24 jaar
woonachtig in Vreeland. Na een 5-tal stu-
dies en een veelzijdige carrière bij de over-
heid, semioverheid en in het bedrijfsleven
is hij nu zelfstandig interim manager in
het begeleiden van veranderingsproces-
sen, ondermeer bij de grote voetbalclubs,
zoals FC Utrecht. Daarnaast geeft hij lezin-
gen over leiderschap en publiceerde hij
veelvuldig over management en leider-
schap. De bijzondere relatie die Arie van
Wijhe met zijn eerste en enige kleinzoon
heeft opgebouwd, gaf aanleiding tot het
schrijven van een heel ander soort boek,
een persoonlijk boek, en daarover spreken
we met hem. ‘Angstig Verliefd’  is de titel.
Het bevat een groot aantal verhalen over de

nu 10 jarige Morris; de onvoorwaardelijke
liefde van zijn opa voor hem en de passie-
volle strijd deze wederzijdse liefde zo lang
mogelijk te laten voortduren, ondanks de
aandacht die vriendjes en vriendinnetjes
nu gaan opeisen, en de verleidingen van
computers en ander modern vermaak. 
Het is een heel vermakelijk en herkenbaar
boek, dat begint op het moment dat Arie in
vergadering zit en abrupt gestoord wordt
door zijn secretaresse met een bericht: het
bericht dat hij een kleinzoon heeft. Vanaf
dat moment startte een bijzondere relatie
van iemand die, net als vele generatiegeno-
ten, nog druk was met zijn carrière, inten-
sieve en lange dagen beleefde, die wellicht
zijn eigen kinderen bij tijd en wijle iets te
vanzelfsprekend nam, en die er nu heel be-
wust voor koos van deze prachtige klein-
zoon te genieten. De liefde, tijd en wijsheid
die hij zijn kleinzoon kan en wil geven,
kent geen grenzen. Zo beschrijft hij een va-
kantie in Amerika met zijn vrouw Ria. Bij
het dagelijks contact met het thuisfront
krijgt hij op enig moment Morris aan de te-
lefoon die hem naar huis maant. De vakan-
tie was nog niet teneinde dus in plaats van
op Morris’ wensen in te gaan door naar
huis te komen, liet hij, bij wijze van verras-
sing, Morris en zijn zusje met hun ouders
en ooms en tantes naar Amerika komen. 
Na al deze verhalen gelezen te hebben, ver-
baast het niet meer dat hij er ook nog zoiets
als een boek over heeft geschreven! Vanaf
deze week wordt  ‘Angstig verliefd’ bij
Tierelantijn verkocht (of via de website van
uitgeverij Free Musketeers).                 S.l.B.-N.

Arie van Wijhe, schrijver van ‘Angstig Verliefd’

Voor adverteren kijk op 

www.vreelandbode.nl

ONTDEK WAAR EEN KLEINE

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
TEL. 035 - 656 04 29

• Nieuwe auto’s • 
• Occasions met 12 mnd. garantie •

• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland

De op één na beste buurtsuper van 2009
Zoekt 

Parttime
Medewerker (m/v)

Voor doordeweeks

Heb jij zin om ons team te versterken?
Meld je dan aan bij Aloys Hageman

Tel: 0294-231514
E mail:  Dagwinkelhageman@live.nl

Aloys Hageman
Voorstraat 15   

3633 BB Vreeland
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Wat een heerlijke strenge winter hebben
we, met de ijsbaan die open was en zowaar
een witte kerst. Op bijgaande foto uit 1946
kunt u zien dat er in dat jaar ook behoor-
lijk wat sneeuw was gevallen. De foto
toont het noordelijk deel van de
Voorstraat, met een prachtig uitzicht op
de achterkant van een oude Citroën. Let u
eens op het half uitstekende nummer-
bord! En zoals u ziet was dit de enige auto
in de Voorstraat toen! Dat is nu wel anders.
Deze foto komt uit een fotoalbum dat in
1946 werd aangeboden aan burgemeester
L. Schiethart, die na 35 dienstjaren als
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht
aftrad. Hij was in de oorlog ondergedoken
geweest en tijdelijk vervangen door een
NSB burgemeester. Vlak na de bevrijding
keerde hij terug naar Vreeland, waar hij
feestelijk onthaald werd. Ook daar zijn
schitterende foto’s van gemaakt. Een jaar
later trad hij dan officieel af als burge-
meester. De burgerij van Vreeland bood
hem als dank voor zijn jarenlange toewij-
ding een fotoboek aan met daarin foto’s
van het dorp in die dagen, waaronder dus
bovenstaande foto. Zoals u ziet, is de
Voorstraat vanaf dit oogpunt niet zoveel
veranderd. We zien rechts het hek van het
hoekhuis, nummer 14. In dit pand was
halverwege de 18de eeuw de herberg ‘het
Radt van Avonturen’, tevens rechthuis
van Vreeland gevestigd. Het is hoogst-

