
Tranen met tuiten huilen, schitterende
sport, juichen op de perstribune, onscher-
pe shots en lange dagen. Zie hier de snelle
oogst van ruim drie weken Olympische
Spelen. Wat was het mooi, bijzonder en bi-
zar. De hoogte- en dieptepunten wisselden
elkaar in een moordend tempo af, te begin-
nen met de dood van de Georgische rode-
laar en eindigend met de ijshockeyfinale
waar werkelijk iedere Canadees bij had wil-
len zijn en waar ik zowaar een kaartje voor
had weten te bemachtigen. 
In tegenstelling tot de Winterspelen in
Turijn - waar RTL met een equipe van vier
mensen actief was - moest ik het dit jaar in
Vancouver alleen doen. Ik was in Canada
mijn eigen producer, camera- en geluids-
man, editor en eindredacteur. Je zou bijna
vergeten dat ik ook nog verslaggever ben.
Ondanks de karige bezetting kun je toch
wel spreken van een bescheiden succes. De
hoofdrolspelers zijn allemaal wel een keer
voor mijn camera verschenen en ook figu-
ranten in het Olympisch drama als Prins
Willem Alexander, Jan-Peter Balkenende,
Guus Meeuwis en Marco Borsato stonden
mij te woord. Van de meesten kreeg ik
schampere opmerkingen naar mijn hoofd.
“ Zo, RTL pakt uit” of “ben je niet wat verge-
ten”? Ik moest er eigenlijk ook wel om la-

chen. Uiteraard had de one-man-band - zo-
als dit in vaktermen heet - nadelige gevol-
gen. Belangrijke interviews waren soms on-
scherp. Vaak door de haast. Het interview
met onze - inmiddels demissionaire - pre-
mier eindigt met de beste man half in beeld.
En een leuk gesprek met de vrouwen ach-
tervolgingsploeg is niet uitzendbaar omdat
de camera uit eigen beweging langzaam
maar zeker omhoog is komen te staan. Toch
overheersen de mooie momenten, zoals de
verrassende medaille van Ireen Wüst, de
vreugde-uitbarsting van Mark Tuitert na
het behalen van zijn gouden plak en de op-
rechte blijdschap van de zilveren Annette
Gerritsen die toch ook begrijpt dat ze het
goud op 0.02 seconde heeft gemist. 
Ik overschreed meer dan eens de ongeschre-
ven wet dat er op de perstribune niet ge-
juicht mag worden... Je moet immers objec-
tief zijn. Toch is de mooiste medaille in mijn
ogen die van snowboardster Nicolien
Sauerbreij. Als een klein kind stond ik erbij
te juichen en te huilen. Ik ken haar al lang
en gunde haar dit zo enorm, na alle mal-
heur bij eerdere Olympische missies. Toch
was dit niet het ultieme Olympische hoog-
tepunt voor mij. Dat was de ijshockeyfinale
tussen Canada en USA. Zo veel sfeer in de
Canada Hockey Place ben ik in mijn toch

lange carrière nergens anders te-
gengekomen. Geen moment is
er ook maar een mogelijkheid
tot verveling. Er zijn animators
die het publiek opzwepen, een
orgelspeler die aanstekelijke
deuntjes uit z’n instrument to-
vert en het regent beroemdhe-
den als acteur Donald Suther-
land, zanger Michael Bublé en
oud-schaatser Johan Olav Koss...
Zelfs de mensen die het ijs ver-
zorgen maken er een show van.   

Lees verder op pagina 12
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Van de redactie
Maart roert zijn staart is wel een heel toepasselijk spreekwoord
in dit winterse voorjaar. Deze Vreelandbode brengt u gelukkig
weer zonnige lenteberichten over de mensen en activiteiten in
ons dorp. In de rubriek ‘Rondje Zuwe’ komen oer-Vreelander
Raymond van der Spoel en import-Vreelander Lisa Wade aan
bod. De Vreelanders Marius en Yvonne Heslenfeld vertellen
over hun bedrijf, evenementenlocatie De Olifant en de sportie-
ve activiteit van de DOS voor jong en oud ‘Ouder & kind gym’
wordt belicht in de rubriek ‘Wat doen ze nou’. ‘Engelse
Vreelandse’ Suzy Cohen staat in de Schijnwerper. De voorma-
lige melkwinkel van Gijs Stapper komt in ‘Vroeger en nu’ in
beeld en de kinderen van de Kinderpagina hebben een echte
reisgids voor u gemaakt. Als je daar geen lentegevoel van
krijgt..!  Veel leesplezier! De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Terwijl er in de afgelopen weken een aan-
tal belangrijke zaken zich heeft afge-
speeld, denken de krokussen en sneeuw-
klokjes op het “Floraplein” dat het lente
wordt en komen al boven de grond.
Door de gemeenteraad is de overeenkomst
met Driessen Vreeland BV goedgekeurd over
de verplaatsing van het bedrijf aan de
Kleizuwe. Alhoewel de Dorpsraad van me-
ning is dat het bestemmingsplan voor dit ge-
bied moet worden op gesteld door de ge-
meente, is de gemeente het hier niet mee
eens. De ontsluiting van dit bouwplan zal
kritisch gevolgd worden. Een brief met onze
zorgen over de aanpak van de ontwikkeling
van het bestemmingsplan is gestuurd naar
de verantwoordelijke wethouders.
De Dorpsraad is blij dat het oude CSV-ter-
rein wordt ontwikkeld voor starterswonin-
gen. Wij hebben de wethouders verzocht
om nadere toelichting te geven over dit
project en onze voorname interesse in de

snelheid van de realisatie geuit.
Wat betreft de N201 zijn er nogal wat ont-
wikkelingen geweest. Na overleg tussen de
Dorpsraad en wethouder De Kruijf is er
een presentatie gegeven door de projectlei-
der van de provincie, de heer H. Strubbe.
Uit de presentatie bleek dat de belangrijk-
ste knelpunten, het Aquaduct en het reali-
seren van een 3-baans brug bij Loenersloot
niet waren opgenomen in de plannen.
Gelukkig is dit, na de vergadering, alsnog
gebeurd. Er werden wel kleine verbeterin-
gen voorgesteld waaronder een betere af-
stemming van de verkeerslichten.
Verder zal op korte termijn geluidsarm
asfalt worden gelegd aan de westelijke
kant van de Vecht. Positief is dat fijnstof
metingen gedaan zullen worden - tot nu
toe zijn berekeningen het uitgangspunt
geweest. Daarnaast wordt nagegaan of
door middel van beplanting de overlast te
verminderen is.

Bericht van de Dorpsraad

Verslag Marcel Maijer over Vancouver

Bakker sluit en Dagwinkel breidt uit
Vrijdag 12 maart werd definitief bekend gemaakt dat Bakker
Boonzaaijer de bakkerswinkel in Vreeland niet meer zal voort-
zetten. Het blijkt economisch niet haalbaar de winkel te bevoor-
raden en te bemannen en er ook nog iets aan te verdienen.
Gelukkig is er voor de medewerkers een plekje in een van de an-
dere winkels van Boonzaaijer. Wat er met de winkelruimte gaat
gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. Voor ons brood kun-
nen we in ieder geval, meer dan ooit, bij de Dagwinkel Aloys
Hageman terecht. Aloys heeft zijn assortiment geheel ver-
nieuwd en uitgebreid met een nieuwe leverancier uit Aalsmeer,
Bakkerij Vooges. Lees verder op pagina 12
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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 14 april 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 22 april.

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 mrt. 10.00 ds. J. Knoop
zon. 28 mrt. 10.00 ds. R. Abma
don. 1 april 19.30 ds. R. Abma
vrij. 2 april 19.30 ds. R. Abma
zat. 3 april 22.00 ds. R. Abma
zon. 4 april 10.00 ds. R. Abma
zon. 11 apr. 10.00 ds. R. Abma
zon. 18 apr. 10.00 Mw. L.K. Smit- v.d. Berg

Ludgerus Parochie
zon. 21 mrt. 10.00 Pastoor van Os
zon. 28 mrt. 10.00 Pastoor Geurtsen 

Gezinsviering
don. 1 april 19.30 Viering in Abcoude
vrij. 2 april 19.30 Pastoor Geurtsen
zat. 3 april 19.30 Past. Vernooy en Van Os
zon. 4 april 09.45 Past. Vernooy en Van Os
Zat. 10 april 16.30 Pastoor van Os 

Parochiemiddag
Zon. 18 apr. 10.00 Pastoor Vernooy

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

26 mrt. Paasmiddag voor senioren, 
De Til, 15.00 uur

27 mrt. Kledingbeurs Peuterspeelzaal 
in de school, 9.30 uur

31 mrt t/m 3 april Kermis
3 april Johannes Passion, Grote Kerk, 

Loenen, 19.30 uur
5 april Paaseieren zoeken bij de Viv, 

10.30 uur
6 april Alzheimercafe, Tympaan, 

Breukelen, 19.30 uur

Vechtzooitje
Gezocht in Vreeland: Hulp in de huishou-
ding.  2 x 4 uur per week.  Graag contact op-
nemen met 06-53255986.

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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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.

“Ik had wel iets verwacht, maar niet dit!
Mijn afscheid eind februari was overweldi-
gend. De eerste envelop die ik openmaakte
was al een cadeaubon van € 50. Ik werd er
verlegen van. En dan al die lieve kaartjes en
cadeautjes. Ik krijg de indruk dat dit écht
Vreelands is.” Aan het woord is een gelukki-
ge Marijke van Well.  Ze kreeg meer dan
honderd kaarten, die nu in slingers in haar
huiskamer hangen. “Ik heb zoveel gevulde
enveloppen gekregen. Net als slager Henk
kan ik van alle giften ook een reisje maken.
Het is gewoon niet te geloven hoe ik ver-
wend ben. En dan van Aloys nog een laptop
en van collega en vriendin Monique een fo-
totoestel.” Marijke is al weer twee keer in de
Dagwinkel geweest. “Lekker lopend vanuit
Loenen. Even boodschappen doen en bij-
praten. Ik heb nog steeds een vakantiege-
voel. En dat valt me niet tegen.” Tot slot wil
Marijke alle lieve Vreelanders hartelijk be-
danken. “Het was een afscheid om nooit te
vergeten. Héél bijzonder!” C.L.

