
Dag Supervrouw!!
Zesenveertig jaar geleden besloot Marijke
van Well uit Loenen aan de Vecht om bij
kruidenier Hoetmer in Vreeland te gaan
werken. Eigenlijk wilde ze kleuterleidster
worden, maar daar was in die tijd geen be-
hoefte aan. Marijke: “Er waren teveel kleu-
terleidsters. Mijn tweede optie was een
baan in een winkel, omdat ik graag in con-
tact met mensen ben. Inmiddels ben ik bij-
na 62 jaar en kan ik met ingang van 1
maart as. gebruik maken van mijn pre-
pensioen.”
Na Hoetmer nam Weel de kruidenierszaak
aan de Voorstraat over. Weel bouwde de
zaak om tot supermarkt. Zijn opvolger
werd, zoals we allemaal weten, Aloys
Hageman. Marijke lachend: “Ik hoefde
nooit van werkkring te veranderen, omdat
ik steeds een andere ‘baas’ kreeg. Ik werk
nu 34 jaar bij Aloys en mijn vriendin
Monique is al 24 jaar mijn collega. We heb-
ben een gezellig team. Ik ben altijd met
plezier naar mijn werk gegaan. En dat is
belangrijk. De sfeer in de winkel is ami-
caal. En dat hoort bij Vreeland. Natuurlijk
ga ik mijn werk en mijn collega’s missen.
Maar ik wil ook genieten van mijn vrij-

heid. Dingen gaan doen die altijd zijn blij-
ven liggen, omdat ik vijfendertig uur per
week in touw was. Zo heb ik alles klaar lig-
gen om aquarellen te gaan maken.
Misschien zit ik van de zomer wel aan de
Vecht bij de Dagmarkt met mijn schilders-
ezel. En dan drink ik gezellig een kopje kof-
fie met Aloys en Monique.”
Marijke hoopt dat de Vreelanders bood-
schappen blijven doen bij de Dagmarkt.
“In de zomer komen hier vaak vakantie-
gangers die het helemaal geweldig vinden
dat Vreeland nog een supermarkt heeft.
En dat is ook zo, want wie wil nu in een
slaapdorp wonen. Er zijn al zoveel winkels
verdwenen. Vroeger waren de Voorstraat
en de Breedstraat échte winkelstraten. Dat
komt nooit meer terug, maar laten we er
dan wel voor zorgen dat de Dagmarkt blijft
bestaan. Ik zal daar ook mijn steentje aan
bijdragen. Want natuurlijk kom ik in
Vreeland mijn boodschappen doen.” Tot
slot doet Marijke nog een oproep. Door
haar vertrek is er een vacature ontstaan.
“Aloys zoekt een parttime kracht, voor vier
halve dagen per week. Ik hoop écht dat ie-
mand reageert. Ik kan het iedereen aanra-
den, want het is hier prettig werken!”. C.L.
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Van de redactie
De winterkou duurt maar voort, maar de Vreelandbode biedt
u weer gezelligheid en informatie! We nemen afscheid van
Marijke, die na vele jaren trouwe dienst bij de Dagwinkel met
welverdiend pré-pensioen gaat en u kunt lezen over de actie-
ve bridgeclub in ons dorp. U maakt kennis met Import-
Vreelander Linda van der Linden, verdiept de kennismaking
met Oer-Vreelander Bert de Haan en leest alles over de ge-
schiedenis en toekomst van firma Verwoerd. De ‘Franse
Vreelander’ Bertrand Verret staat in de Schijnwerper. En nog
veel meer! Dus: veel leesplezier! De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De items met betrekking tot de N201 (pro-
vinciale weg) houden de Dorpsraad nog
steeds bezig. Zoals onze leden al in de mail
hebben kunnen lezen, zullen er één dezer
dagen twee brieven uitgaan naar de pro-
vincie. Deze hebben betrekking op de ver-
nieuwing van de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal en op onze wen-
sen voor een aquaduct. Hoewel de brug
over het Amsterdam-Rijnkanaal buiten
Vreeland ligt, heeft dit item momenteel
wel onze prioriteit: de Dorpsraad is van
mening dat er bij de geplande vervanging
van deze brug ook oog moet zijn voor de
te beperkte verkeerscapaciteit van deze
brug. Een verbreding van de brug zal de
file in de ochtendspits bij Vreeland gro-
tendeels moeten kunnen verhelpen. 

De gemeente heeft, onder andere naar
aanleiding van de initiatieven van de
Dorpsraad, op donderdag 18 februari een
informatieavond belegd over de N201.
Alle Vreelanders zullen nog door de ge-
meente worden uitgenodigd voor deze in-
formatieavond, die plaats zal vinden om
20.00 uur in ‘t Web in Loenen.
Verder heeft u kunnen lezen dat de ge-
meente een overeenkomst heeft gesloten
met Driessen Vreeland BV. De Dorpsraad
is tevreden met het besluit dat er op het
CSV-terrein starterswoningen gebouwd
zullen gaan worden. Uiteraard houden
wij de verdere ontwikkelingen met be-
trekking tot zowel het terrein aan de
Kleizuwe als het CSV-terrein nauwlettend
in de gaten. J.d.N.

Bericht van de Dorpsraad

Marijke van Well neemt afscheid

Het hele land is in rep en roer vanwege de gemeenteraadsver-
kiezingen op 3 maart. Overal hangen grote affiches van de lo-
cale politieke partijen, er zijn ruzies over de plek waar bor-
den mogen staan en wie waar mag hangen, maar niet bij ons.
Onze gemeente houdt in maart geen verkiezing, vanwege de
geplande herindeling met Breukelen en Maarssen, die per 1
januari 2011 een feit zal zijn. De huidige gemeenteraden blij-
ven zitten tot het einde van het jaar en waarschijnlijk zal
daarna pas de gemeenteraad van de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht gekozen kunnen worden. Wij houden u tegen
die tijd op de hoogte van de lokale kandidaten, want als wij
opgaan in een grotere gemeente, wordt het extra belangrijk
een stem in het kapittel te hebben om op te kunnen komen
voor de belangen van ons dorp!

Geen verkiezingen in Loenen
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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
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Connie
Lohuis, Engeline van Ee en Marcel Mayer
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 10 maart 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 18 maart.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 21 febr. 10.00 ds. R. Abma
zon. 28 febr. 10.00 ds. R. Abma
zon. 7 mrt. 10.00 ds. R. Abma
zon. 10 mrt. 10.00 ds. R. Abma
zon. 14 mrt. 10.00 kap. R.P. Fennema

Ludgerus Parochie
wo. 17 jan. 19.30 Pastoor van Os
zon. 21 febr. 10.00 Gezinviering
zon. 28 febr. 19.30 Pastor Eppink
zon. 7 mrt. 10.00 Pastor Vernooy 

en koffiedrinken
zon. 14 mrt. 10.00 Pastor Geurtsen

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

19 - 28 feb. Voorjaarsvakantie CSV
21 feb. “Swing at the Fetha”, 

14.30 u, Dorpshuis
25 feb. Lezing over Chagall in ‘t Web
1 mrt. ALV IJsclub Vreeland
9 mrt. Open repetitie van het 

Nieuwe Koor, Grote Kerk
17 mrt. Fairtrade modeshow Sisal, 

‘t Web, Loenen
18 mrt. Benefiet-avond MiEr Improvi-

satiecaberet, Dorpshuis
24 mrt Johannes Passion in 

Concertgebouw, Amsterdam

Vechtzooitje
Kleine konijntjes van 10 weken oud, zijn op
zoek naar een lief baasje. Ze mogen begin
maart weg.  De konijntjes zijn gratis. 230223.

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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Algemene Ledenvergadering
IJsclub Vreeland

Datum: 1 maart a.s. Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Taveerne de Vecht
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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.

Half april stappen Liesbeth en Frans Bedaux
op de fiets. Ze rijden maar liefst 2500 km
van Vreeland naar het Spaanse bedevaart-
soord Santiago de Compostella. Voor
Liesbeth is het een sportieve en spirituele
uitdaging. Frans verheugt zich vooral op de
cultuur en natuur die hij al fietsend zowat
kan opsnuiven. En even loskomen van de al-
ledaagse beslommeringen is voor beiden
een aardige bijkomstigheid. 
Als ik het sportieve duo interview ligt de
keukentafel bezaaid met boekjes die over de
magische reis gaan. Magisch, want wie in
2010 naar Santiago de Compostella gaat
‘koopt’ in één keer al zijn zonden af.
Liesbeth: “Normaal moet je drie keer deze
reis maken, maar in 2010 is St. Jacob, ofte-
wel Santiago, op zondag jarig. Daarmee is
2010 uitgeroepen tot een heilig jaar en dan
volstaat één reis als een soort religieuze boe-
tedoening.” Het plan om deze reis te maken
had Liesbeth al langer. Het wachten was op
Frans. Frans: “November vorig jaar heb ik de
knoop doorgehakt. Het is nu of nooit. Ook
in verband met onze conditie. We zien
maar al te vaak dat zestigers allerlei kwalen
krijgen. Bovendien heb ik niet langer de
mantelzorg voor mijn vader en tante én is
er dit jaar geen kleinkind op komst. We heb-
ben dus alle ruimte om ons vrij te maken.