waarschijnlijk rond 1854 gedeeltelijk ge-
sloopt en herbouwd in de huidige vorm.
In 1969 is het interieur verbouwd door de
bekende Loenense architect Aldo van Eijk.
Er heeft ooit een kamersynagoge in het
pand gezeten, die deels in het ernaast lig-
gende pand, dat van de supermarkt, stak.
Hier is verder nog weinig over bekend.
Volgend jaar zal een tentoonstelling over
Joden in de Vechtstreek openen in muse-
um Maarssen. Wellicht komt er dan meer
aan het licht over deze Vreelandse synago-
ge. Aan het einde van de straat zien we het
huis De Scholl, te herkennen aan de witte
gevel. In 1946 stond er nog geen wind-
vaantje op het dak met een goudkleurige
schol! Het huis dankt zijn naam naar men
zegt aan een voormalig eigenaar die Schol
heette. Er heeft ook ooit een Joodse slager
in het pand gewoond, die zijn slagerij had
in het aan de andere kant van de
Klapstraat gelegen pandje, vroeger snack-
bar ‘Oase’, tegenwoordig ‘Oeverdroom’. 
Zoals al in een eerdere Vreelandbode ver-
meld, heette de Voorstraat vroeger
Watersteeg en later Voorgracht. De straat
was immers parallel gelegen aan de
Achtergracht, die later Lindengracht
werd genoemd. Burgemeester Schiethart
woonde overigens zelf ook aan de
Voorstraat, maar dan in het zuidelijk deel,
op nummer 5. Dit pand, een voormalige
pastorie, is vorige maand verkocht.        J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vreeland vroeger...

...en nu!

De noorder Voorstraat

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.

Te huur in Vreeland
90m2 opslagruimte,
2x 45m2 , 1x 20m2

06-40496905

Lees de laatste editie op

www.vreelandbode.nl
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auto oskamp
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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
Het prachtige winterweer van nu was al
voorspeld door onze eigen reporter Harold
Linnartz in ‘Hemel  boven Vreeland’. En in-
derdaad, de IJsclub Vreeland is volop in be-
drijf. Het begon al even voor de kerstvakan-
tie en nu, in de derde week van januari,
wordt het kacheltje in de keet nog steeds
dagelijks opgestookt. De eerder gevallen
sneeuw bezorgt het bestuur wel enige uit-
daging. Er moet volop geveegd worden en
die apparaten hebben niet het eeuwige le-
ven, blijkt. De dankbaarheid voor al het
veegwerk is echter groot, jong en oud
maakt momenteel volop gebruik van de
baan. Dit moet Jorrit Timmer toch enige
voldoening geven! Jorrit, 27 jaar en zelf
een fervent schaatser, is recent toegetre-
den tot het bestuur van de IJsclub, net als
Michiel van Dis, Albert van Marseille,
Lodewijk van Monsjou en  Huub Rosier. Dit
is strikt genomen het interim bestuur
want de leden moeten formeel nog kiezen.
Maar die vergadering is niet eenvoudig te
plannen nu  iedereen zo druk is door het
winterweer. Jorrit’s vriendin, Kirsten
Spyker, zit ook in het bestuur. Ze zijn een
bekend koppeltje op de baan en veel in el-
kaars buurt te vinden. Zo draaien ze regel-
matig samen bardienst, vegen is efficiën-

ter alleen maar het interview met de
Vreelandbode deden ze weer gezellig sa-
men. En dat was eigenlijk ook wel leuk. Zo
hebben we het uitgebreid gehad over hun
ontmoeting,  op de ‘Van Leer’ brug! Kirsten
is van oorsprong een Loenense die op 14-ja-
rige leeftijd met haar ouders en broertje
verhuisde naar Vreeland. En wat eigenlijk
niet kan, gebeurde toch; de Loenense werd
verliefd op een vriendelijke Vreelander!
Kirsten moest het ontgelden bij haar
Loenense vriendinnen. Maar ja, de 8 jaar
oudere Jorrit bleek onweerstaanbaar. De
dag dat Kirsten 18 werd gingen ze samen-
wonen op de Lindengracht, in een huis
van de diakonie in Vreeland.
27 jaar geleden is Jorrit geboren op de
Bergseweg, waar ooit een boomgaard was,
met een caravan. Jorrit’s vader was ‘boer’
op proefboerderij Groot Kantwijk waar nu
Zadelhoff’s paardenpolocentrum gelegen