Afscheid Marijke was overweldigend

Toneelvereniging “Het Voetlicht” speelt
op vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart
het blijspel “De Goot” van Ton Davids.
Pension “De Goot” is een opvanghuis
voor dak- en thuislozen. De bewoners
hebben allemaal hun eigenaardighe-
den. Zo is er een aan lager wal geraakte
toneelspeler, een hardnekkige drinke-
broeder, een prostituee, een junk en de
klassieke zwerfster compleet met win-
kelwagentje! Leiding en verzorging zijn
in handen van Koos en Pien, de buur-
vrouw “van hiernaast”. Zowel dit huis
als haar bewoners ondergaan in dit stuk

een opvallende transformatie! 
Genoeg ingredienten voor een avondje vol
plezier. Wij, de spelers, hebben tijdens de
repetities al ontzettend veel lol!
Dus komt allen kijken in ‘t Web in Loenen,
voor slechts € 5,00 p.p. Zaal open 19.30
uur, aanvang voorstelling 20.00 uur.
Graag tot dan!

n.b. Wij zijn ook dringend op zoek naar
nieuwe leden, kom gerust eens binnenlo-
pen en kijk of het wat voor je is! Elke
maandagavond hebben wij repetitie v.a.
20.00 uur in Dorpshuis ‘t Web in Loenen.

Toneelvereniging ‘Het Voetlicht” speelt...

Het programma voor Koninginnedag is
rond! Zoals al eerder aangekondigd is het
thema: Sportief Vreeland. Op donderdag-
avond 29 april organiseert Cor in “De
Taveerne de Vecht” een gezellige “oranjea-
vond”. In het oranje gepimpte café is ie-
dereen van harte welkom voor deze gezel-
lige avond! Op vrijdag 30 april gaat de vlag
uit. Om 8.00 uur wekken de herauten van
Vreeland u voor het traditionele dorpsont-
bijt dat tussen 9.00 en 10.00 uur op het
Kerkplein wordt geserveerd. Aansluitend
vindt op en rond het Kerkplein de
Vrijmarkt plaats. Kinderen en volwasse-
nen mogen op deze vrijmarkt op een zelf
meegenomen kleedje hun spulletjes ver-
kopen. Om 10.30 uur is er voor de gerid-
derden, oud-comitéleden en overige
Vreelanders koffie met oranjegebak.
Ook ‘s middags is er genoeg te doen. Om
14.00 uur starten de kindermiddagspelen
en de puzzeltocht van de Historische
Kring. De routebeschrijving hiervoor is af
te halen bij de oranjekraam.
Om 16.30 uur gaan we genieten van het
waterspektakel, de deelnemers houden
het vast niet droog.
Als afsluiting van deze feestdag is er een
gezellige borrel in en om “de oranjetent”
op de Floraweg. U kunt daar de gebeurte-
nissen van de afgelopen dag nog eens de
revue laten passeren; er is te eten en te

drinken en uiteraard is er muziek. Om
18.45 uur vindt daar ook de prijsuitrei-
king plaats van de kindermiddagspelen,
de puzzeltocht van de Historische Kring
en de “Tour de Vreeland”. Rond 20.30 uur
wordt de tent gesloten maar natuurlijk
kunt u daarna gezellig bij Cor naborrelen.

Koninginnefeest 2010 Programma in het kort:
Donderdag 29 april
Vanaf 20.00 uur Oranje Feest 
in cafe “Taveerne de Vecht”

Vrijdag 30 april
8.00 uur Reveille
9.00-10.00 uur Ontbijt en opening
10.00-12.30 uur Vrijmarkt
10.30 uur Koffie met oranjegebak 
12.00-3.00 uur “Tour de Vreeland” 

optocht
Mooiste versierde fiets

13.45 uur Start inschrijving 
Kindermiddagspelen

14.00-16.00 uur Kindermiddagspelen
14.00 uur Puzzeltocht Hist. Kring
16.30 uur Waterspektakel
17.30 uur Oranje Borrel
18.45 uur Prijsuitreiking
20.30 uur Einde programma

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

Ook deze zomer gaan we alweer voor de 9e
keer huttenbouwen. Wegens groot succes
verlengd! We gaan dat doen in de laatste
week van de schoolvakantie. Net als vorig
jaar belooft het weer een gezellige bouw-
plaats te worden. Wij hebben er al weer zin
in. Jullie ook? 

Het huttenbouwkamp wordt -als vanouds-
georganiseerd door de Vreelandse jeugd-
club COCON bestaande uit een clubje en-
thousiaste vrijwilligers. We organiseren het
kamp van 17 tot en met 20 augustus aan-
staande. Je mag meedoen als je 9 jaar oud
bent en niet ouder dan 12 bent. Kinderen
die jonger zijn dan 9, maar na de grote va-
kantie naar groep 6 gaan, mogen ook mee-
doen. Verder moet je in Vreeland wonen of
in Vreeland op school gaan. Kinderen die na
de grote vakantie naar de brugklas gaan
zijn ook welkom.

We hebben nog geen bouwthema voor dit
jaar. Heeft iemand een leuk idee, laat het
ons dan weten. Er ligt een verrassing voor je
klaar!

Oproep voor bouwmaterialen 
Bij deze doen we ook graag een oproep aan
alle inwoners om (redelijk schone en spij-
kervrije) pallets, plaatwerk, balken e.d. niet
weg te doen maar voor ons te bewaren. Ook
hang- en sluitwerk, deurtjes etc. kunnen we
goed gebruiken.

We zijn ook blij dat ons comité is uitgebreid
met twee nieuwe leden, Anne Tusveld en
Hanke de Cock. Daarnaast zijn we nog
steeds op zoek naar mannen of vrouwen die
Casper kunnen helpen bij het verzamelen
van bouwmateriaal. 

Wij verheugen ons!

Reinko Abels, Manon Leffelaar, Evelyn van Vliet,
Casper Zeldenrijk, Anne Tusveld en Hanke de
Cock

Doe je mee met huttenbouwen 
deze zomer?

Lezers schrijven
Halsbandparkieten
een tropische verrassing in het winterse Vreeland
Deze winter kwamen de Halsbandparkie-
ten vanwege de barre weersomstandighe-
den dicht bij de huizen om voedsel te zoe-
ken. Dit leverde naast een aantal mooie fo-
to’s ook de vraag op waar deze vogels nu
vandaan kwamen en wat hun status is in
Nederland. Luid schetterend vliegen er in
ons dorp al vanaf zeker begin deze eeuw
Halsbandparkieten rond. Eerst voorna-
melijk bij de Plantage maar nu ook in de
nieuwe buurt. De meeste Vreelanders
kennen deze groene parkietensoort uit
Amsterdam waar deze winter bijna 3.800
exemplaren zijn geteld. Waarschijnlijk is
begin jaren zestig van de vorige eeuw
deze soort voor het eerst in Nederland
gaan broeden. Vanuit India zijn de vogels
ingevoerd en vanuit ontsnapte en losgela-
ten exemplaren is er een heuse broedpo-
pulatie ontstaan. Vanaf 1978 zijn in Den
Haag zekere broedgevallen bekend waar-
na de soort zich snel uitbreide naar
Amsterdam. In Den Haag leven er nu
ruim 5.000. De schatting is dat er nu
10.000 Halsbandparkieten in Nederland
broeden. Dat is een verdubbeling ten op-
zichte van 2004 toen er op de slaapplaat-
sen ruim 5.000 werden geteld. De vogels
broeden in boomholtes, vaak in oude
spechtengaten en kunnen prima leven op
pinda’s en vetbollen die rijk voorhanden
zijn op de voederplanken. Halsbandpar-
kieten hebben geen concurrentie met in-

heemse vogelsoorten en kunnen bij vol-
doende voedsel en nestgelegenheid zich
nog behoorlijk uitbreiden. Inmiddels is
de Halsbandparkiet de Vecht afgezakt en
broedt nu ook in Utrecht. Er zijn in
Nederland in enkele steden ook popula-
ties van andere papegaaiensoorten aan-
wezig zoals Grote Alexanderparkieten,
Koningsparkieten en Monniksparkieten.
Er staan ons dus misschien nog wel meer
tropische verrassingen te wachten. Ogen
en oren open houden en bijzondere waar-
nemingen door geven aan de Vreeland-
bode! Wim Fokker

Foto Jan Hos

Zaterdag 27 maart 2010

KINDERKLEDINGBEURS
in de Brede School te Vreeland

van 09.30 tot 11.30 uur
Wilt u kleding of speelgoed inbrengen, 

bel dan voor een letter en/of overige informatie 
naar Lieke van de Akker, 06-15021989

of kijk op www.vechtkroost.nl
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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

Op 20 maart trekt de zon over de evenaar
en begint de lente. Eindelijk. Dag en nacht
zijn even lang en in de komende maanden
worden de dagen langer en de nachten
korter. Op 25 maart is de planeet Mars
mooi te zien. Kijk rond 22.00 uur vanuit
Vreeland naar het Zuidwesten. Je kunt dan
hoog aan de hemel, naast de Maan, een
duidelijk rode ‘ster’ zien. Het oppervlak
van Mars is inderdaad rood omdat het
voor een belangrijk deel uit ijzeroxide be-
staat: roest. Met een wat betere telescoop is
het mogelijk om de poolkappen op Mars te
zien. Deze groeien en krimpen, net als op
Aarde, gedurende het Mars jaar (686 da-
gen). De winter en zomer op Mars zijn ech-
ter niet leuk. Het is of ontzettend koud (-
1200C) of wel lekker warm (+ 200C), maar
niet uit te houden door de sterke zonne-
straling. Mars staat verder van de Zon af
dan de Aarde, maar de atmosfeer is zeer ijl

(1% van die op de Aarde) waardoor zonne-
licht vrijwel ongehinderd het oppervlak
bereikt. Bovendien bestaat de atmosfeer
voor bijna 95% uit koolstofdioxide. In de
winter bevriest dit en de poolkappen be-
staan niet alleen uit water maar ook uit
droogijs. De grootste berg van ons zonne-
stelsel bevindt zich op Mars. De Olympus
Mons is maar liefst 24 km hoog en de vele
ruimtevaart missies in de afgelopen jaren
hebben inmiddels behoorlijk wat mooie
plaatjes opgeleverd. In de nacht zondag
28 maart begint de zomertijd: om 2 uur
‘s nachts wordt de klok een uur naar voren
gezet en gaan we een uurtje slaap missen.
De donderdag erop is het de moeite waard
om de hemel boven Vreeland extra goed in
de gaten te houden. In het Noorden wordt
rond 22.00 uur de heldere komeet TIS-
0104 zichtbaar in het sterrenbeeld Pons
Gustos (de Brugwachter). H.L.