En alleen dat is al een heerlijk gevoel. Ons
mobieltje nemen we wél mee, maar zetten
we overdag uit.” Liesbeth: “Straks hebben
we nog maar één focus:  in Santiago aanko-
men. We denken circa 70 km per dag te
gaan fietsen. Weer of geen weer natuurlijk.
En overnachten doen we in kloosters. 
De komende weken gaan we ons voorberei-
den. Dat betekent af en toe een flinke fiets-
tocht maken.”
Frans en Liesbeth zijn ook benieuwd hoe
hun relatie zich onderweg houdt. Liesbeth:
“We kennen elkaar al veertig jaar, maar we
zullen nu best van alles tegenkomen.” Frans
lachend: “Ja, als de één het beter trekt dan
de ander. We gaan nu sportief op elkaar in-
spelen. En dat is ook weer een uitdaging!” 
Tot slot het hoogtepunt van de reis.
Liesbeth: “Dan kussen we de voeten van het
beeld van Jesse, dat in de kathedraal staat.
En we krijgen natuurlijk een verklaring van
goed gedrag. Daarna fietsen we nog even
door naar Cape Finisterra. Het is gebruike-
lijk dat de wandelaars daar op het strand
hun schoenen verbranden. En wij? Wij zet-
ten daar onze fietsen op de trein. En waar-
schijnlijk komt één van onze kinderen ons
dan ophalen. Want terug naar Nederland
fietsen doen we niet!” 

C.L.

Fietsend van Vreeland naar Santiago de Compostella
Liesbeth en Frans Bedaux gaan uitdaging aan

Dit gemengde koor zingt vierstemmige,
klassieke stukken en geeft elk jaar tenmin-
ste één concert zoals de laatste jaren in de
Grote Kerk van Vreeland. Momenteel be-
staat het koor uit 20 leden die iedere week
op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.00
uur bij elkaar komen. Met piano-onder-
steuning en onder de bezielende leiding
van Robert Hoving, wordt op die avond ge-
streefd naar een mix van kwaliteit en ge-
zelligheid!  Er is echter nog behoefte aan
versterking, en daarom zijn we op zoek
naar nog een paar enthousiaste zangers
voor alle stemgroepen, liefst met koorerva-
ring. Van belang zijn: goede zangstem,
kennis van notenschrift en de gelegenheid
wekelijks de koorrepetities bij te wonen. 
Dat is dan ook de reden dat we op dinsdag

9 maart een “Open Repetitie” houden
waar iedereen, vanaf 16 jaar, die geïnteres-
seerd is kan komen kijken en luisteren
naar onze koorrepetitie. Tevens zullen we
die avond de nieuwe naam van ons koor
lanceren! De avond wordt gehouden in het
Dorpshuis in Vreeland, Fetha 16 te
Vreeland en begint om 20.15 uur. Vanaf
dat tijdstip tot 21.30 uur kunt u binnenlo-
pen om de sfeer te proeven en nadien te
overleggen met de dirigent. Kunt u die
avond niet maar bent u geinteresseerd
en/of wilt u meer informatie, stuur dan
een e-mail aan Melle Wierper: 
mwierper@xs4all.nl of aan 
Monique Nooteboom, 
moniquenooteboom@hetnet.nl
of bel: 0294-231409

Welkom bij de Open Repetities van
het Nieuwe Koor Vreeland!

Chapeau!
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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

Op 1 maart, rond 21.30 uur is de Maan in
het Zuid-Oosten te zien. De heldergele
‘ster’ links van de Maan is Saturnus. Deze
planeet is vooral bekend voor zijn prachti-
ge ringen. Met een goede verrekijker is
vanuit Vreeland al te zien dat Saturnus
niet rond is en met een kleine telescoop
zijn ook de ringen zonder problemen te
bewonderen. Die ringen bestaan uit rots-
en ijsblokken die zich in een uitgestrekte
maar bijzonder vlakke schijf van slechts
enkele tientallen meters dikte bevinden.
Saturnus bestaat vooral uit gassen en
heeft een bijzonder lage dichtheid. Zou je
Saturnus in een kosmische bak met water
gooien, dan blijft Saturnus drijven. De pla-
neet draait zeer snel om zijn as; een
Saturnus-dag duurt net 10 uur. Saturnus
heeft ruim 50 manen, waarvan de be-
kendste, Titan, met een wat betere kijker
ook vanuit Vreeland kan worden waarge-

nomen. Deze maan werd in 1655 ontdekt
door Christiaan Huygens en is de enige
maan in ons zonnestelsel met een dichte
atmosfeer. Doordat Titan zo ver van de
Zon staat is het er vanzelfsprekend koud,
bijna 200 graden onder nul. Bij die lage
temperaturen bevindt zich nauwelijks
water in de lucht. Toch heeft het klimaat
van Titan in zeker opzicht veel weg van
dat van de Aarde, doordat methaan (‘aard-
gas’) voor een groot deel dezelfde functies
als water op Aarde vervult. Zo vormen
zich geregeld methaanwolken en regent
het er af en toe hevig aardgas. Niet echt
een prettige omgeving om op vakantie te
gaan en toch wordt Titan als een van de
meest waarschijnlijke plaatsen gezien in
ons Zonnestelsel voor de zoektocht naar
leven buiten de Aarde. Saturnus is de hele
maand goed zichtbaar.

H.L. 

Hemel boven Vreeland

Op 2 februari jl. openden wethouders
Gera Helling (gemeente Loenen) en
Tymon de Weger (gemeente Breukelen) of-
ficieel het 1e Alzheimercafé Breukelen-
Loenen. Zij onderstreepten het belang van
het café en bedankten de vele vrijwilligers
die betrokken waren bij de organisatie.
Ondanks het barre weer waren 45 bezoe-
kers aanwezig. Wilt u ook een keer ko-
men? Op elke 1e dinsdagavond in de even
maanden vindt het café in het vervolg

plaats. Het café heeft telkens een wisselen-
de presentatie en spreker op het gebied
van dementie en is ook een plezierige ma-
nier om in contact met anderen te komen,
persoonlijk of beroepsmatig. Iedereen is
welkom op het volgende café op 6 april a.s.
bij Tympaan in het Trefpunt, Beatrix-
straat 9a, Breukelen. Zie ook www.stich-
tingtympaan.nl of bel met de coördinator
van het Steunpunt Mantelzorg op 06-
45103660.

Opening Alzheimercafé Breukelen-Loenen

SISAL (Stichting Internationale Samenwer-
king Loenen) is een vrijwilligersorganisatie
die zich, namens alle bewoners van de ge-
meente Loenen,  inzet voor ontwikkelings-
projecten in Tanzania. Het doel van SISAL is
internationale samenwerking gestalte te
geven en te bevorderen. 
SISAL heeft daartoe een samenwerkingsver-
band gesloten met het Tanzaniaanse Kiteo
(district Kondoa) en ondersteunt lokaal di-
verse projecten. Uitgangspunt daarbij is uit-
wisseling van kennis en ervaring op basis
van gelijkheid. Een kleine delegatie onder
leiding van onze voorzitter Marijke de Jong
uit Vreeland gaat in mei naar Tanzania om
de projecten nieuwe impuls te geven. Meer
informatie over deze projecten kunt u lezen
op de site van SISAL: www.sisal-loenen.nl  
Om de projecten van SISAL en de ‘fair-trade’
handel meer onder de aandacht  te brengen
van de bewoners van de gemeente Loenen,

organiseert SISAL op woensdag 17 maart
a.s. een fair-trade modeshow in ‘t Web. Er
wordt o.a. kleding geshowd uit de nieuwste
voorjaarscollectie van wereldmodewinkel
“SARI” en designer studio JUX door bewo-
ners uit de gemeente. Deze kleding is naast
accessoires en tal van andere fair-trade pro-
ducten te koop na afloop.
Het programma begint om 20.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.30uur. Kaarten (inclu-
sief 2 consumptiebonnen) zijn op de avond
zelf te koop aan de kassa voor € 6,- en in de
voorkoop voor € 5,- op de volgende locaties:
• Tierlantijn te Vreeland
• ‘t Dorpshuis te Vreeland
• ‘t Web te Loenen
• Hovenstad te Loenen
• Wereldwinkel Breukelen

Namens het bestuur van SISAL
Koos van Nes

Sisal organiseert Fair-trade modeshow

De op één na beste buurtsuper van 2009
Zoekt een 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

Jonge zwaan gered!
De bevroren sloten in en rond
Vreeland zorgen niet alleen voor
schaats- en glijplezier, maar soms
ook voor dierenleed. Aan de
Nigtevechtseweg was een jonge
zwaan vastgeraakt in het ijs. Een op-
lettende woonbootbewoner belde
de Dierenambulance, waarna een
medewerker deze vastgevroren
zwaan kon redden. De zwaan is
meegenomen voor onderzoek. 



De Vreelandbode februari 2010 5

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

Donderdagavond 25 februari start er een
fantastische serie van 3 lezingen over het
werk van de kunstenaar Marc Chagall.
Deze zal verzorgd worden door Eef
Ephraim, arts-psychotherapeut en groot
kenner van M. Chagall en diens spirituele
achtergrond.
Eef hield vele jaren lezingen over deze
kunstenaar en begeleidde ook vele kunst-
reizen naar belangrijke kunstverzamelin-
gen. Hij wil ons een diapresentatie geven
over de kern van het werk van Marc
Chagall. Dit is zijn Liefdespoézie, die haar
bekroning vindt in de 5 grote olieverf-
schilderijen over het z.g. Hooglied van

Salomo, het Shir ha Shiriem. Deze grote
kunstwerken zijn te zien in het Chagall-
Museum in Nice (Z.Fr.).
De presentatie omvat dus 3 avonden (we-
kelijks) die echter wel één geheel vormen.
Er worden vele prachtige dia’s van kunst-
werken getoond met toelichting vanuit de
geestelijke achtergrond van de kunste-
naar.
Waar: Dorpshuis ‘t Web, Spinnerij 15,
Loenen aan de Vecht. Op donderdag 25 fe-
bruari, woensdag 3 maart en woensdag 10
maart.  € 10 per avond | 20.00 tot 22.30
uur. Nadere inlichtingen bij Hans Bots, tel
0294 2322211.