is.  In afwachting van een woning die bij
zijn functie hoorde, tevens aan de Bergse-
weg, bewoonden Jorrit’s ouders een cara-
van. In die periode is Jorrit geboren, waar-
schijnlijk onze enige oer Vreelander uit
een “woonwagen”! 10 jaar heeft Jorrit op
de Bergseweg 30 gewoond alvorens het ge-
zin naar de Vliet  verhuisde. Daar heeft
Jorrit met zijn ouders en inmiddels 3 jon-
gere broers met veel plezier gewoond. In
die periode heeft hij de Mavo in Hilversum
afgerond en, geïnspireerd door zijn vader,
‘Land, water en milieu’ gestudeerd, een
MBO-opleiding in Velp. Korte tijd later ver-
huisde het gezin Timmer naar Westbroek,
niet omdat Vreeland niet meer voldeed,
maar omdat de ouders van Jorrit de unie-
ke kans kregen een prachtige boerderij te
bewonen waar ze tegelijkertijd de zorg van
Jorrit’s grootouders op zich zouden kun-
nen nemen, mocht die behoefte ontstaan.
Jorrit is aanvankelijk  meegegaan richting
Westbroek maar keerde al ras terug naar
zijn geliefde Vreeland. Inmiddels werkte
hij in die periode voor zijn oom in de be-
tonbouw. Allerlei betonconstructies heeft
hij als voorman gerealiseerd, van mestkel-
ders tot zwembaden. Maar zijn passie lag
toch bij het boerenbedrijf. Meer in lijn met
zijn opleiding heeft hij onlangs de over-
stap gemaakt naar de overheid. Jorrit is nu
‘Inspecteur Agrarische Sector’. Hij contro-
leert boerderijen en andere landelijk gele-
gen bedrijven op milieu gerelateerde za-
ken, bijvoorbeeld of de vergunningen nog
in orde zijn, en of een  gemelde situatie ac-
curaat is weergegeven. Het kantoor van de
Milieudienst Noord-West Utrecht  staat in
Breukelen waar hij op de fiets naar toe
kan, om daar de administratieve kant van
het werk (40% van zijn tijd) uit te voeren,

en  van waar hij met de bedrijfs-
auto de boerderijen in de
Vechtstreek bedient. Jorrit is erg
blij met deze nieuwe baan en
dat kan Kirsten hartgrondig be-
vestigen, hij raakt soms niet uit-
gepraat over zijn ervaringen!
Gelukkig is Kirsten, ondanks
het leeftijdverschil, opvallend
goed in staat haar wensen uit te
drukken. Kirsten maakt zelf ook
een spannende tijd door, zij is
net begonnen als administratief
medewerkster bij vervoersbe-
drijf Connexxion, en mag zich

daarbij ook al bezig houden met werving
en selectie... Tja, wat valt er nog te wensen
voor dit jonge stel?  Daarover kunnen ze
heel concreet zijn: een starterswoning in
Vreeland en een toertocht, van de
Vreelandse IJsclub natuurlijk!

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

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

Op kerstavond, terwijl de bewoners ter
kerke gingen, sloeg de diepvriesdief in
Vreeland weer toe. Hij haalde uit de diep-
vries in de schuur een complete kerst-
gourmetmaaltijd weg. De ontdekking
werd gedaan toen de gedupeerden aan de
voorbereidingen van hun kerstdiner wil-
den beginnen. Helaas was de diepvries
leeg. In de week daarna sloeg de diepvries-
dief in dezelfde diepvries weer toe.
Blijkbaar had het de diepvriesdief goed ge-
smaakt! S.B.

Diepvriesdief actief



De Vreelandbode

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Pas 3 maanden wonen Willemijn, haar
man Hans en dochter Valentina in het
‘Wijnhuys’ van Vreeland. Maar toch zijn
ze al behoorlijk bekend met Vreeland en
Vreeland met hen. Dat is ook niet zo gek,
als je bedenkt dat ze allebei vanuit huis
werken, zich reeds zeer betrokken hebben
getoond, en, na een kleine dwaling die we
ze zullen vergeven, bewust ons dorpje
hebben uitgekozen: ze keken namelijk
eerst in Noordelijke richting toen ze beslo-
ten hadden Amsterdam te verlaten voor
meer rust, ruimte en sociale cohesie. Tot
twee keer toe hadden ze een bod gedaan
op verschillende huizen in het Waterland,
dat vervolgens beide keren afketste.  Het
mocht blijkbaar niet zo zijn. Tenslotte
hebben ze, zeer verstandig zeggen ze nu,
ook in Zuidelijke richting gekeken.
Willemijn had vele jaren geleden in de
Vechtstreek een fietstochtje gemaakt en