Hemel boven Vreeland

Goed nieuws voor muziekliefhebbers uit
ons dorp en omstreken. Klarinet en saxo-
foondocent Rob van Bijnen heeft nog
ruimte voor nieuwe en ervaren leerlin-
gen. Hij is verhuisd van de dinsdagavond
naar de donderdagmiddag en -avond. De
lessen vinden plaats op de CSV. Grijp nu je
kans om je muzikale droom in vervulling

te laten gaan en neem contact op met
Vincent Stapper (06 42846913) van
Muziekvereniging ‘De Vecht’. Kan je niet
op donderdag, geen probleem. Rob van
Bijnen geeft op woensdagmiddag les in
Loenen in het ‘Web’. Klarinetten zijn te
huur bij Muziekvereniging ‘De Vecht’.
Twijfel niet en laat je horen!

Klarinet en saxofoonlessen in Vreeland

Die kreet komt bij veel Vreelanders op als
zij, staande op de Fetha bij de gymzaal,
om zich heen kijken. Een armoedig ge-
zicht is het: grote gaten in de weg die ont-
staan zijn na het doorspuiten van de riole-
ring en kale moddervlakten rondom en
naast het wijkgebouwtje waar ooit, voor-
dat de noodlokalen van de CSV er ston-
den, groen gras en zelfs een aantal kleine
bomen te bewonderen was. Een bewoners-
commissie heeft plannen ingediend bij de
gemeente om de kale ‘vlakte’ tot een aan-
trekkelijk parkje in te richten, maar die
plannen zijn te duur bevonden voor de ge-
meente. De groep zal zelf sponsors moe-
ten vinden om de plannen te realiseren.
De gemeente heeft wel toegezegd de kale
plekken weer met gras in te zaaien zodra

dit mogelijk is. Nu maar hopen dat de len-
te snel doorzet en ons dorp weer een ver-
zorgder en groener aanzicht krijgt! 

Gemeente, doe iets!

Ook het fietstunneltje ziet eruit 
alsof het aan het vervellen is, nadat 

het najaar 2009 opgeknapt is!

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Voor de CSV is het fijn als kinderen al vroeg
worden ingeschreven. Dan weet de school
hoeveel kinderen er in groep 1 zullen ko-
men en kan op grond daarvan een goede in-
deling gemaakt worden van de leerlingen.

Als u een kind van twee of drie jaar heeft en
u heeft het nog niet opgegeven voor de CSV,
wilt u dan het inschrijfformulier, wat te vin-
den is op www.csv-vreeland.nl ingevuld
mailen aan  info@csv-vreeland.nl

Inschrijven voor de basisschool
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Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Marius en Yvonne Heslenfeld van evenementenlocatie De Olifant

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

Aan de Straatweg precies op de grens tus-
sen Breukelen en Maarssen ligt De Olifant.
Van oudsher een pleisterplaats, een her-
berg, waar al eeuwen geleden paarden ge-
wisseld werden en reizigers wat konden
eten en drinken. Vergelijkbaar met De
Nederlanden in Vreeland. Tot 1954 was de
Straatweg de belangrijkste verbindings-
weg tussen Utrecht en Amsterdam. Het
was ook de eerste weg die in Nederland ver-
hard werd door Napoleon Bonaparte met
als doel zijn leger sneller door Nederland
te laten trekken. De Olifant dankt waar-
schijnlijk zijn naam aan de brede trans-
portwagens van Van Gend en Loos, oli-
phantenwagens genoemd, die getrokken
door paarden het traject Utrecht-
Amsterdam in zo’n 5 uur af konden leg-
gen. De Olifant ligt niet alleen centraal tus-
sen beide grote steden maar ook aan de
Vecht en juist op die plek was er drie eeu-
wen lang een veerdienst over de Vecht. Een
gebouw vol historie dat net als een olifant
alles opslaat en nooit vergeet. Dat voel je
ook een beetje als je voor het pand staat:
majestueus, in al zijn glorie door de eeu-
wen heen evenwichtig overeind gebleven.
Aan de buitenkant dan. Want toen ik daar
zo’n 20 jaar gelden een feestje vierde was
de inrichting ouderwets bruin met inge-
bouwde karrenwielen en Perzische tapij-
tjes op de tafels.
Marius en Yvonne Heslenfeld troffen die
inrichting ook aan toen ze vier jaar gele-
den vielen voor De Olifant. Ze wilden een
evenementenlocatie beginnen en daar
was het monumentale pand, met het gro-
te parkeerterrein uitermate geschikt voor.
En niet te vergeten de aanlegsteiger waar
de gasten per boot kunnen aanmeren. De
Olifant was de vervolmaking van hun
droom, van het werk dat ze daarvoor had-

den gedaan. Marius en Yvonne komen bei-
de uit de horeca. 10 Jaar geleden begonnen
ze een restaurant in Kortenhoef, De Sloep.
Daarnaast exploiteerden ze de boten van
rederij Loosdrecht en Vechtstreek. Met het
project De Olifant creëerden ze voor zich-
zelf de mogelijkheid al hun opgedane er-
varing nog een keer in praktijk te brengen
en weer meer samen te gaan werken. Een
stuk gezelliger ook.
Net als bij De Sloep deden Marius en
Yvonne de inrichting en de verbouwing
van De Olifant in eigen beheer. De uitda-
ging van De Olifant was groot: het oudste
gedeelte van het gebouw stamt uit 1640 en
daarna zijn er delen aangebouwd. Marius
en Yvonne hebben het pand ‘openge-
maakt’.  Alle oude  elementen zijn be-
waard gebleven, deels verstopt achter
nieuwe muren. Maar dat paste in het con-
cept: een locatie waar kleinere en grotere
gezelschappen zich thuis kunnen voelen.
De Vechtzaal, de Pleisterplaats, de
Tolkamer, de Bar en Lounge, elke ruimte
kan afzonderlijk geboekt worden of meer-
dere ruimtes tegelijkertijd. De overgangs-
fase was nog wel even spannend. De gasten
die al geboekt hadden werden uitgeno-
digd naar het nieuwe concept te komen
kijken met de vraag of ze zich daarin kon-
den vinden. Niemand haakte af, iedereen
was enthousiast. En dat kan ook bijna niet
anders want de oude olifant is in een nieu-
we jas gestoken en die staat hem heel erg
mooi. Plannen voor de toekomst zijn er ze-
ker. Marius wil graag een eigen boot voor
de deur met ruimte voor 40 personen. Een
boot die past op de Vecht. Een tweede eve-
nementenlocatie ‘ergens in de bossen’ is
ook nog een optie. Maar dan moeten ze
nog maar eens zo’n pand zien te vinden.

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, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

Hondenbezitters opgelet!
Bij de nieuwe brede school is aan de kant
van de N201 een prachtige speeltuin aan-
gelegd. Lekker gras met een creatief klim-
rek en ruimte genoeg om te kunnen spe-
len. Dat kunnen de kinderen helaas niet
zonder meer, omdat er over het hele gras-
veld hondendrollen liggen. Dus, honden-

bezitters, let u alstu-
blieft op of uw hond
hier zijn behoefte
doet en ruim het op,
zoals het een goed
burger betaamt! De kinderen van
Vreeland zullen u dankbaar zijn! 
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Vanaf nu: 
BROOD en BANKET van 

Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

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

Het is al bijna een kwart eeuw traditie: de
uitvoering van de Johannes Passion in de
Grote Kerk te Loenen op de zaterdag voor
Pasen. Op uitnodiging van de Culturele
Raad Loenen zullen koor en orkest onder
leiding van Krijn Koetsveld op zaterdag 3
april 2010 voor de 23e keer de beroemde
Passion van Johann Sebastian Bach ten ge-
hore brengen.
De vocalisten en instrumentalisten werden
voor deze uitvoering van de Johannes
Passion weer geselecteerd uit het bestand
van geschoolde zangers en zangeressen en
professionele musici. Ook wordt nieuw ta-
lent de gelegenheid geboden zich te ont-
plooien op het concertpodium. De solisten
dit jaar zijn Niek Idelenburg (evangelist),
Erks Jan Dekker (Christus). Aria’s: Keren
Motseri (sopraan), Peter de Groot (alt), Jan-
Willem Schaafsma (tenor) en Bas
Ramselaar (bas).
Kaarten kunnen gereserveerd worden bij
Sigarenmagazijn de Beurs, Grutterstraat 1,
Loenen (0294-231436). Plaatsen worden ge-

reserveerd op volgorde van binnenkomst.
Ook is er de mogelijkheid om een gecombi-
neerde toegangskaart te kopen voor de uit-
voering en een speciaal concertdiner in
een drietal restaurants in de gemeente
Loenen. U krijgt dan reductie op de entree-
prijs voor het concert. Deze kaarten kunt u
verkrijgen bij het restaurant van uw keuze.
U kunt reserveren en informeren naar mo-
gelijkheden en prijzen bij de deelnemende
restaurants: ‘t Amsterdammertje (0294-
234848) en Eterij De Drie Gekroonde
Laarsjes (0294-232757) in Loenen en ‘t
Stoute Soldaatje (0294-231496) in
Nieuwersluis. De entreeprijs bedraagt  €25,
voor CJP/65+   € 23. De deelnemende restau-
rants hanteren verschillende prijzen voor
het concertdiner inclusief gereduceerde
entreeprijs. Kaartverkoop aan de kerk
(Dorpsstraat 49, Loenen) op 3 april vanaf
18.45 uur. Het concert begint om 19.30 uur.
Meer informatie over de Johannes Passion
en de activiteiten van de Culturele Raad
Loenen vindt u op www.loenencultuur.nl