Lezing over de kunstenaar Marc Chagall

Voor veel mensen is er geen Pasen zonder
de Matthäus. Maar soms kan een andere
kijk op het lijdensverhaal van Christus
ook geen kwaad. Daarom schreef J.S. Bach
de Johannes Passion minder smartelijk,
maar niet minder prachtig dan de
Matthäus Passion. In de Johannes Passion
triomfeert Christus over het lijden. Zoals
hij met Pasen over de dood triomfeert.
De KCOV Amsterdam - het koor van de
Vreelanders Connie Lohuis en Gerdjan
Rapati - heeft dit jaar gekozen voor de lezing
van Johannes. En ze zullen die met evenveel
passie zingen, bijgestaan door even prachti-
ge als gepassioneerde solisten en een ver-
kleinde uitgave van het beste orkest van de
wereld: het Amsterdams Kamerorkest, be-
staand uit leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest. Want deze schitte-
rende muziek verdient niet minder. 
Vreelanders kunnen dit prachtige concert
op 24 maart as in het Concertgebouw in
Amsterdam met korting bijwonen, want

zij betalen geen € 32,50, maar slechts € 30.
Stuur een mail naar gerdjan@strak-
blauw.nl of doe je bestelling in de bus van
de Nigtevechtseweg 21.

Vreelandbode lezersaanbieding:
de Andere Passie

ZOEKT U NOG EEN LEUKE UITDAGING??

Het bestuur van Gymnastiekvereninging DOS is
dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Na 6 jaar trouwe dienst gaat onze huidige 
voorzitter, Frans Jilesen, in maart van dit jaar 
zijn voorzittershamer neerleggen. 
Wie gaat dit van hem overnemen?

Het bestuur: Voorzitter Frans Jilesen
Secretaris Astrid Zeldenrijk
Penningmeester Monique Driessen
Algemeen lid Hennie Somsen
Techn. leiding Tonny van Hal

Bent u geïnteresseerd? Neemt u aub contact op 
met Frans Jilesen tel. 233980

Lezers schrijven
Het loopje Spoorlaan
Een populaire uitlaatklep voor Vreelander
en Vreelandhond. Vaak vragen geïnteres-
seerde dorpsgenoten ons wat dat nou voor
“eenden” zijn die daar met z’n honderden
in het weiland zitten. Leuke vraag. We ver-
tellen graag hoe rijk we zijn in de polders
rond Vreeland. We hebben niet alleen
Grauwe ganzen, maar ook nog vier andere
soorten. De Grauwe ganzen zijn die grote
dikke met oranjeroze snavel en poten. De
meeste zijn wintergasten die, zodra het
kan, naar hun broedplaatsen in het
Noorden vertrekken. Maar tegenwoordig
broeden er heel wat in de plassen rondom
Vreeland. Zodra de kuikens vliegvlug zijn
komt het hele gezin weer in de polder gra-
zen (tot grote ergernis van de eigenaren van
het land). Ze gakken en snateren net als
tamme ganzen. Zodra het echt winter
wordt komen de Kolganzen in grote V-
vluchten uit het Noorden van Siberië naar
onze omgeving. Je hoort ze hoog in de lucht
hun muzikale “lyo-lyok” roepen. Ze lijken
op de Grauwe ganzen, maar zijn kleiner. De
volwassen Kolganzen hebben een witte bles
rond de snavel en donkere dwarsbanden op
de buik. De jonge dieren hebben die ken-
merken pas na hun eerst winter. Nu (begin
februari) zitten er nog grote groepen

Brandganzen in de polder. Mooie kleine
zwart/grijs/witte ganzen met een zwarte
“sjaal” rond borst, hals en achterhoofd.
Hun gezicht is wit/geel. Ze komen van
Arctische kusten, waar ze in kolonies broe-
den op rotsen en steile hellingen. In
Nederland overwinteren ze meestal aan de
kust, maar als daar te weinig voedsel is ko-
men ze ook op bouwland eten. Hun geluid
lijkt het meest op blaffen. Het mooiste ge-
luid dat je nu hoort is dat van de Wilde zwa-
nen. Ze lijken veel op de Knobbelzwanen
(die zelden geluid maken), maar hun sna-
vels zijn geel met zwart. Ze houden hun nek
veel rechter, en ze maken dus dat prachtige
trompetgeluid. Ook zij gaan straks weer
naar het Noorden om te broeden op de
toendra. Let ook eens op de twee sneeuw-
witte Grote zilverreigers met hun majestu-
euze lome vleugelslag. De Kramsvogels (die
grote leigrijze lijsters) zitten nog steeds van
de bevroren meidoornbessen langs de
Spoorlaan te eten. Ook zij vertrekken straks
weer. Papier en hondenstokken van de weg
ruimend (gevaarlijk voor fietsers in het
donker) zag ik dat het kale iepenstammetje
voorbij de tuin nu met paddenstoeltjes be-
groeid is. Het zijn Fluweelpootjes, een win-
terharde soort. Annet Kessler 
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Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Jurriaan Ernst en Bertus Verwoerd van Aannemers & Restauratiebedrijf Verwoerd

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

Aannemers & Restauratiebedrijf Verwoerd
is gelegen aan Oud Over 20 in Loenen. In
2003 hebben ze hun intrek genomen in
een aantal prachtig door henzelf in histo-
rische stijl ontworpen en opgetrokken ge-
bouwen waarin een winkel, werkplaats
en kantoor gehuisvest zijn.
Een stukje historie: In 1922 begonnen de
gebroeders De Koning (Gerrit en Jaap) een
metselbedrijf aan de Brugstraat in
Loenen. Dat bedrijf werd  in 1955 overge-
nomen door de broers Kees en Hage
Verwoerd. Zoon Bertus was een jongetje
van 5 jaar toen hij met zijn ouders verhuis-
de van Baambrugge naar Loenen. In die
tijd moesten de boerenbedrijven voldoen
aan nieuwe normen en was het nodig de
stallen aan te passen aan ‘de nieuwe tijd’.
Kees en Hage, die van boerenkomaf wa-
ren, ‘spraken de taal van die mensen’ en
begrepen precies wat er nodig was om het
predicaat te halen. De eerste 10 jaar ver-
dienden ze daar de kost mee. In 1963 wil-
de Kees Verwoerd van de gebroeders De
Koning in de Brugstraat 21 een houten
schuur en nog wat loodsjes en afdakjes ko-
pen met het plan daar een werkplaats
neer te zetten. Maar hij moest ook
Brugstraat 23, Oud Over nr. 9 en nr. 11 er-
bij nemen. Op de vraag van Kees of hij al-
leen de Brugstraat 21 kon kopen, luidde
het antwoord  van Jaap de Koning: “Alles
of niks. Je kan het geheel kopen anders zet
ik het aan de plank”. En zo telde Kees
Verwoerd 65.000 gulden neer voor het
blok Brugstraat (vanaf de fietsenmaker
tot de hoek) en de twee panden op Oud
Over. Een ongelooflijk kapitaal in die tijd
en men vond dan ook dat Kees gek was ge-
worden. Maar niets bleek minder waar.
In 1965 werden alle loodsjes gesloopt en
werd er het gebouw (de werkplaats) neer-
gezet zoals het er nu nog staat. Toen in
1963 de monumentenwet werd aangeno-
men leidde dat tot ‘grote grief’ van veel
monumenteneigenaren want die dach-
ten niet meer de baas te zijn op eigen ter-
rein. Aanvankelijk was er dus veel be-
zwaar maar allengs zag men ook de voor-
delen van fiscale aftrek en subsidies. De
honderden oude en krakkemikkige huis-
jes waar Loenen vol mee stond, kregen in

die jaren een monumentenstatus. Kees en
Hage startten vanaf midden zestiger jaren
met restauratiewerkzaamheden. Te be-
ginnen met hun eigen huis, een totaal ver-
vallen pand aan de Brugstraat 23. 
Vanaf z’n 15e werkte Bertus mee in het be-
drijf van zijn vader en zijn oom. Hij leer-
de, net als zijn broer Teus,  het restauratie-
vak in de praktijk, echte restauratieoplei-
dingen bestonden er toen niet. Een auto-
didact is hij naar eigen zeggen.  “En een
mooi leerproces vooral als je daarbij men-
sen om je heen hebt die echt thuis zijn in
hun vak.”
Ik krijg een rondleiding in de werkplaats
waar o.a. gewerkt wordt aan een aantal
dakkapellen voor een huis dat in de origi-
nele jaren ‘30 stijl wordt gebouwd.
Ook liggen er enorme dikke, eiken balken,
eens de fundering van een dukdalf. Door
de isolerende werking van het water ble-
ken de 14 meter lange palen onaangetast.
Nu liggen ze klaar om bewerkt te worden
voor een schuur. Onder de werkplaats
blijkt een evenzo grote kelder te liggen, de
opslagplaats voor oude materialen die
hergebruikt kunnen worden. Zelfs de fiet-
sen van de gebroeders de Koning uit 1922
staan daar nog.
Wat Bertus betreft had alles zo kunnen
blijven als het was maar de huidige tijd
met alle innovatieve ontwikkelingen
vraagt om een andere aanpak. Daarom is
er sinds 8 maanden een nieuwe directeur,
Jurriaan Ernst,  die zijn ervaring heeft op-
gedaan bij gerenommeerde bouwbedrij-
ven zoals Koninklijke Woudenberg en
Ballast Nedam. De grote restauratiepro-
jecten zijn nodig om het bedrijf Verwoerd
draaiende te houden en de expertise in
het begeleiden van het subsidietraject
blijft natuurlijk, maar daarnaast worden
er wat accenten verlegd. Zo kan iedereen
die een mooie kast, keuken of een ander
op maat gemaakt idee wil laten tekenen
en uitvoeren direct in de werkplaats te-
recht. Wat Bertus betreft heeft hij niet één
mooiste project. Het gaat hem om het con-
serveren van het cultureel erfgoed van
buitenplaats tot piëdestal.  En Jurriaan
zorgt voor de professionele ondersteu-
ning daarvan. 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