nooit vergeten hoe mooi ze het hier vond
qua natuur, schoonheid en rust. Het
‘Wijnhuys’ werd op Funda snel gevonden
en voldeed aan alle voorwaarden: ruim en
pittoresk. De fysieke ruimte is belangrijk
omdat Willemijn en Hans allebei een
werkplek thuis behoeven. Ze hebben el-
kaar ooit leren kennen tijdens de oplei-
ding Psycho-spirituele geneeswijzen.
(Willemijn volgde deze opleiding in aan-
vulling op haar theologieopleiding en
haar post doctorale predikantsopleiding.)
Tijdens deze opleiding maakten beiden
kennis met spirituele tradities en rituelen
van verschillende culturen en religieuze
stromingen. In deze tijd waarin het tempo
hoog ligt en we steeds individueler door
het leven gaan, ervaren we tegelijkertijd
ook dat het heilzaam kan zijn om een mo-
ment stil te staan bij wat ons echt raakt.
Willemijn is zelf een persoon die daar be-
hoefte aan heeft en heeft daarnaast inge-
speeld op de behoefte vanuit haar omge-
ving. Ze is een bedrijf in rituelen gestart.
Dit bedrijf, InRitual genaamd (www.inri-
tual.nl), is gegrondvest op drie pijlers: ri-
tueelbegeleiding, didactisch werk en the-
rapeutisch werk. Het didactisch werk
richt zich met name op het geven van cur-
sussen en workshops, het therapeutisch
werk op concrete vragen van personen.
Het begeleiden en vormgeven van ritue-
len kan gericht zijn op allerlei aspecten
van het leven, met of zonder algemene re-
ligieuze kaders. Zo heeft Willemijn erva-
ring met welkomstrituelen, bijvoorbeeld
voor een kindje, of begrafenisrituelen. Zij
hecht ook waarde aan speciale rituelen
rondom belangrijke momenten in het le-
ven van vrouwen, bij de eerste menstrua-

tie of de overgang. Zulke rituelen helpen
vrouwen om in hun eigen krachten te
gaan staan en sterker te worden.
Willemijn vindt juist deze rituelen interes-
sant omdat vrouwen heel lang als slecht
en zondig zijn afgespiegeld in sommige
traditionele stromingen. Gelukkig is daar
nu verandering in gekomen. Willemijn
staat er niet helemaal alleen voor, ze heeft
zich verenigd in een ceremonie-collectief
(www.ceremoniecollectief.nl). 
Over een weer assisteren ze elkaar. Een on-
derdeel van de therapeutische vormen
die zij aanbiedt is het doen van readings.
Via een reading probeert Willemijn door
te dringen tot de kern van een vraagstuk
of een individu, die voor dat individu zelf
niet altijd evident is. Door goed te kijken
(intuïtief waarnemen) naar energiestro-
men en non-verbale communicatie,  ver-
taalt zij die signalen naar een vraag om
vervolgens gezamenlijk te zoeken naar

een antwoord.  Zo krijgt een
persoon meer grip op wat
hem of haar ten diepste raakt
of motiveert. Hetzelfde geldt
voor een complexe situatie of
een (werk)plek - de techniek is
daardoor ook geschikt voor
bedrijven bij beslissingspro-
cessen. Waar de ratio tekort
schiet kan het geestelijke as-
pect uitkomst bieden. Zo is
Willemijn onlangs ook be-
gonnen met bedrijfsrea-
dings. Een heel interessante
manier voor bedrijven om be-

drijfsvisie, doelstellingen en uitvoering
op een lijn te krijgen en waar nodig bij te
stellen. 
Naast  al deze werkzaamheden is
Willemijn ook freelance theoloog, geeste-
lijk verzorger en pastoraal werker, mo-
menteel in Amstelveen. 
In Willemijns vrije tijd spelen muziek en
zang een belangrijke rol. Ze gaat sinds jaar
en dag naar haar zanglerares in
Amsterdam. Ze zou graag (het hoogste
lied) zingen in een van de koren van
Vreeland, maar als mezzo-sopraan zingt
ze de altpartij en ze zijn voorlopig alleen
op zoek naar sopranen.
Willemijns man, Hans, heeft zich, na hun
gezamenlijke opleiding op iets totaal an-
ders gericht. Hij is van huis uit  grafisch
vormgever en beeldhouwer. Daarnaast
heeft hij samen met zijn partners een in-
ternet communicatiebedrijf, Screenborn
genaamd, dat zich bezig houdt met com-
municatie, marketing & design voor nieu-
we media.