23e Johannes Passion in Loenen a/d Vecht

Lezers schrijven
“Het loopje Spoorlaan”
Het is leeg in de polder als ik dit schrijf (9
maart). De winterganzen en de wilde zwa-
nen zijn vertrokken naar het Noorden om
te broeden. Ze hebben duizenden kilome-
ters voor de boeg. De gezenderde kolgans
Cas bijvoorbeeld legde afgelopen najaar
zo’n 4000 km af om vanuit de Petsjora del-
ta naar Nederland te komen. Hier en daar
zie je nog een groepje Grauwe ganzen,
vaak twee aan twee. Die verdwijnen bin-
nenkort om te gaan nestelen in onze om-
geving, liefst aan één van de plassen. Het
werd daar flink vol de laatste jaren. Vorig
jaar zag ik zelfs jonge ganzenkuikens in
de berm van de A2. 
Behalve Grauwe ganzen zijn er nu nóg
twee soorten te zien. Allereerst de Cana-
dese gans, een reusachtige nieuwkomer.
Lijkt op de Brandgans, ook zwart/wit/-
grijs, maar is veel groter. Het zwart be-
perkt zich tot nek, kruin en gezicht, waar-
door ze een brede witte kinband hebben.
Ze zijn waarschijnlijk een jaar of drie ge-
leden op allerlei plaatsen uitgezet nadat
ze als import-parkdieren in Purmerend
zich wat al te enthousiast vermenigvul-
digden. Of ze dat ook in het wild doen
weet ik nog niet zo net. Wie het klompen-
pad loopt komt ze geheid tegen. Ook in de
zomer. Hun geluid lijkt het meest op een
autoclaxon. 
Ook de Nijlgans is een vreemdeling (uit
Afrika), die zich hier opmerkelijk goed

handhaaft in het wild. Beige en rood-
bruin verenkleed met een opvallend wit
vleugelveld dat je pas ziet als ze opvliegen.
Rode poten, een donkere vlek rond het
oog, en een heel andere houding dan de
voorgaande soorten. Ze broeden hier ook,
zelfs in bomen, zodat de kuikens naar be-
neden moeten vallen om water te berei-
ken. Of ze ook rond Vreeland broeden is
mij niet bekend. Misschien heeft iemand
van de lezers een tip? Zelfs voor een gans
zijn hun stemmen uitgesproken onaange-
naam schor en hees.
Mocht u een wit met lichtgrijze gans
waarnemen met twee donkere strepen
dwars over zijn kruin, dan is dat de
Indische gans die hier rondzwerft.
Ontsnapt uit gevangenschap. Er is er ooit
een op de Vecht in Vreeland neergestre-
ken. Hij liet het oog vallen op een wit
eendje met zeven pulletjes. Aangezien de
broedzorg bij de meeste ganzen veel meer
voorstelt dan bij de Wilde eend had hij al
snel de zeven pulletjes onder zijn hoede
genomen. Waar normaal slechts een
klein deel van een eendenbroed overleeft,
zijn deze alle zeven volwassen geworden.
Intussen is het eerste Speenkruidbloem-
etje gesignaleerd, de Kieviten zijn er weer,
en de Tjiftjafs schijnen aan de grens te
staan trappelen! Zullen de Grutto’s dit
jaar nog terugkomen?

Annet Kessler

Naar aanleiding van de gevaarlijke ver-
keerssituatie rondom de school, die ver-
oorzaakt wordt door verkeerd geparkeer-
de auto’s, heeft de politie Loenen een
waarschuwing afgegeven extra te contro-
leren op foutparkeren rondom de school.
Omdat deze situaties direct gevaar opleve-
ren voor de schoolgaande kinderen zal de
politie de parkeerders niet waarschuwen,
maar direct bekeuren. U wordt met klem

gevraagd uw auto alleen in de daarvoor
bestemde vakken te parkeren en ten alle
tijden het zebrapad vrij te laten. Om het
foutparkeren op de dijk voor de
Nederlanden tegen te gaan, zijn hoge trot-
toirbanden geplaatst en zullen er op
Duinkerken paaltjes komen vanaf de jubi-
leumboom tot de heg. Zo zorgen we er
met elkaar voor dat de kinderen veilig
naar school kunnen blijven gaan.

Parkeren rond de school
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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!
Ga jij wel eens op reis? En waar gaat de reis
dan naar toe? En heb jij een droomreis? Of
reis je liever in je dromen? Vandaag gaan
we in de Kinderpost op reis. De Razende
Reporters hebben een Reisgids gemaakt.
Lees hun tips en dan krijg je ideetjes voor
de vakantie. Je kunt overal naar toe: naar
verre landen of plaatsen hier dicht in de
buurt, zoals in het stripverhaal van Jord.
En weet jij welke kleuren de landenvlag-
gen hebben? Teken ze er maar in!
Kan jij trouwens het raadsel oplossen? Of
zelf een reisverhaal schrijven? Wij hebben
het begin gemaakt. Maak jij er een span-
nend avontuur van? Wil je zelf ook schrij-
ven of tekenen voor de Kinderpost: stuur
je berichtjes naar info@vreelandbode.nl
ter attentie van de Redactie Kinderpost.
Dat zou heel fijn zijn want de Razende
Reporters hebben het druk met voorberei-
den. Ze gaan namelijk over 2 weken onze
Burgemeester interviewen. Veel lees- en te-
kenplezier!

De Razende Reporters zijn druk! Ze gaan de
Burgemeester interviewen. Dat moet je wel
goed voorbereiden natuurlijk. Heb jij nog een
belangrijke vraag aan onze Burgemeester?
Mail ‘m ons dan snel (info@vreelandbode.nl,
voor 23 maart)!

Ik ga op reis naar:
de Tip van Jet
Griekenland is een su-
per leuk land. Het ligt
aan de Middellandse
Zee. Wat een echte tip
is, is om te gaan snorkelen, in de mooie
heldere zee, als je een beetje zoekt vind en
zie je van alles zoals vissen en schelpen. Ze
eten er heerlijk. Ook is het er eigenlijk bij-
na altijd lekker weer.

Lieke’s Tip
Kroatië is een erg
mooi land met veel ei-
landen voor de kust.
Er zijn erg mooie die-
ren bijvoorbeeld: dolfijnen, krabben en
zeesterren. Je kan er heel leuk zeilen en
zwemmen. Er is heel mooi uitzicht over
de zee. Het ligt rechts van Italië en het is
ongeveer 1200 km rijden.

CAMBODJA met Noumi
Cambodja is een
prachtig land met lie-
ve mensen die veel
reist eten. Er is vroeger iets vreselijks ge-
beurd, er was namelijk een man, Pol Pot,
en die was heel gemeen. 
Hij vermoorde bijna iedereen die niet
hard voor hem werkte. Nu zijn de mensen
wel arm, maar ze leven in vrijheid!

Nena’s Tip
Ik ben Nena (9). En
mijn lievelingsland is
Zweden. Ik ben er zelf
1 keer geweest en vond dat helemaal fan-
tastic. Ik vind het gek dat het daar 1 keer
per jaar een nacht helemaal licht blijft: de
midzomernacht. Er zijn mooie meertjes
en je hebt er van alles te doen: zwemmen,
varen en als je je verveelt een lange bos-
wandeling maken, want er zijn boven-
dien veel bossen.

Marokko het mooiste land.
Ik heet Swaan
Bongers. En ik ben 10
jaar. Mijn lievelings-
land is: Marokko.
Omdat het daar lek-
ker warm is en het heeft een leuke cul-
tuur. Er zijn ook kamelen!!! Het ligt in
Noordwest Afrika.  Ze eten er couscous en
tajine.

De tip van Madelein
Het leukste land is
Frankrijk. ik ben
Madelein en ik ben 10
jaar. Mijn lievelingsland is Frankrijk .
Omdat je er in de winter lekker kan skiën
en in de zomer in meren kan zwemmen.
In de bergen kan je dan lekker wandelen.
Ze eten daar veel croissants en heerlijke
kazen. Je moet er echt een keer naar toe
gaan. Het is de moeite waard!

RRaaaaddsseell  
Rara hoe kan dit? 
Hoe kan je op reis 

zonder weg te gaan?

Antwoord:
Net alsof: in een goed 
boek of in een film, 
of in je eigen droom 

of fantasie!

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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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

Een hoorspel, heerlijk om binnen naar te
luisteren als het buiten guur en koud is.
Of buiten in het voorjaarszonnetje in een
beschut hoekje. Zoals Godenslaap, naar
Erwin Mortier, de AKOliteratuurprijs2009

Met Elisabeth Andersen, 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!!!

Schrijf je eigen reisverhaal!
Wil jij ook schrijven? Je gaat een avontuur-
lijke reis maken. Pak een schrijfschrift of
je computer. Begin hier en verzin zelf ver-
der....
Zat mijn koffer goed dicht? Ja! Ik pakte het
handvat en daar ging ik. Op reis! De wijde we-
reld in. Ik keek nog een keertje om. Dag huis!
Zat de deur goed dicht? Ja! Nu kon ik eindelijk
vertrekken naar..........................  Maar wat hoor-
de ik daar?

Tips
Hier vind je spannende, leuke, interessan-
te en avontuurlijke boeken. Het zijn reis-
boeken. Kennen jullie deze al?
• Gulliver’s Reizen
• Niels Holgersson’s wonderbaarlijke rei-

zen
• Alice in Wonderland
• De Kleine Kapitein
Heb jij een andere goede tip voor een
boek? Mail je tip naar ons!
Oh ja: volgende keer zijn we op zoek naar
boeken over dieren!

Kindernieuws
Onder begeleiding van Ad hebben kinde-
ren van de BSO donderdag 4 maart be-
langrijke opgravingen gedaan in de stik-
donkere bunker op het Sperwerveld.

Wie raadt welke pot ze hebben gevonden?
Stuur je antwoord naar vreelandstek@de-
klimboom.nl (PS de archeologen in de dop
zijn uitgesloten van deelname). Gezellig 1-4 pers. boshuisje te huur in Bergen op Zoom.