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft in december 2009 aan het begin van
deze ijsrijke winter een  IJsnota uitge-
bracht. Deze nota is in samenspraak met
vele partijen tot stand gekomen waaron-
der de ijsverenigingen en de KNSB. Alle
toertochten die in het gebied gehouden
kunnen worden zijn geïnventariseerd.
Gekeken is waar de knelpunten liggen bij
sluizen en gemalen. Bij ijsvorming wordt
de bemaling van diverse gemalen stilge-
zet en wordt een vaarverbod ingesteld.
Om bij strenge vorst ook over de hele
Vecht te kunnen schaatsen zullen een
aantal maatregelen getroffen kunnen
worden door AGV. Het inlaten van water
in de Vecht bij Utrecht zal dan moeten
worden beperkt. Voorts zullen de open
verbindingen tussen de Vecht en het
Amsterdam Rijnkanaal worden afgeslo-

ten om de invloed van de vaarbewegingen
van de grote vaarschepen tegen te gaan.
Verzocht is om sluizen en stuwen bij
Nigtevecht, Nieuwersluis, Breukelen en
Maarsen te sluiten. Verder wordt gevraagd
om niet tot ijsbreken over te gaan als er en-
kele dagen dooi is en er een nieuwe vorst-
periode wordt verwacht. De Vecht is geen
vaarweg voor de beroepsvaart en behoeft
niet noodzakelijk opengehouden te wor-
den. Door het bestuur van het Waterschap
is toegezegd hiernaar te kijken om bij ijs-
vorming op de Vecht het schaatsen moge-
lijk te laten zijn. Na afloop van de winter
zal de ijsnota met alle partijen geëvalu-
eerd worden. We hopen nog op een perio-
de met veel schaatsplezier. Voor contact:
info@recreatiewonenwater.nl De IJsnota
is te verkrijgen van de website van
www.AGV.nl

Schaatsen op de Vecht

In de christelijke wereld is ‘bidden’ een
zeer persoonlijke rituele handeling. 
Knielend in een kerkbank of voor het al-
taar, de handen gevouwen. Zittend voor
de avondmaaltijd, een dankgebed uitspre-
kend. De armen ten hemel reikend, in
hoop op verlossing door God... Dit soort
uitingen van persoonlijke devotie zijn in
het verleden regelmatig door kunstenaars
geschilderd, vaak in een expliciet christe-
lijke context. Echter, in de huidige moder-
ne tijd - ons drukke en jachtige bestaan -
lijkt voor het gebed geen plaats meer te
zijn. Niet in het dagelijkse leven, en ook
steeds minder in de beeldende kunst.
De Amerikaanse videokunstenaar Bill
Viola (New York, 1951) vormt hierop een
uitzondering. Hij put zijn inspiratie uit
mystieke tradities zoals zen boeddhisme,
christelijke mystiek en soefisme. 
In museum De Pont in Tilburg hangt
diens video-installatie ‘Catherine’s Room’
(2001), dat kan worden opgevat als een
modern devotiestuk. Het is niet geschil-

derd, maar bestaat uit kleine, bewegende
filmpjes op vijf naast elkaar geplaatste
flatscreens.  Wie het ziet, wordt er stil van.
Het is een alternatief gebed, dat zíe je, dat
voél je. En je blíjft gefascineerd kij-
ken......Maar waar zit ‘m dat nou in? En is
er een relatie met het verleden?
‘Catherine’s Room’ vormt het focuspunt
van deze Nesciolezing die gehouden
wordt door drs. Muriël de Beer, kunsthis-
torica. Elk paneel van het vijfluik wordt af-
zonderlijk besproken, en gerelateerd aan
traditionele symboliek in de beeldende
kunst. U zult er geleidelijk achter komen
hoe de ogenschijnlijk alledaagse hande-
lingen die Bill Viola toont (yoga, bordu-
ren, drentelen, kaarsen ontsteken en sla-
pen) een modern equivalent zijn van tra-
ditionele gebedsvoorstellingen.
Waar: Oude kerkje aan de Kortenhoefse-
dijk 168. 
Aanvang: 11.00 uur    
Toegang:  € 6,00 (kinderen gratis)
Inl.  www.osg-kortenhoef.nl

Nescio-lezing annex koffieconcert
Zondag 21 februari, Oude Kerkje Kortenhoef

Nog 71 nachtjes slapen en dan is het zover:
Koninginnedag in Vreeland. Het Oranje
Comité is al druk bezig om Koninginnedag
2010 weer tot een groot succes te maken.
Weet u het nog? Dit jaar is het thema
“Sportief Vreeland”! 
Editie 2010 kent natuurlijk tal van activitei-
ten die u gewend bent; het ontbijt bij de
kerk, de kinderspelen en het waterspekta-
kel zullen ook dit jaar niet ontbreken. Dit
jaar helaas zonder de worsten van slagerij
Dalhuizen. Het programma belooft specta-
culair te worden, laat je verrassen.
Het Oranje Comité is iets van samenstel-
ling veranderd. Roos van Monsjou en

Monique Hoppen-
brouwers doen het
dit jaar wat rustiger
aan (zij zijn beiden
niet zolang geleden
bevallen van een
zoon). Maar geluk-
kig mogen we dit jaar twee nieuwe leden
begroeten. Anne Tusveld en Misha lutje
Beerenbroek komen het Oranje Comité
versterken. Er moet nog veel werk worden
verricht om Koninginnedag 2010 tot een
onvergetelijk succes te brengen. Wilt u
daarbij helpen, neem dan contact op met
Els van Gils, 0294 - 293417.

Nog 71 nachtjes slapen...

Met ingang van 1
januari jl. heb-
ben de woonar-
ken aan het jaag-

pad langs de Loenenseweg een nieuwe
straatnaam en wel: IJsvogelpad 1 t/m 19. 

De postcode is ongewijzigd en blijft:
3633 DB Vreeland.
Inmiddels zijn door de gemeente Loenen
zes naamborden op diverse plekken aan de
Loenenseweg ter verwijzing naar het
IJsvogelpad geplaatst.

IJsvogelpad
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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!
Valentijn is weer langs geweest! Het was al
wel 14 februari maar toch is hier voor ie-
dereen nog een speciale en grappige
‘Valentijnskaart’. Beter laat dan helemaal
niet moet je maar denken! 
Over beter laat dan nooit gesproken...ben
jij weleens iets kwijt geraakt? En durf je
dat dan eerlijk te zeggen? De Redactie van
de Kinderpost heeft er helemaal rode
wangen van. Ze waren ook iets heel moois
kwijtgeraakt.  Een mapje met allemaal
verhaaltjes en stripjes. Nog wel over
Vreeland! Maar gelukkig is het weer te-
recht! Pooh, was dat even een opluchting!
Lees het maar gauw! En lees over de
nieuwste spaaractie die Nena op school
zag. Er zijn ook weer raadseltjes. En nog 1
keertje sneeuw, lekker over appeltjes.
Trouwens droom jij weleens van een va-
kantie naar een ver land? Welk land is
dat? Wil je er en beetje reclame voor ma-
ken? Schrijf ons erover! Misschien kom je
wel in onze reisgids de volgende keer
(info@vreelandbode.nl of in de
Kinderpostdoos op school).  

Kindernieuws
• Vulpennen-vulling-actie. 

De +groep van groep 5 basisschool csv,
heeft een vullingen actie opgericht. Lege
vullingen belanden in een busje, dat elke
week wordt geleegd door ons. Het begon
met twee jongens (Lucas en Naemo) die
vullingen spaarden. Wat ze er mee gaan
doen weten ze nog niet. Misschien mee

knutselen of naar het  goede doel. Nu
spaart de hele school voor hun verzame-
ling. En ze doen het niet voor niks, want
voor elke 5 vullingen krijg je een voetbal-
plaatje! door Nena

• Olympische Winterspelen
Om de 4 jaar zijn er Olympische Spelen. In
de zomer en de winter. Vorige week vrij-
dag zijn de Olympische Winterspelen be-
gonnen. Ze duren tot en met 28 februari
en worden gehouden in Vancouver. Dat
ligt in Canada. Er zijn 7 verschillende win-
tersporten om aan mee te doen. Ga je kij-
ken naar de Nederlandse sporters? Op
www.jeugdbieb.nl  surf je zo naar allerlei
leuke filmpjes en sites hierover!

Weetje van de maand
Hoeveel maanden hebben 28 dagen? 

Recept voor Sneeuwappeltjes
Al 3 keer sneeuw deze winter! Iedereen
heeft er een beetje genoeg van. Jij ook? Of
nog een keer sneeuw als toetje? Deze is
lekker warm! Maar pas op voor de oven!
Veel plezier bij het maken van: verscholen
appeltjes!

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)
150 gram gezeefde bloem, 3 eetlepels poe-
dersuiker en nog wat extra, 5 kleine ei-
eren, 1/4 liter melk, 3 appelen.
Voorbereiding
Warm de oven voor op 200 graden Celsius.
Meng in een kom de bloem en 3 eetlepels
poedersuiker door elkaar. Werk er de ei-
eren en de melk doorheen tot het een dik
beslag is. Schil de appeltjes en snipper ze
over de bodem van een met boter ingevet-
te en met bloem bestoven lage vuurvaste
schaal.

Alle maanden!
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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

JAA!!! 
Weer een nieuwe productie!!!!

Het is Godenslaap, naar Erwin Mortier,
de AKO literatuurprijs 2009

Met de legendarische Elisabeth Andersen
(90 jaar!) en verder ook Antonie

Kamerling en Marjon Brandsma. Mortier
was juichend over het resultaat.

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!!!

Bereidingswijze
Verdeel het beslag over de appeltjes en
stuif er nog een flinke hoeveelheid poe-
dersuiker overheen. De baktijd is onge-
veer 45 minuten. Je kunt de appeltjes
warm of koud opdienen.