Hans en Willemijn zitten nog volop in de
verbouwing van het Wijnhuys. De schuur
is reeds aangepast maar van binnen moet
er nog het een ander gebeuren. Voorlopig
heeft Hans de enige werkkamer in beslag
genomen maar ik denk dat we er op kun-
nen vertrouwen dat Willemijn wel een an-
der plekje voor zichzelf zal inwijden! Op
de vraag of het huis ook nog ritueel wordt
ingewijd, antwoordde Willemijn bevesti-
gend. Maar dan moet wel eerst alles af
zijn. Overigens zijn er naar de mening van
Willemijn heel veel plekjes in Vreeland
die zich uitstekend lenen voor rituele ce-
remonies, “het is hier zo mooi!”.

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! 
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Het Dorpshuis

VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64
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Deze maand nemen we alvast een voorproefje op
het zonnige zuiden, om precies te zijn reizen we af
naar de Rioja in Spanje. Hier bevindt zich Bodega
Federico Paternina waar de rode wijn Monte Haro
wordt gemaakt. De Rioja is de bekendste wijnstreek
van Spanje, de plek waar de meest gerenommeer-
de wijnen vandaan komen. De Monte Haro wordt
gemaakt van 80% tempranillo en 20% garnacha.
Deze druivenstokken staan op een bodem van kalk
en klei, beschut gelegen tussen de bergen. Spanje
was jarenlang bekend om zijn wijnen met een be-
hoorlijke houtsmaak. Vooral in de crianza, reserva
en gran reserva gaat u die houtsmaak terugvinden.
Toch probeert men tegenwoordig meer en meer
een fruitige smaak na te streven. Dit verkrijg je met
de maceration carbonique, zo ook deels bij deze
wijn. Bij deze wijnbereiding stort men de hele drui-
ven in een afgesloten met koolzuurgas gevuld vat,
de gisting vindt dan plaats in de druif. Dit is een gis-
ting zonder gistcellen (deze zitten aan de buiten-
kant van de schil). Hierdoor krijg je een intens frui-
tige wijn met minder tannine, waardoor de wijn
eerder op dronk is, maar dus ook niet jaren te be-
waren is. De wijnen die volgens deze methode zijn
gemaakt hebben vaak een diepe kleur, doordat de
kleurstof die net onder de schil zit losgeweekt
wordt. Tevens vindt er in een ander vat ook een tra-
ditionele wijnbereiding plaats. Deze vaten worden
samengevoegd en zo krijgt men “the best of both
worlds”. De Monte Haro heeft een diepe robijnrode
kleur, met een geur van kersen, rode besjes en bra-
men. In de smaak komen fruit, kruiden, waaron-
der rozemarijn en laurier, en afgeronde tannine’s
perfect samen en maken dit tot een bijzonder ple-
zierige wijn. Het lijkt me een prima combinatie bij
paella met gevogelte, olijven, tapas, pittige worstjes
of diverse kazen. De Monte Haro uit 2007 heeft een
alc. gehalte 12,5% en is te koop voor h 4,69 bij de
Dagwinkel in Vreeland. Veel proefplezier en tot vol-
gende maand. Engeline van Ee

Alle mederwerkers van de Vreelandbode
wensen u een goed en gezond 2010!

De Vreelandbode
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!

Proost!

Achteraan vlnr Annelies Weijschedé en Juliette Jonker. In het midden vlnr Lis van Haagen, Carola
Marseille, Barbara Mees, Saskia lutje Beerenbroek, Harold Linnartz Voorste rij vlnr Engeline van Ee, Grace
Inklaar, Sandra Boogert, Connie Lohuis, Renée Bink, Karin van Dis (niet op de foto: Rens van der Meer)

Stevige stappers
OUTDOOR-BOOTS
Model “ VENICE “, maten 39/47
� Bovenleder bruin gevet leder (waxed)
� Voering: thinsulate cambrelle

Van c 109.95 

nu voor f 99.95
Outdoor-boots

aktie 
verlengd tot
eind januari 

Privékluis
‘Protector EL-1’
• Standaard voor-

zien van een 
elektronisch 
cijferslot en een 
sleutelslot voor 
noodopening  
(2 sleutels meegeleverd)

Van c 76,16 
Nu voor slechts f 44,95

Geldig tot eind januari 2010

Strooizout
Nu volop leverbaar!

Sneeuwschuiven
Die zijn er weer!
Dus laat het 
nu maar weer
sneeuwen!