Met mogelijkheid voor het opzetten van tenten. Meer info op 
www.boshuisjebergenopzoom.nl  of bel Sandra: 0294 231182 (na 19.00 uur) 

Stripverhaal van Jord

Tekening Oscar van Dis

Paaseieren 
zoeken op 
2e Paasdag

maandag 5 april 
om 10.30 uur 

bij de VIV



Aan alle belangstellenden van 65 jaar en
ouder en hun partner. Als Protestantse
Gemeente te Vreeland nodigen wij U uit
voor een paasviering, waarin we paaslie-
deren zingen en bijbehorende
Bijbelteksten lezen. Deze bijeenkomst
wordt gehouden op: Vrijdag 26 maart

2010 van 15.00
tot 17.00 uur, in
gebouw “De
Til” naast de

Grote Kerk in Vreeland. Koffie en thee
staan klaar vanaf kwart voor 3.
Aansluitend is er gelegenheid om onder
het genot van een drankje na te praten.
Neem gerust een vriend(in) of kennis mee.
We hopen ook deze keer weer nieuwe ge-
zichten te mogen zien zodat er na afloop
weer gezellig nagepraat kan worden.
Verdere informatie bij: Ineke Griffioen,
(telefoon 0294-231020) of Mien Strik (tele-
foon 0294-231571).
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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

De sneeuw is weg. Dus nu wordt het weer tijd voor sportief
wandelen. Doet u mee?  Sportief wandelen is wandelen “met
de flinke pas”. Niet zomaar in het wilde weg, maar onder des-
kundige begeleiding van mevr. Nellie Jilesen. Dit om blessu-
res zoveel mogelijk te voorkomen. Na een korte warming up
langzaam opbouwen naar een stevig tempo. Daarna rustig
uitlopen en met oefeningen afsluiten. Iedereen kan het!
Bij voldoende belangstelling (minimaal 6, maximaal 15 deel-
nemers) starten we op woensdag 31 maart 2010. Wekelijks op
de woensdag van 16 - 17 uur.  Startpunt: Dorpshuis Vreeland,
Fetha 16. Kosten: een introductiecursus van 3 lessen kost  € 10.
Dat is incl. een kopje koffie / thee in het Dorpshuis. Als u wilt
doorgaan gaat dat volgens het strippenkaartsysteem.   Een
strippenkaart kost  € 20, -  en is geldig voor 5 sportieve wande-
lingen. Verdere informatie en opgeven bij Stichting Tympaan,
Herman de Haan, Kon. Julianaweg 52A, 3632 EG Loenen aan
de Vecht, tel. 0294 - 230400.

Sportief Wandelen in Vreeland

Op elke 1e dinsdagavond in de even maan-
den vindt het Alzheimercafé plaats. Dit is
een laagdrempelige ontmoetingsplaats
voor mantelzorgers, mensen met geheu-
genproblemen of (beginnende) dementie,

vrijwilligers en andere belangstellenden. Het café heeft tel-
kens een wisselende presentatie en spreker op het gebied van
dementie en is ook een plezierige manier om in contact met
anderen te komen, persoonlijk of beroepsmatig.  A.s. dinsdag-
avond 6 april is Manon Beutick, klinisch geriater ook aanwe-
zig en zal vanuit haar dagelijkse praktijk vertellen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: Welke factoren zijn
van invloed op dementie? Het dementieproces wordt beïn-
vloed door de algemene lichaamsconditie. Hoe en op welke
manier heeft dit effect op dementie? Iedereen is weer welkom
op het volgende café op 6 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur bij
Tympaan in het Trefpunt, Beatrixstraat 9a, Breukelen. Zie ook
www.stichtingtympaan.nl of bel met de coördinator van het
Steunpunt Mantelzorg op 06-45103660 voor meer informatie.
De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

Alzheimercafé

Een kleine groep leden, van de totaal bijna
50 leden van de bedrijfsvereniging
Vreeland, kwam op 2 maart jl. in het gezel-
lige dorpscafé van Cor bijeen voor één van
de twee half jaarlijkse vergaderingen. De
bedrijfsvereniging kenmerkt zich als een
sociale vereniging en dit blijkt wel uit de
agenda van deze avond. Hierop stonden
vooral de evaluaties van diverse, in op-
dracht van de bedrijfsvereniging, georgani-
seerde activiteiten en het komende
Paasfeest. De evaluaties verliepen vlot en
ook de organisatie voor het Paasfeest was
snel rond. Na een korte discussie werd alge-
meen de datum voor het dorpsfeest vastge-
steld, namelijk zaterdag 11 september. Na
afloop van de vergadering konden er onder
het genot van een drankje verschillende

ondernemerservaringen worden uitgewis-
seld. Wilt u lid worden van de bedrijfsver-
eniging en op deze manier meewerken aan
het in stand houden van de gezellige activi-
teiten in ons dorp, dan kan dat onder be-
paalde voorwaarden; u heeft een inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel en bent
woonachtig in Vreeland. De contributie
voor het lidmaatschap bedraagt € 140,- per
jaar, u heeft geen vergaderplicht, maar
bent natuurlijk van harte welkom tijdens
de vergaderingen. Deze vergaderavond is
zeker een aanrader: er worden ideeën uit-
gewisseld, problematiek besproken en op-
lossingen aangedragen. Inschrijven voor
het lidmaatschap van de vereniging kan bij
Aloys persoonlijk in de Dagwinkel of telefo-
nisch 231514.  S.B.

Bedrijfsvereniging

Paasmiddag voor senioren



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? 

Als je Suzy gesproken hebt loop je de kans
om achter te blijven met lekkere liedjes in
je hoofd. Wie weet welke muzikale associ-
aties u onder het lezen nog heeft! Maar
dat kan niet al te moeilijk zijn - althans
niet voor de muziekliefhebbers onder u! 

Engelse Voorkomendheid
Suzy opent de voordeur van haar ‘place
near the river’. Haar donkere gekrulde haar
glanst en danst om haar gezicht terwijl ze
je met een onvervalst engels accent
vraagt: ‘Stond jij here allang? Ik hoorde de
bel niet’ verontschuldigt ze zich en werpt
een veelbetekenende blik naar boven
waar uit het raam van zoon Ruben geheel
andere muziek klinkt. Ze neemt gauw je
jas aan, ontfermt zich over je met een ‘dit
is waarschijnlijk de lekkerste stoel om in
te zitten’ en ‘she feeds you tea and oranges,
that come all the way from China...’. Maar
daar komt zij niet vandaan.

Manchester, England England
Suzy werd ergens in de jaren zestig gebo-
ren in de Noord-Engelse stad Manchester.
Ondertussen een bruisende, creatieve me-
tropool in Groot-Brittannië met af en aan
zelfs bekende Nederlandse inwoners: Van
der Sar en Van Nistelrooy, spelers van de
top-voetbalclub Manchester United. Toen
een stad van zware industrie; de wereldbe-
roemde soap ‘Coronation Street’ toonde
ons hoe grauw en uitzichtloos. Maar ook
de stad van ‘the Hollies’ waarvan Suzy’s
vader Michael manager was. Zonder hem
geen ‘Bus Stop’ of ‘Carrie Anne’!
Haar overgrootouders emigreerden rond
1900 naar Manchester. Hier groeide ze op
met haar ondertussen helemaal verengel-
ste familie, in een kleine, beschermde,
joodsreligieuze gemeenschap. Een min-
derheid die voornamelijk met elkaar op-
trok. Suzy: ‘Waar je vrienden de kinderen
waren van je ouders’ vrienden, en waar je
op vrijdagavond, aan het begin van de
Sabbat, met de hele familie bij elkaar
kwam. ‘Eenmaal 18 I couldn’t wait to break
free, wég van alle sociale beperkingen’,
zegt ze lachend. En ze vertrok naar
Londen voor een studie ‘Business
Administration’. 
Op haar twintigste gaat ze voor de 2e keer
een zomer als vrijwilliger in een Kibboets
in Israël werken. Daar hoorde ze in the gra-
pevine, tijdens het plukken van de grape-
fruits, het geluid van een motor. Bestuurd
door Jan, die er helemaal mee uit
Nederland kwam. Ze vielen als een blok
voor elkaar, Suzy en ...Gért Jan de Wolf om
precies te zijn, maar het ‘Gert’ hoorde ze
pas twee jaar later toen ze in Nederland
kwam wonen.  Alweer 28 jaar geleden,
waarvan ze er 23 bij de Canon Foundation
in Amstelveen werkt. Ze is de spin in het
web voor deze Japanse-Europese Stichting
die beurzen ten behoeve van onderzoek

uitgeeft om de culturele uitwisseling tus-
sen Oost (Japan) en West (Europa) te bevor-
deren. 

Freedom
Als ze hier net aankomt merkt ze hoe an-
ders het leven van joodse leeftijdsgenoten
aan deze kant van het Kanaal is. Suzy:
‘Mensen van mijn leeftijd die om hadden
te gaan met de littekens van hun ouders.
In Engeland heeft mijn familie dat nooit
op dezelfde manier meegemaakt als hier.
De angst maar ook de psychologische con-
sequenties voor mijn leeftijdsgenoten
hier, was ik mij in Engeland nooit bewust.
De ‘vrijheid’ die ik in Engeland had nam
ik eigenlijk ‘for granted’. Door het leven
hier besefte ik ook hoe fragiel die vrijheid
eigenlijk was’. 
Ze vertelt dat haar joodse achtergrond in
Nederland belangrijker werd.’ Toen onze
zoon Ruben werd geboren wilde ik hem
iets meegeven van zijn cultuur. En het is
immers ook de moeder die het joodse ge-
loof kan doorgeven. Op zijn dertiende
hebben wij zijn barmitzvah gevierd, het
begin van zijn meerderjarigheid.
Normaalgesproken bestuderen jonge jon-
gens daarvoor een jaar lang de Thora, de
joodse wet, om hem uit hun hoofd te le-
ren. Maar Ruben spreekt geen Hebreeuws
dus daarvoor voelde hij niets’. 
Maar hij wilde wel samen met zijn vader
Gert Jan, die zelf katholiek is, en zijn moe-
der Suzy zijn barmitzvah vieren. En dat
gebeurde op een speciale plaats: bij de
klaagmuur in Jeruzalem. 

Best of both worlds
‘Hou jij ook van chickensoup? Ik maak
lekkere chickensoup!’ zegt ze uitnodi-
gend. En vervolgt: ‘I love it echt van hier:
borrelen en borrelhapjes. Wil je al een
glaasje wijn?’. Hoe langer ze hier leeft hoe
meer ze de omgeving liefheeft. Fietsend
naar Loenen aan de linkerkant van de
Vecht doet de blik over de Stille Plas vanaf
de brug vlak voor Terra Nova,  haar altijd
denken aan een schilderij van Monet. ‘You
can’t want for anything else!’. ‘Als mijn vrien-
den uit Engeland mij hier komen opzoe-
ken kunnen ze niet geloven hoe veilig het
hier is. Wij weten dat zelfs in Vreeland
weleens wordt ingebroken’ zegt ze schou-
derophalend en concludeert dan: ‘Ik pas
zeker niet meer in Engeland en zelfs na 28
jaar ook niet helemaal in Nederland.
Maar ik neem het beste van 2 werelden!’ 