Valentijnskaart voor iedereen
Ik hou van mij, hoor je nooit zingen
Ik hou van mij, wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen
Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen
het echt

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, want van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan

Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou en ik meen ‘t echt
Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor
de spiegel
Zo komt ‘ik hou van jou’ weer bij mezelf terecht

(Dit  zijn 3 coupletjes uit het liedje “Ik hou
van mij”  van Harrie Jekkers)

Vreeland
door de ogen van Sylvana
Wonen in Vreeland is leuk.
Lig vaak in een deuk.
Vreeland is klein.

Maar het is heel erg fijn.
Je kan spelen waar je maar wild.
Op het pad in de zee en je doet altijd mee.
Geen spraken van je doet gewoon mee.
En zeg dan geen nee.
Het is rustig en klein.
Maar ieder een weet klein is fijn.
Het is te doen.
De dagwinkel, de tierenlantijn en de bak-
ker doet mee.
Er zijn blije gezichten geen huilende
hoort daar bij.
Het is iedere dag feest en iedereen is een
feest beest.

Vreeland
door de ogen van Margot (9 jaar)
Ik schrijf een verhaal omdat het een op-
dracht van de juf was. Hier komt ie. Ik
vind het leuk in Vreeland omdat het altijd
gezellig is. En omdat iedereen elkaar kent.
Maar in de bunkers spelen vind ik het
leukst. Maar wat natuurlijk handig is, is
dat het rustig is op straat want dan kan je
natuurlijk ook goed op straat voetballen
en overgooien. En allerlij anderen dingen.
Maar het is natuurlijk ook leuk om aan
het water te wonen want dan kan je als
het mooi weer is ook lekker zwemmen.
Vreeland is gewoon het allerleukste dorp-
je van de helen wereld en daar kan niks
aan veranderd worden. Eind.

Vreeland
door de ogen van Madelein (9 jaar)
Vreeland is heeeeel leuk. Er zijn niet zo
veel mensen dan in de stad. Niet zo druk
en het kan niet meer stuk. Met het speel-
plein is het fijn. Er hebben niet zo veel
mensen pijn. In de vecht kun je zwemmen
en varen. En nu geschiedenis.
Vroeger op het sperwerveld was er een
kasteel. Maar wel heel lang geleden
En als je er nu met een metaaldetector
overheen gaat Dan ligt er nog wel wat.

Rectificatie
(= een berichtje over een foutje)
Vorige maand stond er een verkeerde
naam onder de tekening van de
Wereldbol met de voetafdruk. De enige
echte tekenaar hiervan is Luna Bongers!

RRaaaaddsseell  

Weet jij waarom eieren 
niet zo snel bevriezen?

Antwoord:
Er zit een dooier in! 

kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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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

Zo, eindelijk onderweg naar Vancouver...
De maanden van voorbereiding zijn voor-
bij. In november kreeg ik te horen van
mijn baas dat ik naar de Olympische
Winterspelen mocht. In eerste instantie
samen met een cameraman, zoals te doen
gebruikelijk. Bij de Spelen in Turijn, vier
jaar geleden, waren we zelfs nog met z’n
vieren: een producer, een redacteur, mijn
vaste cameraman Stan Storimans (vorig
jaar helaas overleden) en ik.
Bezuinigingen dwongen de directie van
RTL er nu echter toe om de bezetting te
halveren. Althans, zo leek het, want niet
veel later werd mij te kennen gegeven dat
er bij nader inzien was besloten om toch
maar niet te gaan. Behalve als ik alleen op
pad wilde... En dat betekent dan als came-
raman, editor, producer, redacteur, ver-
slaggever en wat je er zelf nog meer bij
weet te verzinnen. In deze moeilijke eco-
nomische tijden is daar zelfs al een woord
voor bedacht: een ‘one-man-band’. Je zou
het kunnen vergelijken met de marskra-

mer van vroeger. Zo iemand die aan elke
vinger en teen iets heeft hangen om te ver-
kopen. Multi-functionaliteit staat bij zo ie-
mand hoog in het vaandel en dat is nou
precies wat ze ook van mij vragen.
Weigeren was mogelijk geweest, ‘no hard
feelings’, maar dat is natuurlijk mijn eer
te na. En dus ben ik de afgelopen maan-
den flink in de weer geweest met een ca-
mera- en montagecursus om in
Vancouver enigszins beslagen ten ijs te ko-
men. Of het genoeg is moeten jullie zelf
maar beoordelen op RTL 4 en RTL 7.
Gelukkig heb ik een goede vriend bereid
gevonden om mee te gaan. Hij heeft vrijge-
nomen van zijn werk en zelf zijn ticket ge-
kocht. Een echte vriendendienst? Zeker!
Maar vergeet niet dat hij wel de gehele pe-
riode met z’n neus op alle actie zit. Dat
dan ook weer wel. Dichter bij de
Olympische Winterspelen kom je bijna
niet. Of je moet Sven Kramer heten... In de
volgende Vreelandbode een update uit
Canada! Marcel Mayer

Vancouver - here I come!!

De nieuwe lente- en zomercollectie van 2010 is uitgebreid met
3 Scandinavische merken!
S’NOB: De collectie van de lente en zomer heeft als naam
“Seamless”. Dit merk staat voor mooie en luxueuze tops, vest-
jes en slips. Deze zijn allemaal afgewerkt met kant en hebben
een mooie kwaliteit van 70% zijde en 30% katoen. Deze stuk-
ken zijn onmisbaar in de collectie! www.snobdesign.dk
By Ti Mo: Poëzie is de naam van de nieuwe lente- en zomercol-
lectie van 2010. Kenmerkend voor dit merk is de romantische
stijl en door de prachtige kwaliteit is elk stuk van de collectie
makkelijk met elkaar te combineren en past het goed in het
dagelijkse leven van de vrouw. www.ti-mo.com
Container: De lente en zomer betekent de terugkeer van vlin-
ders, vogels en langverwachte bloemen. Dit is de inspiratie
voor de nieuwe collectie. Er wordt gebruik gemaakt van na-
tuurlijke materialen zoals katoen en zijde. www.container.dk
Bezoek de websites voor een totaal beeld van de collecties of
kom snel langs in onze winkel op de Breedstraat in Vreeland.

Belleza Mode

Op 18 maart speelt MiER, na het overweldigende succes van
vorig jaar, opnieuw een benefietvoorstelling in het Dorpshuis
in Vreeland. MiER speelt een volledig geïmproviseerde voor-
stelling onder begeleiding van hun band ‘The Secondants’
maar dat niet alleen, ze nemen dit jaar ook nog een zangeres
mee, waardoor na de voorstelling het dak er nog een keer af
zal gaan. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan ‘De
Merenhof’ een woonvoorziening voor lichamelijk en meer-
voudig gehandicapte kinderen in Abcoude. Een fantastisch
avond uit dus, en ook nog voor een heel goed doel. 
Het programma van de avond ziet er ongeveer zo uit:
• 20.00 zaal open
• 20.30 aanvang voorstelling
• 21.20 drankje
• 21.30 veiling (met heel bijzondere objecten)
• 22.15 dak eraf met ‘The Secondants’
• 23.30 einde avond en begin napraten
Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via Mikkel Hofstee (voorzitter
Ronde Tafel 40) mikkelhofstee@lifeguard.nl. Reserveer op tijd,
want vorig jaar was deze avond binnen no-time uitverkocht. 

Benefietvoorstelling MiER



Hoe internationaal is ons dorp eigenlijk?
Zijn er mensen die tijdelijk of permanent
in Vreeland wonen en die in een andere
cultuur dan de Nederlandse zijn opge-
groeid?

Het idee voor een ‘cross culturele schijn-
werper’ ontstond op de 2e zondag van dit
jaar toen een familie in Vreeland
l’Epiphanie met haar buren vierde.
Pardon? Wat werd gevierd? Het bezoek
van de 3 koningen Gaspard, Balthazar en
Melchior aan het Kind van het Licht. Is
Driekoningen voor Nederlanders verwor-
den tot het laatste moment om de kerst-
boom buiten te zetten, in Frankrijk wor-
den Les Rois Mages nog geëerd met een ty-
pische Franse traditie. Die misschien ook
wel aan religieuze betekenis heeft inge-
boet maar verruild is voor een zoet mo-
ment met de hele familie. Heel Frans. 

Douce France
Land van de Zonnekoning, van de broers
Lumière die in 1895 de bioscoop uitvon-
den, en van de Route du Soleil natuurlijk.
“Fransen kijken altijd in de spiegel, koppe-
len alles aan het verleden. De helft van je
schooltijd in Frankrijk gaat over geschie-
denis”, zegt dorpsgenoot Bertrand Verret.
“Ferret, met een F?” “Nee, met een V,
Verret. Mensen denken hier altijd dat het
met een F is”. Waarom weet hij niet. Het
stoort hem niet, het valt hem gewoon op.
Zijn familie komt oorspronkelijk uit
Noord Frankrijk, van vlak achter de
Belgische grens, maar zelf is hij geboren
in Parijs. “Of course” zegt hij met een lach
en een blik van waar anders? “In een zie-
kenhuis” zegt hij er eerlijkheidshalve bij.
Hij groeide tot zijn 18e op in de buurt van
Parijs, studeerde in Toulon en ging daarna
terug naar Parijs om als onderzoeker te
werken. 

A Frenchman in Amsterdam
Bertrand bezoekt in die tijd vaak
Amsterdam, krijgt er vrienden en feest in
Paradiso, Mazzo en ‘the Milky Way’. In
1998 organiseert hij zelf een dansfeest in
Tignes, in de Franse Alpen. Voor zijn
Alpinefeest zoekt hij de beste DJ’s. Een
vriend uit Amsterdam beveelt hem DJ
Carlijn aan (Kent u DJ Carlijn nog van het
rondje Zuwe?). Als hoog in de bergen de mu-
ziek de sneeuw van de bergtoppen doet
trillen, springt een vonk over tussen de or-
ganisator en de DJ. Ieder weekend komt
Bertrand nu naar Amsterdam, zegt zijn
Parijse baan op en begint bij een
Amerikaans consultancykantoor in
Nederland om met Carlijn samen te gaan
wonen. Na amper een jaar wordt hij als
‘expat’ voor 4 jaar uitgezonden naar nota-
bene Frankrijk. Daar op het Franse platte-
land wordt hun dochter Nova geboren. 