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’
Suzanne (Suzy) Cohen 
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NIEUWE VOORJAARS MENUKAART
Het Lozère lamsvlees, boontjes, mooie vissoorten,
genieten van weer een nieuwe culinaire periode!

3 GANGEN LENTE LUNCHMENU DU CHEF 39,50
3 GANGEN LENTE DINER MENU DU CHEF 57,50

VREELANDER TARIEF HOTELKAMERS
Na vele enthousiaste reacties nog even onder uw aandacht:

Voor vrienden, familie of zakenrelaties:
125,00 per kamer per nacht inclusief ontbijt,

exclusief 0,60 toeristenbelasting p.p.p.n.

VERGADERRUIMTES
In onze private dining ruimtes kan perfect vergadert worden,
Wij hebben 8 uurs arrangementen v.a. 50,00 per persoon.

Apparatuur als scherm en beamer zijn in huis!

Tot ziens in de Nederlanden,

Wilco & Caroline Berends

Lekker gymmen. Rennen, klauteren,
klimmen, springen en hun grenzen ver-
kennen onder leiding van Marinde van
den Broek. De Vreelandse peuters - tot vier
jaar - kunnen zich op maandagmiddag
van 14.15 tot 15.00 uur onder begeleiding
van een ouder of oppas lekker uitleven.
Dat wilde ik met mijn kleinkind Julia ook
wel eens meemaken. Ik nam mijn moeder
- ja inderdaad Julia heeft een vitale over-
grootmoeder - mee. En wat was het leuk.
Marinde: “We hebben nu twaalf kindjes
tussen de 2 en 4 jaar. Iedere maandag pro-
beren we wat anders te doen. Vandaag
gaan we op de evenwichtsbalk lopen en
lekker zwaaien aan de rekstokken. En ook
nog op de trampoline springen. Daarna
doen we als afsluiting een balspel.” Julia
moet als nieuweling nog even wennen,

maar overwint al snel haar schroom en
doet dapper mee.  Ouder/kind gym is een
succes. Marinde wijst op de voordelen:
“Het is voor kleintjes belangrijk dat ze
hun motoriek ontwikkelen. We weten al-
lemaal dat bewegen goed en gezond is.
Hier kunnen ze hun energie kwijt. Hoe be-
ter de grove motoriek is ontwikkeld, des te
beter is straks op de basisschool de fijne
motoriek. In de gymzaal ervaren ze vrij-
heid en ruimte. Verder leren ze ook reke-
ning met elkaar te houden en op hun
beurt te wachten.” Tijdens de les helpen
alle ouders mee. De sfeer is supergezellig.
Na drie kwartier zit de gymles erop. De
kleintjes hebben dorst en trek. Dat kan
thuis opgelost worden. Marinde vertelt tot
slot dat er nog ruimte is voor ongeveer
vier kinderen. “De eerste twee lessen zijn
gratis. Daarna brengen we € 21,50 per
kwartaal in rekening.” C.L.

Wat doen ze nou?

Stichting Tympaan is druk met een inven-
tariserend onderzoek in de gemeente
Loenen. Het doel is zoveel mogelijk 75-plus-
sers, die nog zelfstandig wonen, te intervie-
wen. Zo ook de Vreelanders van deze leef-
tijd. Ciska Dols, seniorenvoorlichter bij
Stichting Tympaan, vertelt over het nut
van het onderzoek, dat eind 2010 is afge-
rond. “In totaal zullen zo’n 600 senioren
benaderd worden. Een deel daarvan heeft
al een brief ontvangen met de uitnodiging
voor een interview door één van onze der-
tien vrijwilligers. De belangstelling is
groot. Ongeveer tweederde van de mensen
gaat op de uitnodiging in”, aldus Dols.
Genoemde stichting wil vooral voorlich-
ting geven op het gebied van wonen, wel-
zijn, vervoer, zorg en financiën. Daarnaast
wordt geïnventariseerd waar senioren be-
hoefte aan hebben. Tijdens het interview
komen deze aspecten aan de orde aan de
hand van een vragenlijst. Deze lijst is sa-
mengesteld door de GGD Midden-
Nederland. Dols: “We merken dat ouderen
niet altijd weten wat er allemaal mogelijk
is. Ze zijn niet altijd bekend met onze dien-
sten en producten. Als er door de geïnter-
viewden wordt aangegeven waar behoefte
aan is, dan kunnen wij zorgen voor een in-
formatieve folder óf voor een bezoek van ie-
mand van het ouderenadvieswerk.” Dols
weet inmiddels dat de meeste senioren
liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen. Uit de onderzoeken, die al
hebben plaatsgevonden, blijkt verder dat
senioren behoefte hebben aan contacten,

vooral als ze alleenstaand zijn. “Deze infor-
matie spelen we ook door richting gemeen-
te. Die kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat
er in het Vreelandse dorpshuis meer activi-
teiten voor senioren worden georgani-
seerd, zoals koffieochtenden of gezamen-
lijke lunches. En de gemeente kan er ook
rekening mee houden dat de nog bestaan-
de winkels in dorpen een sterke sociale
functie hebben. In een winkel kun je spon-
taan iemand tegenkomen met wie je ver-
volgens even een kopje koffie gaat drinken
of iets afspreekt.” Uit de interviews blijkt
ook dat senioren moeite hebben met slech-
te stoepen en met overhangend groen. Hier
ligt volgens Dols een taak voor de gemeente.
Eind dit jaar verwachten we dat alle inter-
views hebben plaatsgevonden. Het project
is geslaagd als de gevraagde voorzieningen
ook daadwerkelijk geboden kunnen wor-
den. “En”, zegt Dols, “als we helder hebben
gemaakt wat er allemaal al mogelijk is voor
de senioren, zoals bijvoorbeeld de aan-
vraag van trapliften, de alarmering én de
mogelijkheid om in ‘t Kampje in Loenen de
maaltijd te gebruiken. Of om gebruik te
maken van de maaltijdvoorziening thuis.
Het doel van de senioren is ook ons doel,
namelijk zo lang mogelijk zelfstandig wo-
nen! De meeste mensen willen gewoon op
hun eigen manier oud worden in hun ei-
gen huis.” Tot slot doet Dols nog een op-
roep. “Doe vooral mee. Ook al gaat het nu
nog heel goed, toch is het van belang om
mee te denken over voorzieningen in de
toekomst!” C.L.

Onderzoek welbevinden 75-plussers

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

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

Korenmolen “de Ruiter”
Voor al uw meelprodukten
om zelf brood, kruidenkoek,
cake of pannenkoeken te bakken

Elke Zaterdag van 10:00 - 16:00 uur open
Korenmolen “de Ruiter” - Nigtevechtseweg 24 - Vreeland

Vervolg van pagina 1
Naast alle gangbare soorten brood zal er bij de Dagwinel ook het
VOOGES WESTEINDER brood verkocht worden. Dit “ik kies be-
wust”-brood bevat minder zout, minder vet en meer vezels en vi-
tamines. Ook heeft Aloys een moderne ‘af-bak’-oven aangeschaft.
Ondermeer pistoletjes, kaiserbroodjes, Italiaanse bollen, crois-
sants en stokbroden, maar ook gevulde koeken, appelflappen,
saucijzenbroodjes zullen heerlijk vers (en smakelijk geurend!) in
de winkel liggen. Ook voor uw (verjaardag)taart hoeft u nog steeds
het dorp niet uit: als u uw bestelling voor 12:30 aan de Dagwinkel
doorgeeft, is het de volgende ochtend in de winkel. De Dagwinkel
gelooft in de toekomst en wil er samen met u voor gaan om
Vreeland leefbaar en leuk te houden! Kom en overtuig uzelf! We
wensen de Dagwinkel veel succes met deze uitbreiding.     S.l.B.-N.

Vervolg van pagina 1
En dan heb ik het nog niet eens over de zogenaamde kisscam.
Daarbij moet iedereen die ‘in het shot’ wordt gevangen elkaar
een kus geven. Doe je dat niet, dan wacht de hoon van het pu-
bliek. Je begrijpt: hilarische momenten op de tribune. En dan
die finale... Lang lijken de Canadezen met 2-1 te gaan winnen,
maar vlak voor tijd scoort Amerika tegen, het gehele land in
rouw dompelend. Maar gelukkig: in de verlenging scoort de
Canadese held Sidney Crosby de verlossende 3-2. Het sprookje
voor de organisatoren is werkelijkheid geworden. Het feest bui-
ten het stadion is echt ongekend. Iedereen is de straat opgegaan
om dit succes te vieren. Ik loop er doorheen, geniet volop mee,
en besef me wat voor een mooi beroep ik toch eigenlijk heb. Dit
is genieten zoals het bedoeld is. En over minder dan 100 dagen
alweer het WK Voetbal in Zuid-Afrika...  Marcel Maijer



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
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Een kijkje in de Klapstraat richting het
zuiden. Meteen valt het hoekhuis op (cir-
ca 1880), voor de oudere Vreelanders be-
kend als de melkzaak van Gijs Stapper. In
de tijd van deze foto, rond de jaren 1920,
zat die er echter nog niet. In de jaren der-
tig zat in dit pand de manufacturenwin-
kel van Henk van Rooijen. Die verhuisde
naar wat nu de Haarwinkel is, mevrouw
Bosschaart nam de winkel over en startte
hier een melkzaak. Zij was een tante van
de vrouw van Gijs Stapper, die inmiddels
twee jaar bij zijn vader, loodgieter-electri-
cien, werkte nadat hij in 1950 uit dienst te-
ruggekomen was. Toen de heer Boschaart
overleed en de winkel met de hulp van
een knecht niet goed liep, opperde me-
vrouw Bosschaarts’ broer (bakker de
Kloet) aan het jonge echtpaar Stapper of
het niets voor hen was de zaak over te ne-
men. Zo gezegd, zo gedaan, en van 1952
tot 1987 runden zij hier een melkwinkel,
waar naast melk ook boter, kaas, eieren,
jam e.d. werd verkocht. Het gezin woonde
boven de zaak, mevrouw Stapper beheer-
de de winkel en haar man, geholpen door
een knecht, reed op een bakfiets waarop
de melkbussen stonden door het dorp om
melk langs de huizen te verkopen. Men
zette een pan buiten en de melkboer vul-
de die dan gewoon, zo ging dat nog. Later
kocht Stapper een volkswagenbusje, als
een soort SRV-wagen en verkocht hij meer
goederen langs de deur. Het grote raam in

de zijgevel was het etalageraam, achter de
blinde gevel links daarvan zat de spoel-
keuken waar de melkbussen schoonge-
spoeld werden. Later werd hier een koel-
cel in geplaatst. Goed te zien zijn nog de
luchtgaten met tralies op kelderhoogte,
om deze ruimte waar de boter, kaas en ei-
eren  lagen opgeslagen te luchten. Bijna
niet voor te stellen is dat in het smalle
stukje dat overbleef van de straat tussen
dit huis en het ijzeren hek van Klapstraat
12, alle vrachtwagens van Van Leer reden
die deze bocht moesten nemen als zij van-
af de Lindengracht naar de fabriek reden.
Deze route via de Klapstraat was tot 1952
de enige weg naar de fabriek, want de ver-
binding tussen het Kerkplein en de
Bergseweg (het stuk weg langs de
Haarwinkel en voor drukkerij Vreeland
langs) werd namelijk toen pas aangelegd!
De regenpijp die aan de linkerzijde van
het huis te zien is had dan ook veel te ver-
duren door de passerende vrachtwagens
die het huis steeds bijna schampten. Aan
de overkant van de straat zien we
Klapstraat 7, waar vroeger de kruideniers-
zaak van juffrouw Bakker zat. Op de re-
cente foto is te zien dat er nog meer veran-
derd is in de loop der tijd: de ‘melkzaak’ is
witgeschilderd, de winkeldeur heeft
plaatsgemaakt voor een raam, het voor-
malige etalageraam is in tweeën gedeeld
en de elektriciteitspaal is verdwenen.
Helaas is de decoratieve dakrand in de
loop der jaren verdwenen. De kerk is nog
wel hetzelfde gebleven! J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

Klapstraat hoek Kerkplein

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.

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

- Magere runderlappen 600 gram E 5.00
- Kogelbiefstuk 3 stuks E 6.50
- Verse hollandse Lamsbout 500 gram E 9.90

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

Lamsvlees van Ton, u kent het toch?
zo niet, probeer het dan alsnog.

S
SLAGERIJ

S

Iedere donderdag brooddag
(wit, bruin en volkoren)

3 broden € 4,65
4 broden € 5,75
5 broden € 6,70

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Kroon
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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
Eigenlijk behoeft Raymond van der Spoel
geen introductie. Met zijn crème-kleurige
busje met Montagebedrijf R. v.d. Spoel aan
de zijkant gedrukt, is hij een bekende voor
menig Vreelander. Dames en heren krij-
gen hem op de knieën, voor de kachel wel
te verstaan! En niet alleen tijdens kantoor-
uren. Ik spreek uit persoonlijke ervaring
als ik zeg dat hij ook met kerst ons behoedt
heeft van een frisse avond! Amper 39 jaar
geleden is Raymond geboren op de Klap-
straat 15, als zoon van de Rotterdamse
brood -en banketbakker Siem  en de
Vreelandse Agaath. Nadat ook zusje
Manuela het levenslicht zag, vertrok het
gezin naar een huis met meer ruimte op
de Nigtevechtseweg. Raymond doorliep de
openbare school en ging toen naar de LTS
in Hilversum. Eigenlijk wilde hij automon-
teur worden. Op school aangekomen con-
stateerde hij zich echter dat hij niet de eni-
ge was met deze (jongens)droom; de klas
zat propvol! Daarentegen was de elektro-
techniek klas aanzienlijk rustiger. Hij zag
snel in dat de wet van vraag en aanbod zou
dicteren dat hij bij deze minder populaire
richting, minder concurrentie zou heb-
ben en daarmee ook minder om werk ver-
legen zou zitten. Dat had de jonge

Raymond goed bekeken. Direct na zijn
schooltijd is Raymond voor Bodegraven
(een installatiebedrijf) uit Loenen gaan
werken waar hij de kneepjes van het vak in
de praktijk goed geleerd heeft. In zijn vrije
tijd bereisde hij de wereld, met name
Latijns Amerika had zijn voorkeur. Na
Bodegraven heeft Raymond een periode in
IJmuiden gewerkt. Zijn oom had daar een
bouwbedrijf waarvoor hij een loodgieters-
tak moest opzetten. Op zich een interes-
sante ervaring, ware het niet dat hij zijn ge-
liefde omgeving wel erg miste en het
woon-werk verkeer maakte dat het niet erg
lucratief was. Tja, en wat doe je als je geen
zin hebt om eindeloos in de auto te zitten,
wel een workaholic bent, heel veel van
Vreeland houdt en graag efficiënt met je
tijd om gaat? Dan begin je je eigen bedrijf-
je, met gereedschap en een bus, die je op
de Spoorlaan parkeert! 
Raymond moest nog even wennen aan dit
idee. De administratieve rompslomp die
een eigen bedrijf ook met zich zou bren-
gen, vond Raymond niet erg verleidelijk.

Maar toen neef Ronald aanbod de verzeke-
ringen te regelen, zwager Kees zijn boek-
houding ter hand zou nemen en een der-
de ook de belasting wilde verzorgen, stond
niets meer in de weg. De Vreelanders had-
den hem snel gevonden en ook
Lindenberg uit Loenen had meteen allerlei
klusjes voor hem. Nu reikt zijn werkgebied
van Amsterdam tot Utrecht en kan hij het
werk eigenlijk niet aan. Het liefst werkt hij
heel lokaal, lang in de auto zitten is nog
steeds zijn hobby niet. Bovendien, alsof de
duvel er mee speelt, de verwarmingsketels
van de geografisch verste klanten geven al-
tijd de meeste problemen! 
Toch heeft Raymond zijn vrouw ook van
ver (op)gehaald, helemaal uit Spijkenisse!
Ze werkte daar als werkvoorbereider/bege-
leider en planner  voor een enveloppen-
drukkerij. Maar, enveloppen maken en
drukken doen ze ook in Utrecht, welis-
waar bij de concurrent, dus toen was het
Bianca die ging verhuizen. Inmiddels is
Bianca ook helemaal ingeburgerd. Zij
houdt zij zich bezig met ‘energiewerk’ (on-
dermeer reiki,  Quantum-Touche, trance-
healing), maar ook ontspanningsmassage
en hot stone massage. Ze begint zelfs enige
naam te maken met haar praktijk aan
huis! In de spaarzame uurtjes die
Raymond zichzelf vrij gunt, klust hij sa-
men met zijn vader aan een vakantiehuis-
je op een uniek stukje grond dat formeel
de Wijdemeren toebehoort maar heel
dichtbij is. Vorige zomer heeft het gezinne-
tje er al heerlijk gebruik van kunnen ma-
ken.. dat wil zeggen, als het boven de 30
graden is, want dan stopt Raymond pas
met werken! Helaas is dat vorig jaar niet
vaak geweest, dus moesten Amy, 5 1/2 en
Orry, 4, het soms zonder hem stellen.  Ook
maakt papa af en toe wat tijd vrij voor de
(voormalige) vrijwillige brandweer
Vreeland. Elk jaar organiseren ze nog een
weekendje weg en herleven oude tijden
van samenhorigheid en spannende mo-
menten. Raymond heeft bijna 15 jaar bij
de vrijwillige brandweer in Vreeland geze-
ten, was daar ook brandweerduiker en
heeft in die hoedanigheid nuttige activi-
teiten ondernomen zoals duiken naar au-
to’s te water of arken leegpompen, maar
ook plezierige, bijvoorbeeld door de spui-
ten op elkaar te richten op een zomerse
dag of tuinen vol met schuim spuiten ter
gelegenheid van een huwelijk. Raymond is
dus wel altijd bezig, maar ook een levens-
genieter die van veel gezelligheid en zijn
gezin houdt. In zijn jongere jaren heeft hij
naar verluid geregeld het licht uit moeten
doen.. Nog steeds is hij voor een goed glas
wijn, een fris biertje en een lekker stuk
vlees makkelijk over te halen ‘iets’ te vie-
ren. Nu mag hij voor het Oranjecomité
(waar hij sinds vorig jaar in zit) de verjaar-
dag van de koningin met ons vieren! Heeft
u hem vorig jaar zien balanceren op die
grote pijp, steeds maar weer die pijp spie-
gelglad boenend met shampoo? We zijn
benieuwd wat hij en zijn mede-comitéle-
den dit jaar voor ons in petto hebben!

De import-Vreelander
Na wat kaartjes en emails over en weer is
het dan toch gelukt Lisa te strikken voor
deze rubriek. Niet dat ze niet wilde ver-
schijnen in Vreeland’s mooiste krantje,