La Sophistication
Bertrand ziet de invloed van religie als een
reden voor verschillen in onze culturen.
Nederlanders doen simpel, pragmatisch.
Ze bereiken iets met het poldermodel
maar zijn net een cursor: veranderen

voortdurend van richting. En in hun rela-
ties nogal direct. Fransen willen het graag
iets meer omhullen, zijn gecompliceerder
volgens Bertrand. “En dan ineens is er een
staking in de straat”. Staken is echt Frans.
Hoewel hij morgen zijn Franse paspoort
wil omruilen voor een Europees, is hij een
Franse bonvivant: “Ik hou van... mode, me
goed kleden en van de Franse kwaliteit
van leven: goed eten, goede wijn”. Soms
mist hij de Franse verfijning. Of mist hij
een brasserie voor een goede espresso. Of
de Franse markt. “Zou dat niet heerlijk
zijn op zaterdagmorgen rondom de kerk?
En weet je wat ook leuk is voor Vreeland?
Het Fête de la Musique: Je gaat naar buiten
met je muziekinstrument en je begint te
spelen. Op 21 juni in Frankrijk een groot
event!”.

Integreren
Op een dag vraagt Nova (4) aan Bertrand:
“Kun jij Nederlands?”. Hij antwoord ont-
kennend. Nova: “Geen enkel woord?” Nee,
schudt Bertrand zijn hoofd. Waarop Nova
triomfantelijk zegt: “Ik wel!” Was dit het
tipping point? In maart beginnen
Bertrand’s eerste Nederlandse lessen. Als
hij zijn accent maar niet verliest. Hij lacht:
“Mijn Franse accent levert extra punten
op bij de dames!” Ze hopen hier te blijven
en wonen nu 2 jaar met plezier in
Vreeland. Bertrand: “We call it Freeland,
with a F”.

l’Epiphanie?
De jongste van de familie aan tafel doet
haar ogen dicht. Nova. Als Bertrand de
Galette des Rois, een roombotertaart van
bladerdeeg gevuld met een heerlijk meng-
sel van banketbakkersroom en amandel-
spijs, in gelijke punten snijdt en er eentje
aanwijst roept Nova voor wie die is. Als ie-
dereen een stukje heeft, de champagne in-
geschonken, is ‘voorzichtig eten’ het de-
vies. Hier gaat het om: het kleine, in de
Galette verstopte, poppetje; le fève. Wie
die in zijn taart vindt is de Koning (of
Koningin), krijgt de gouden kroon van pa-
pier op die bij de Galette wordt geleverd,
kiest zijn Koning (of Koningin) en glimt
van blijdschap voor de rest van de dag! 

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

De nieuwe collectie is binnen!
NIEUW: s’nob / by timo / container

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... ‘Global Village Vreeland’
Bertrand Verret 
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RESTAURANTWEEK IN DE NEDERLANDEN
Van 1-7 maart 2010 is het Restaurantweek in Nederland.
Elk jaar enorm succesvol, zowel in maart als in augustus.

Voor u als Vreelander wellicht al onmogelijk om te
reserveren door de drukte. Dus daarom de volgende actie:

VREELANDSE RESTAURANTWEEK
Dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 maart

Lunch 3 gangen 30,00 per persoon
Diner 3 gangen 35,00 per persoon

Alleen te reserveren onder vermelding van deze actie:
Telefoon 0294 23 23 26 E-mail: info@nederlanden.nl

ZONDAGEN WEER OPEN
Vanaf 1 maart zijn we op zondag weer geopend voor de Lazy Sunday;
U kunt doorlopend aan tafel van 1200-1900u! In de lounge serveren 

wij van 1200 - 1600 u culinaire kleine hapjes v.a. 4,00

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

Team de Nederlanden

Op dinsdagavond wordt er gebridged in
het dorpshuis. Zo’n 36 liefhebbers van
deze denksport zijn lid van Bridge Club
Vreeland. Wedstrijdleider Guusje Broex is
al om half acht aanwezig om alles in orde
te maken. Ze zet haar laptop neer, die
straks de uitslagen zal berekenen. Broex:
“Binnen nu en een half uurtje is iedereen
binnen. We beginnen met een kopje koffie
en dan gaan we ‘spelen’. Het leuke van
bridge is dat elk spel anders is. Je moet
nauw samenwerken met je partner. Het is
gezellig én spannend. En nee, we spelen
geen competitie. In het verleden hebben
we dat wel gedaan, maar dan moet je ‘s
avonds stad en land afreizen. Daar heeft
niet iedereen zin in.” Dan komt al snel een
nieuweling binnen. Het is Ria Schreurs. Ze
heeft geruime tijd bridgelessen gevolgd en
durft het nu aan om bij de club te gaan spe-
len. Ria: “Bridgen zie ik als investering in
de toekomst. Om het spel te leren moet je
wel doorzettingsvermogen hebben. Het is
voor de Vreelanders entertainment naast
de deur. Bovendien is het goed voor je her-
sens.” Tegen acht uur zit iedereen aan

‘zijn’ tafel. De klok loopt, want ieder spel
duurt zeven minuten. Na vier spellen aan
dezelfde tafel, wordt er van tafels gewis-
seld. In totaal worden 24 spellen gespeeld.
Guusje: “Daarna drinken we met elkaar
nog gezellig een borreltje. Daar beginnen
we niet te vroeg mee, omdat je al je concen-
tratie nodig hebt bij dit spel.” Guusje weet
dat veel clubleden elkaar ook regelmatig
thuis treffen om ‘de kaart te leggen’. Want,
zoals iedere bridger weet, het spel is versla-
vend. Tot slot merkt Guusje op dat nieuwe
leden welkom zijn. “En als de basisschool
leerlingen enthousiast kan maken voor
deze denksport, dan zijn we altijd bereid
om via de bridgebond een lesprogramma
aan te bieden.” C.L.

Wat doen ze nou?

TOP OCCASIONS VAN UW DEALER IN WIJDEMEREN

Twingo GT tce-100 11.000 km. blauwmet. 11-2007 11.250,-

Twingo Expression Automatic 30.000 km. zilvermet. 06-2006 7.600,-

Clio Drive 1.4 - 3drs. 40.000 km. d.blauw 11-2004 8.650,-

Clio Dynamique tce-100 5drs. 12.000 km. zilvermet. 12-2007 12.950,-

Kangoo Alize 1.6 83.000 km. aquamet. 10-2004 8.950,-

Megane Coupé 1.6-S 66.000 km. blauwmet. 01-2001 9.250,-

Megane Authentique 1.4 5drs. 34.000 km. d.blauw 09-2004 9.950,-

Megane Estate Dei 117.000 km. d.blauw 11-2005 13.250,-

Scenic Expression 1.6-S 124.000 km. blauwmet. 05-2002 8.750,-

Scenic II Expression 1.6-L 74.500 km. l.blauwmet. 11-2004 12.450,-

Grand Scenic II Privelege 2.0 aut. 75.000 km. beigemet. 01-2006 17.950,-

Laguna 2.0 Dynamique 39.000 km. blauwmet. 04-2005 19.950,-

Laguna Estate 1.8 Tech-Road 85.000 km. l.blauwmet. 03-2004 13.750,-

Espace Privilegé 2.0-T 117.000 km. d.blauwmet. 11-2003 14.800,-

DEZE MAAND BIJ AANKOOP VAN EEN OCCASION
TOM-TOM NAVIGATIE GEHEEL GRATIS!

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

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

Even leek het er begin februari op dat
we de schaatsen weer onder zouden
kunnen binden. De vloer van de ijs-
baan zag er op woensdag veelbelo-
vend uit. Maar de sneeuw in de nacht
van woensdag op donderdag maakte
een eind aan onze plannen om de
baan te openen en Vreelanders en om-
wonenden eens te onderwerpen aan
een krachtmeting op de schaats mid-
dels korte, middel en lange afstand-
wedstrijden. IJsmeester Lodewijk van
Monsjou  zakte na de sneeuwval op
veel plekken een paar centimeter
door het ijs want de bovenste ijslaag was op een groot
deel van de baan versmolten met de sneeuwlaag.
Jammer maar die wedstrijden houdt u te goed.
Terug kijkend op de afgelopen maand zijn we in janua-
ri nog één keer open geweest. Dinsdag 26 en woensdag
27 januari. Kort maar krachtig, met voornamelijk kin-
derpret.
Het interim bestuur is in de tussentijd druk met het
uitvoeren van haar hoofdtaak: de IJsclub gaande hou-
den en het scheppen van de randvoorwaarden om de
toeractiviteiten binnen IJsclub Vreeland te behouden.
Zodra de plannen klaar zijn, zullen ze worden voorge-
legd aan de leden van de vereniging.
Alle lampen zijn gereviseerd en veegmachines gerepa-
reerd. Er wordt geïnventariseerd hoeveel een nieuw
onderkomen aan de Bergseweg zal kosten teneinde
een adequaat budget voor het komende schaatssei-
zoen te kunnen maken. Alle lidmaatschapkaartjes die
waren blijven liggen, zijn aan de deur verkocht. Er is
gewerkt aan uitbreiding van het email bestand om de
leden die zich daarvoor hebben opgegeven accuraat te
kunnen informeren over opening en sluiting van de
ijsbaan en de toertocht. En er is een website gemaakt
met allerlei informatie over de IJsclub (www.ijsclub-
vreeland.nl).
De Algemene Leden Vergadering zal op 1 maart as
plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 u en is
zoals gebruikelijk bij Cor, Taveerne de Vecht. 
Wij blijven u middels Vreelandbode, mail en website
op de hoogte houden van ons reilen en zeilen.
IJsclub Vreeland leeft, leve IJsclub Vreeland.

Het interim bestuur

Bericht van de IJsclub
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Dit keer weer eens een prent in deze ru-
briek. Deze prent, waarop heel veel te zien
is, komt uit het boek ‘de Zeegepralende
Vecht’, dat in 1719 verscheen. Het boek be-
vat een lofdicht op de Vecht geschreven
door Claas Bruin (‘Speelreis langs de
Vechtstroom’), dat geïllustreerd is met
meer dan 100 gravures van alle buiten-
plaatsen en dorpsgezichten tussen
Utrecht en Muiden, gemaakt door Daniel
Stoopendaal. Het is dus een fantastische
documentatiebron om te zien hoe onze
omgeving er aan het begin van de 18de
eeuw uit zag. Een van die prenten is het
hier afgebeelde zicht op Vreeland, gezien
vanaf de bocht waar Greif zich nu bevindt.
Vergeleken met de recente foto, zijn er
overeenkomsten en verschillen te zien.
Wat heel anders is, is het vierkante ge-
bouwtje links. Het lijkt wat op een poort-
gebouw. De grote deur onderaan doet ver-
moeden dat het hier om een botenhuis
gaat, maar hoe een boot daar nu in of uit
moest varen, is niet duidelijk. U ziet dat
voor het gebouwtje een klein bruggetje is,
over de oude Vechtarm die hier de ‘nieu-
we’ Vecht instroomt. Deze open verbin-
ding is er nu niet meer, net als het vierkan-
te gebouwtje. Verder zien we een ander
soort vaarverkeer dan tegenwoordig op
het water: in de 18de eeuw zagen we klei-
ne zeilbootjes, roeibootjes (open en met
overkapping) en natuurlijk de trekschuit.

Op het jaagpad -aan de linkerkant- ziet u
een paard met een jagertje op zijn rug lo-
pen, dat met een lijn de boot op de rivier
voortrekt. U ziet dat er toen natuurlijk
geen begroeiing was tussen het jaagpad
en de Vecht, om de loop van het touw niet
te bemoeilijken. Het valt telkens weer op
bij de nieuwe foto’s, hoeveel meer bomen
er nu zijn in vergelijking met vroeger, en
zeker natuurlijk langs het jaagpad! Door
die hoge bomen is het schip van de kerk
nu helemaal niet meer te zien vanaf deze
plek, in tegenstelling tot vroeger. Op de
voorgrond van de prent zit een vrouw op
haar knieën aan de oever op een houten
steigertje de was te doen in de rivier. Deze
‘wasstoep’ hoorde vermoedelijk bij de bui-
tenplaats Brugzicht (nu het kantoor van
Greif). Links van haar staat een deftig ge-
zin: vader, moeder en twee kinderen, ge-
huld in lange jurken, jassen en een steek
op het hoofd, helemaal volgens de franse
mode die toen zo in was. Nu staat op die
plek ook een getekend kind met ouder,
maar dan op het voetgangersbord. Ook de
kerktoren was toen anders dan nu. De sier-
lijke, naar binnen zwenkende spits op de
prent is er namelijk rond 1810 afgehaald
en pas veel later, in de huidige vorm weer
opgezet. Waarom de torenspits er toen is
afgehaald, is een boeiend en verrassend
verhaal! Daarover leest u in een latere
Vreelandbode. J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vreeland vroeger...

...en nu!

Zicht op het dorp vanaf Greif

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.

Koosje en Max(ima)

Wij, Koosje en Max(ima),
zoeken een lieve student 
die af en toe op ons wil 
passen en een uurtje wil
wandelen. 

Vooral in de mnd april en mei 2010 in de
weekenden op za en zo van 12.00-18.00 uur.
Je kan dan lekker studeren en gelijk een
zakcentje bijverdienen.
Lijkt het je wat, bel dan even 0651133350 
Florine Muije, Nigtevechtseweg
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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
Bert de Haan is van de generatie van de
knijpkat en het oliedrijvertje, toen de
N201 nog maar een paar jaar was aange-
legd en de Vecht zijn oorspronkelijke loop
nog had. Hij is in de hongerwinter van ‘44
geboren, net voor de Kerst,  bij het sluisje
van Vreeland. Het huis staat er nog steeds.
Bert is de middelste met 3 broers en 3 zus-
sen. Eén zus, Ineke, woont ook nog in
Vreeland, de andere broers en zussen zijn
over Nederland uitgewaaierd. Bert heeft
Vreeland nooit verlaten, met uitzonde-
ring van zijn diensttijd. Ook zijn ouders
zijn deze omgeving trouw gebleven. Bert’s
moeder is op de Nigtevechtseweg geboren
en later naar de Loenenseweg verhuisd,
ook Vreeland. Daar had haar vader een
wasserij. Bert’s vader is net over de grens
met Loenen geboren, op de Vreelandse-
weg, maar wel héél dichtbij het meisje dat
later zijn vrouw zou worden. Hij kwam uit
een boerengezin en is zelf ook boer gewor-
den, ondermeer op de proefboerderij van
Groot Kantwijk, net als de vader van Jorrit
Timmer, de Oer-Vreelander van vorige
maand. Bert’s vader is nu 95 jaar en woont
in Loenen in het Kampje. 

Bert is op zijn negende verhuisd van het
Sluisje naar het ouderlijk huis van zijn
moeder aan de Loenenseweg, iets buiten
het dorp, waar ook de wasserij gevestigd
was. Bert’s ouders namen de zorg van oma
op zich nadat opa was overleden. 
Het leven aan de rand van Vreeland bete-
kende dat er veel op de aangrenzende
boerderijen van boer Boele en Van der Lee
gespeeld werd. Het betekende ook dat er
elke dag een fikse wandeling naar het
dorp afgelegd moest worden. Fietsen wa-
ren nog geen vanzelfsprekendheid in die
na-oorlogse periode. De lunchpauze van
school (CSV) heette toen nog gewoon
‘etenstijd’ en daar stond anderhalf uur
voor. Dus ook de kinderen die op grotere
afstand van het dorp woonden, konden
thuis hun boterham gaan eten. In strenge
winters is het ook wel eens voorgekomen
dat ze over de Vecht naar school schaats-
ten, dat verkortte de reistijd aanzienlijk!
Na de lagere school ging Bert naar de

Ambachtschool in Mijdrecht. Daar werd
hij opgeleid tot timmerman. Nadat hij
klaar was, is hij bij Boekschoten in
Vreeland gaan werken en heeft daadoor
heel wat Vreelandse huizen van binnen
gezien. Toen Boekschoten failliet dreigde
te gaan, heeft hij een jaar in Uithoorn ge-
werkt om vervolgens gauw weer in de om-
geving terug te komen, bij Verwoerd. Het
eerste jaar heeft hij nog veel op locatie ge-
werkt maar een reumatische aandoening
dwong hem een minder tochtige omge-
ving op te zoeken. Gelukkig wordt bij
Verwoerd veel van het ambachtelijke
werk voorbereid in de werkplaats, en dat
is de rest van zijn werkzame leven zijn
stekkie gebleven. Hij heeft in die periode
meerdere jongeren opgeleid en gepro-
beerd hen dezelfde passie en precisie bij te
brengen. Menig monumentale trap en ko-
zijn in de Vechtstreek heeft zijn oor-
sprong bij Bert in de werkplaats.   
Hoewel uit het voorafgaande blijkt hoe
zeer Bert vervlochten is met Vreeland, zijn
grote liefde kwam hij, op 38-jarige leeftijd
tegen aan de overkant van de Atlantische
Oceaan, tijdens een rondreis. In het gezel-
schap reisde ook de jonge en lieftallige
Ans uit Ommen mee. De eerste kennisma-
king werd in Nederland voortgezet, aan-
vankelijk in een briefwisseling. Toen de
liefde bestendig bleek, trouwden ze (in
Ommen) en gingen ze in Vreeland wonen,
op de Graaf Floris de Vijfde straat. Voor het
eerst verhuisde Bert naar het ‘centrum’
van Vreeland en moest hij rekening gaan
houden met de buren. Gelukkig gaat hem
dat prima af, getuige het feit dat zijn hui-
dige buurvrouw Karin van Dis hem aange-

dragen heeft als Oer
Vreelander! Sinds vele jaren wo-
nen Bert en Ans met hun 3 kin-
deren,  Jan Pieter (26), Bettine
(24) en Martijn (21) nu op de
Fetha, achter De Nederlanden.
Bert heeft nog wel een schuur-
tje bij Van der Lee waar hij lek-
ker kan timmeren en lawaai
maken. Zelfs na 49 jaar als tim-
merman gewerkt te hebben,
weerhoudt niets hem er van
ook in zijn vrije tijd een hamer
en zaag ter hand te nemen. Zo
zit hij in het college van beheer

van de kerk, wat inhoudt dat allerhande
reparaties, inclusief die van het orgel, op
Bert’s bordje komen. Gelukkig heeft Bert
meer vrije tijd nu hij 65 is geworden. Na 40
jaar trouwe dienst bij Verwoerd gaat hij
welverdiend van zijn pensioen genieten.
Voorlopig moet hij zich nog wel even al-
leen vermaken want zijn Ans heeft de pen-
sioengerechtigde leeftijd nog lang niet be-
reikt!  

De import-Vreelander
De van oorsprong uit Bilthoven afkomsti-
ge Linda van der Linden mag zich nu al
weer een kwart eeuw Vreelandse noemen,
en met genoegen mogen we er direct aan
toevoegen. Het is een periode geweest die
zich kenmerkt door absolute hoogtepun-
ten en diepe dalen. De dalen manifesteer-
den zich met name op medisch vlak. De
hoogtepunten bevonden zich op het zake-
lijke, en nog altijd op het persoonlijke
vlak.