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

maar ze twijfelde wel aan de titel van de
rubriek waarvoor we haar wilde intervie-
wen: (Rondje Kleizuwe met de) Import en
Oer-Vreelander. “Door de titel lijkt het net
alsof mensen in deze rubriek tegenover el-
kaar worden geplaatst.  Terwijl jullie vol-
gens mij alleen maar willen laten zien hoe
leuk we hier samen leven. Juist verschil-
len willen overbruggen. We wonen alle-
maal zo graag in dit lieve kleine dorp,
jong en oud, nieuw en oorspronkelijk.
Niemand moet worden buitengesloten.
Wat heel opvallend is”, zegt Lisa, “ is dat
de mensen hier allemaal levensgenieters
zijn. Ze zijn ook ontzettend creatief en on-
dernemend.” Het seizoen van de straat-
feestjes staat weer voor de deur en dat be-
looft veel gezelligheid. Ook het eieren zoe-
ken met Pasen in de boomgaard vind ze
een heerlijk Vreelands ritueel; ze heeft
meteen de boomgaard met zijn bloesem
voor ogen, de lieve winkeliers die in de
vroege ochtend op hun knieën in het gras
eitjes verstoppen en de uitgelaten kreten
van de kinderen. Maar ook het gezamen-
lijke ontbijt op Koninginnedag en het feit
dat je hier op de Kerstmarkt op de hoek
van de straat je kerstboom kan kopen, ma-
ken Vreeland voor haar tot een bijzonder
dorp.  Voordat Lisa naar Vreeland kwam,
woonde ze in Amsterdam. Daar studeerde

ze Theaterwetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam. Naast het volgen van
deze wetenschappelijke opleiding bood
ze haar creatieve diensten aan bij voorstel-
lingen van de Kleinkunst Academie. 
Op deze manier kon ze niet alleen veel le-
ren van anderen, maar ook zelf ontdek-
ken wat ze allemaal zou kunnen gaan
doen in dit vak. Ze studeerde af op het oeu-
vre van Toon Hermans, die vroeger bij
haar grootouders in Hilversum in de
straat woonde. Lisa werd aangetrokken
door wat hij bij zijn publiek teweeg kon
brengen. Hij liet mensen niet alleen be-
vrijdend lachen, hij bracht ze ook dichter
bij elkaar. Mede door zijn positieve levens-
houding waarin hij altijd koos voor de
weg van de liefde.  Nadat Lisa een jaar of
drie geleden bij het televisieprogramma
‘De Wereld Draait Door’ dermate veel in-
druk maakte met haar enthousiaste ver-
halen over Toon Hermans, wilden meer-
dere omroepen haar als presentatrice in-
lijven. Uiteindelijk koos ze voor kinder-
programma ‘Het Klokhuis’, een progam-
ma dat opvallend goed bij haar past. Haar
enthousiasme, ontwapenende nieuwsgie-
righeid, inlevingsvermogen en gedreven-
heid zijn woorden die me meteen te bin-
nen schieten bij onze ontmoeting voor de
Vreelandbode. Ze spreekt gekscherend
over zichzelf als ‘Lisa in Wonderland’
want via haar ogen wil ze kinderen (en vol-
wassenen) laten zien wat  de wereld alle-
maal voor wonderlijks te bieden heeft.

Om mensen te inspireren het beste uit
zichzelf en de wereld te halen, is het ech-
ter ook noodzakelijk ze kennis te geven
over  hoe het slechte ook naar boven kan
komen. Want “If you know better you do
better”, een andere spreuk van Lisa. Zo
heeft ze de serie ‘13 In de oorlog’ gemaakt,
een programma over de Tweede
Wereldoorlog, speciaal gemaakt voor kin-
deren. Ze vindt het belangrijk aan kinde-
ren te laten zien wat ze nu met die kennis
kunnen doen. Zo verschijnt ze binnenkort
in een stiltespot op televisie waarin ze kin-
deren oproept 2 minuten stil te zijn tij-
dens de herdenking op 4 mei. Ze wil pro-
gamma’s ontwikkelen waarbij ze kinde-
ren bijstaat die anderen willen helpen of
een bepaalde situatie in hun omgeving
willen verbeteren. “Want”, zegt Lisa, “kin-
deren wordt geleerd dat ze dingen moe-
ten willen hebben, maar ze worden echt
gelukkig als ze zelf ervaren wat ze te geven
hebben.”  Zo’n twee jaar geleden besloot
Lisa de drukke stad te verlaten en terug te
keren naar de dorpse omgeving uit haar
jeugd. Aangezien ze op dat moment nog
geen gezin had, kocht ze een bescheiden
huisje dat helemaal bij haar paste. Maar
ja, toen was daar opeens die grote liefde
(Peter) met drie kinderen en was het huis
opeens wat krap! Omdat vroeger in dit
soort huizen hele gezinnen woonden,
vond ze dat ze het maar moesten probe-
ren. Ze is in het huis blijven wonen, niet
alleen omdat een grotere woning in deze
tijd onbetaalbaar is, maar vooral omdat ze
nooit meer uit Vreeland weg zou willen.
Dus proberen zij en Peter vooral hun voor-
deel te doen met het gebrek aan ruimte en
het gezellig te maken met z’n allen. Lisa
praat met veel liefde en zorg over de kin-
deren van Peter. “Door hen geniet ik nog
veel meer van het Vreelandse leven. Rinke
speelt met de buurtkinderen, Muriel ver-
trekt ‘s ochtends op de fiets naar de mane-
ge in Nederhorst den Berg. Grover heeft
zich er maandenlang op verheugd het
dorp te mogen aanschouwen met een dik
pak sneeuw, dat leek hem zo mooi.
Gelukkig voor hem, is hij ruimschoots
aan zijn trekken gekomen! Lisa en Peter
prijzen zich ook heel gelukkig met hun
buren. Karen en Rogier zijn zelfs de cere-
moniemeesters op bruiloft die in mei gaat
plaatsvinden. Ze kiezen er bewust voor
om in Vreeland te trouwen. “Het is hier
rustig en puur, en dat is niet alleen voor
de kinderen heel fijn, maar ook voor ons.
Hier zijn we thuis.” Al met al een bijzon-
dere ontmoeting met een bijzondere
Vreelandse.

Noot van de Redactie: De termen oer-
Vreelander en import-Vreelander roepen soms
vragen op. Schep je niet teveel afstand? De term
oer-Vreelander is met respect aan de diepe wor-
tels die er zijn met het dorp. De term import is
met  het oog op dit respect gekscherend bedoeld
voor iedereen die hier niet  is opgegroeid, maar
later zijn geluk hier zocht. Onze mening is, dat  
het groot maken van de afstand door louter
woorden, de ruimte schept  het hier open over
te hebben. Om te zien dat er inderdaad verschil-
len  zijn die we in elkaar kunnen waarderen. En
om te zien dat de  basiswaarden worden ge-
deeld en we hier vooral met zijn allen een mooi  
leven willen leven.

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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Een dag zonder wijn is als een dag zonder zonne-
schijn! Dat waren de ware woorden van Louis
Pasteur (1822-1895). In deze lentemaand heb ik dan
ook gekozen voor een wijn uit het zonnige Chili.
Hier komt de Cabernet Sauvignon van het huis
Heritage vandaan. In de 16de eeuw zijn de
Spanjaarden in Chili met de wijnbouw gestart. Ze
kwamen er al snel achter dat Chili het ideale kli-
maat voor wijnbouw heeft. Het is daarmee het oud-
ste wijnbouwgebied, buiten de regio rond de
Middelandse Zee. De meeste wijngaarden liggen
dan ook in de Valle Central, dit is een goed gedrai-
neerde en gemakkelijk te bewerken vallei, waar soe-
pele en makkelijk drinkbare wijnen vandaan ko-
men. Nu u al een paar maandjes met mij mee proeft
zult u merken dat de smaak van een druivensoort
per keer kan verschillen. Dit heeft te maken met:
• de geografische ligging (ligt een wijngaard aan de

zon of aan de schaduwkant)
• het klimaat (hoe vaak schijnt de zon/ of regent

het) 
• de methode die de wijnmaker gebruikt om een

wijn te maken 
• de bodemsoort (bijv. een cabernet sauvignon op

een klei-bodem kan een hele andere wijn geven
dan op een kiezelbodem).

Deze Cabernet Sauvignon heeft een doorzichtig ro-
bijnrode kleur, in de neus vind ik tonen terug van
kersen, rode bessen en frambozen. In de smaak
proef ik een mengeling van sappig rijp rood fruit
met een heel licht zoetje. De wijn is nu nog mooi in
balans, wel verwacht ik dat de tannine binnen 1 à 2
jaar  zijn kracht gaat verliezen. Niet te lang wachten
met drinken dus! Deze wijn kan prima genuttigd
worden als aperitief in het lente-zonnetje met wat
olijven en een stuk worst, ook als begeleider van een
stoofpotje, of een bord carpaccio komt deze wijn
goed tot zijn recht. De Heritage uit 2008 heeft een
alc gehalte van 13,5%  en is te koop voor € 3,99 bij de
Dagwinkel in Vreeland. Veel proefplezier en tot vol-
gende 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!

Van 18 maart tot 25 mei voert de provincie
Utrecht groot onderhoud uit op een gedeelte
van de provinciale weg N201. Het betreft het ge-
deelte tussen de kruising met de Rijksweg A2
en de kruising met de N523. 
Het oude asfalt wordt vervangen door twee
nieuwe lagen asfalt en ook de detectielussen in
het wegdek worden vervangen. Daarnaast wor-
den alle geleiders vernieuwd, komt er bermver-
harding in de vorm van grasbetonstenen en
wordt de wegverlichting vernieuwd en aange-
past. Hierbij worden de stalen masten vervan-
gen door ‘botsvriendelijke’ masten en komen
er dimbare armaturen. Zo kan de wegverlich-
ting, behalve die op kruispunten, in de nachte-
lijke uren worden gedimd om energie te bespa-
ren en het milieu te ontlasten. Tijdens het groot
onderhoud krijgt de weg ook een aangepaste,
duurzaam veilige inrichting. De werkzaamhe-
den worden in drie fasen uitgevoerd:
- fase 1, vanaf 18 maart tot 17 april 2010: het ge-
deelte van de N201 tussen de kruising met de
Singel in Vreeland en de kruising met de N523.
- fase 2, vanaf 18 april tot 23 april 2010: het ge-

deelte van de N201 tussen de kruising met de
N402 en de kruising met de Singel in Vreeland.
- fase 3, vanaf 23 april tot 21 mei 2010: afsluiting
van de N201 tussen de kruising met de A2 en de
kruising met de N402. In deze fase pakt de ge-
meente Loenen de toeritten vanaf de Rijksstraat-
weg en de Binnenweg naar de N201 aan. 
Er wordt gewerkt van zondag tot en met vrij-
dag tussen 20.00 uur en 06:00 uur. De weg is op
deze momenten afgesloten voor al het door-
gaande verkeer. Overdag en in het weekend
kan het verkeer gewoon doorgang vinden, met
uitzondering van fase 3; dan zal de weg gedu-
rende twee weekenden afgesloten worden. 
Gedurende de gehele periode vinden er zowel
overdag als in de nacht bestratingswerkzaam-
heden plaats naast de rijbaan. Hierbij wordt er
ook gefreesd. Dit kan enige geluidsoverlast ver-
oorzaken. Voor elke rijrichting blijft overdag
één rijstrook gehandhaafd. Het verkeer zal hier
beperkte hinder van ondervinden. De gehele
weg wordt vanwege deze werkzaamheden
voorzien van een snelheidsbeperking van 50
km/uur. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met (030) 258 38 88 of wegwerk-
zaamheden@provincie-utrecht.nl .

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

Groot onderhoud N201

De tuinzaden 
zijn er weer!

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