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
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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

Laten we bij het begin beginnen, Linda is
de jongste van 4 meisjes en groeide op in
een zakengezin in het bosrijke Bilthoven.
Na de middelbare school volgde ze de
Hogere Hotelschool in Den Haag. Ze speci-
aliseerde zich in Marketing en P.R.  en
kwam in Amsterdam terecht voor een sta-
ge. Daarna volgden allerlei freelance-op-
drachten  en later een vaste baan bij de
Vereniging van Artsen. Het was een inspi-
rerende tijd waarin van alles op haar pad
kwam. Zo ook de kans om als productie -
en regieassistente naar Sri Lanka te gaan
voor een  tv-programma over Jack Jersey.
Een kennis achtte haar in staat het televi-
siewerk snel op te pikken. En dat was ook
zo. In ieder geval was de regisseur annex
cameraman op locatie buitengewoon on-
der de indruk van Linda, en niet alleen
door haar professionaliteit. Terug in
Nederland werden  ze verliefd, startten sa-
men hun eigen productiemaatschappij,
trouwden, verlieten hun toenmalige wo-
ning in Amsterdam voor Oud Over te
Loenen en kregen een zoon. Helaas hield
het huwelijk geen stand en voordat Bob 1
jaar was verhuisde Linda met haar zoon-
tje naar het Maartenplein om aan een
nieuw leven te beginnen.

Linda denkt met blijdschap terug aan het
warme bad waar ze als alleenstaande
moeder in terecht kwam in Vreeland.
Hester, een vriendin op Duinkerken, ont-
fermde zich overdag over de kleine Bob zo-
dat Linda haar carrière kon voortzetten.
Het was een periode van betrekkelijke zor-
geloosheid. Linda specialiseerde in het
maken van medische progamma’s. Na
AVRO’s Service Salon (wie kent het nog?)
volgde  ‘Het Kinderziekenhuis’, ‘Medisch
Meesterschap’,  AMC-TV en diverse andere
progamma’s onder de vleugels van Rene
Stokvis Producties. In haar vrije tijd sport-
te ze veel en onderhield een druk sociaal
leven. Op een feestje leerde ze haar grote
liefde, Aginus, kennen. De stadse Aginus
liet zich door zijn liefje overhalen
Amsterdam in te ruilen voor ons kleine
dorpje aan de Vecht. Gelukkig beviel het
meteen. De veelzijdigheid van de
Vreelanders heeft daarbij zeker geholpen.
Samen kochten ze een huis op de
Spoorlaan en in 1990 werd hun zoon,
Huib, geboren. De kraamtijd werd onaan-
genaam verstoord toen bleek dat Linda’s
nier niet meer functioneerde en verwij-
derd moest worden; een ingrijpende ope-
ratie was het gevolg, maar de immer posi-
tieve Linda krabbelde er weer bovenop. Ze
regelde veel hulp uit de directe omgeving.
Zo is Wies, de vrouw van de toenmalige
schooldirecteur, Frits, gedurende de hele

lagere schooltijd en daarna de vaste op-
pasmoeder van de jongens geweest. Dat is
toch een droom van elke werkende ouder!
‘s Avonds was er ook altijd wel een buur-
meisje die even op de jongens wilde pas-
sen als het zo uitkwam. Linda’s carrière
verliep voorspoedig. Eind jaren ‘90 werkte
ze samen met Ria Bremer aan het alom be-
kende “Vinger aan de pols”. Ze was de ad-
junct-eindredacteur en verzorgde zelf-
standig de samenstelling en regie van di-
verse afleveringen. Zo stond er vanaf 1 sep-
tember 1999 een grote klus gepland in het
AMC. Onder leiding van Linda (en in sa-
menwerking met de Nederlandse
Hartstichting) zou er een serie gemaakt
worden over de afdeling hart- en vaatziek-
ten in het AMC. In voorbereiding op de slo-
pende opnamedagen, ging Linda nog
even naar de sportschool. En toen sloeg
het noodlot toe: ze viel flauw tijdens haar
aerobicsles. Met een ambulance werd ze
naar het AMC gebracht, nota bene naar
een van de afdelingen waar ze de volgen-
de dag zou gaan draaien. Een hersenin-
farct werd geconstateerd. Opeens was ze
linkszijdig verlamd en tot bijna niets in
staat. Een periode van ontkenning, ver-
driet en depressie volgde. Gelukkig

sprong de Vreelandse
Eugenie in de bres en zorgde
geheel vrijwillig  voor de 2
jongens en het huishouden
tijdens de revalidatieperiode.
Aginus en de jongens zagen
hun leven ook totaal verande-
ren. Maar, zegt Linda nu, het
heeft ons ook veel hechter ge-
maakt als gezin. Deze ziens-
wijze geeft wel treffend aan
hoe Linda in het leven staat.
Door discipline en regelmaat
heeft Linda zich weer veel ac-
tiviteiten eigen gemaakt, hoe-

wel  alles nu langzamer gaat. Het gezin is
verhuisd naar een bungalow aan De Vliet
dat van alle gemakken is voorzien.
Daarnaast krijgt ze dagelijks hulp in de
huishouding. Kapper en manicure ko-
men regelmatig aan huis. Werken doet ze
niet meer, uitgebreide maaltijden voor-
schotelen ook niet. Aginus is in dat gat ge-
sprongen en heeft zich ontwikkeld tot een
gepassioneerd kok, waar Linda, zittend
aan de eettafel heel erg van kan genieten.
Fitness(!), bridgen en haar vele sociale con-
tacten onderhouden doet Linda wel. Ook
autorijden en boodschappen doen beho-
ren tot de mogelijkheden. Zeker in
Vreeland, want dan hoeft Linda niet eens
van haar scootmobiel af te stappen! Linda
is dan ook heel blij met haar lieve dorps-
genoten en de mogelijkheden die haar
nog wel gegeven zijn. Haar lijfspreuk is
dan ook: “Niet meer kijken naar wat niet
kan, maar kiezen uit de mogelijkheden
die er nog wel zijn”.  Dank je, Linda!

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

Algemene Ledenvergadering

IJsclub Vreeland
Datum: 1 maart a.s.
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Taveerne de Vecht
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Kijk voor een overzicht 
van alle adverteerders op
www.vreelandbode.nl

Deze maand waarin de winter zich nog steeds niet
gewonnen geeft, neem ik u mee naar Zuid Amerika,
waar de wijn van deze maand vandaan komt. Hij is
genaamd de Callia Alta en is afkomstig uit
Argentinië, om precies te zijn uit de provincie San
Juan. De wijngaard is gelegen op 630 meter boven
de zeespiegel in een gebied genaamd  Val de Tulum.
Vanwege de geringe neerslag in dit gebied, past
men druppelirrigatie toe op de wijnstokken, dit ge-
beurt met smeltwater uit de Andes. De wijn is ge-
maakt van 50% Bonarda en 50% Shiraz. De Bonarda
zorgt voor de frisse toets en de Shiraz zorgt voor
body, souplesse en aroma. Deze laatste is het para-
depaardje van deze bodega. Op een bedje van zand
en klei, zijn wortels bevochtigd met smeltwater uit
de Andes, verwarmd door het zonnetje, en beschut
gelegen tussen de bergen voelt de Shiraz zich hier
als een vis in het water. En dat proef je!!
Dus gauw door naar de proefnotities. De kleur is ro-
bijnrood met een paarse zweem, in de geur vind ik
tonen terug van tabak, koffie en bramenjam, en in
de smaak proef ik een robuuste wijn met een hint
van zwarte bessen, peper en pure chocolade.
Het is wel een wijn waarbij gegeten moet worden,
het is een goede begeleider van pittige gerechten,
maar ook van vleesgerechten zoals bijv. een lams-
bout met knoflook en rozemarijn, gebakken steaks
of een gekruide pate. Over de kleur van de wijn: een
paarse kleur duidt op een jonge wijn, bij een rode
kleur is de wijn op dronk, en een verbruining in de
wijn geeft aan dat het hier om een oudere wijn gaat.
Ik vind dit een erg plezierige wijn, ik hoop u ook!
Het alcoholgehalte van de Callia Alta is 14% en hij is
te koop voor € 5,49 bij de Dagwinkel in Vreeland.
Veel proefplezier en tot volgende maand

Engeline van Ee

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!

De gemeente heeft overeenstemming be-
reikt met Driessen Vreeland BV over de uit-
gangspunten voor verhuizing van het be-
drijf en bouw van maximaal 60 woningen.
Dit heeft de gemeenteraad in haar verga-
dering van 26 januari 2010 besloten. Een
en ander is vastgelegd in een vaststellings-
overeenkomst tussen de twee partijen.
Driessen Vreeland BV zal 2010 gebruiken
om een stedenbouwkundig plan, beeld-
kwaliteitsplan en bijbehorend bestem-
mingsplan op te stellen en heeft hiervoor
advies- en ingenieursbureau Tauw in de
arm genomen. Op het terrein zouden 40
tot 60 nieuwe woningen gebouwd moeten

gaan worden. Het gaat om vrijstaande hui-
zen en huizen van het type twee- en drie-
onder-een-kap. De ontwikkeling van het
gebied en de keuze voor het type woning-
bouw zijn mede afhankelijk van het ste-
denbouwkundig plan en het beeldkwali-
teitsplan.   Bewoners van Vreeland en an-
dere belanghebbenden zullen regelmatig
worden geïnformeerd over inhoud en
voortgang van de plannen. Voor vragen
en/of opmerkingen kan contact worden
opgenomen met de heer Gerritjan
Meppelink. Hij is projectleider van het
project en is bereikbaar op 06-46623907
of via gerritjan.meppelink@tauw.nl

Nieuwe woonwijk in Vreeland

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

Nu bij 
de klantenkaart
dubbele punten
bij uw eerste 

aankoop!

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

en met de klantenkaart 
wordt het extra 

aantrekkelijk!


