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Van de redactie
De sneeuw is weg, de sloten zijn niet meer bevroren,  de
vuurwerkresten zijn opgeruimd en het nieuwe jaar is  be-
gonnen. Mede door het slechte weer waren er problemen
met de bezorging van de Vreelandbode, maar we hopen dat
u deze bode allemaal op tijd ontvangt. Deze maand besteden
wij aandacht aan import Vreelander Florine Muije en oer
Vreelander Kees Hellingwerf. In Bedrijvigheid Demper
Consultancy en op de voorpagina nieuws over de overname
van het café van Cor door Paul Zuidervaart. In Vroeger en Nu
aandacht voor de overstroming van de Voorstraat en in de
Schijnwerper, ja u leest het goed, een verslag van een ge-
sprek met een zwerver. Wij wensen u veel leesplezier toe!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De Dorpsraad is het nieuwe jaar traditio-
neel begonnen met een goed bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst in het Dorpshuis.
De aanwezigen wensten elkaar een goed
2011 en namen afscheid van Robert en ver-
welkomden John en Nicoline, de nieuwe
uitbaters van het Dorpshuis. De
Dorpsraad wenst hen nog eens veel succes. 
Het belooft een druk jaar te worden. Op de
agenda prijkt nog altijd het voorgenomen
besluit een 40 meter hoge UMTS mast te
bouwen aan de Singel achter de BP.
Bewoners van Vreeland verzetten zich
hiertegen en hebben de bouwvergunning
aanhangig gemaakt bij de rechter. Deze
doet op 19 januari uitspraak over het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Een
verslag van deze zitting staat zo snel mo-
gelijk op de site. 
Op 1 januari hield de Bibliobus op te be-

staan. Boekenwurmen moeten vanaf nu
naar Loenen om boeken te kunnen lenen.
Het bestuur van de DR heeft het initiatief
opgepakt om een uitleenpunt in de
school “CSV Ridderhof” op te pakken.
Voor de bezetting daarvan zijn heel hard
vrijwilligers nodig. U kunt zich daarvoor
aanmelden bij info@dorpsraadvreeland.nl. 
Op de nieuwjaarsreceptie van de Gemeen-
te Stichtse Vecht heeft de Dorpsraad ken-
nis gemaakt met het nieuwe College van
B&W. In het college is Jaap Verkroost als
wethouder benoemd met “wijk gericht
werken” in zijn portefeuille. Wij hopen
dat de belangen van de kleine kernen
daarmee in goede handen zijn. 
Tenslotte willen wij u nog even wijzen op
de landelijke buitenwerkdag op 12 maart.
Wilt u dat de Dorpsraad daaraan mee
doet? We zien uw reactie graag tegemoet.

Bericht van de Dorpsraad  

Een half jaar geleden besloot Cor Ledder om
met zijn café Taveerne de Vecht – een naam
die eigenlijk niemand gebruikt – te stop-
pen. Binnen een half jaar wilde onze dorps-
kastelein een opvolger. En dat is gelukt. Paul
Zuidervaart gaat met veel energie én bom-
vol plannen het café voortzetten. Maar dat
niet alleen: Lokaal Zuid – de nieuwe naam
van het etablissement – wordt óók een eet-
café met bistroklasse! De komende weken
zal de nieuwe keuken worden geplaatst en
vindt er een – niet té ingrijpende – verbou-
wing plaats. De opening van Lokaal Zuid zal
dan ook  (onder voorbehoud) begin maart
plaatsvinden.

Wat is er nu precies in Cor gevaren om na
36 jaar te stoppen? Hij legt het graag uit: ‘Ik
zag het niet meer zo zitten. Het werd alle-
maal wat minder. Klanten verhuisden, of

overleden. Jongeren trokken naar de grote
stad om te studeren. Een frisse wind zou het
café goed doen, maar zelf heb ik daar de
energie niet meer voor. Ik kende Paul al per-
soonlijk en had ook al een aantal jaar pret-
tig met hem samengewerkt toen hij o.a.
voorzitter was van het Oranjecomité hier in
Vreeland. Ik wist dat hij belangstelling had
om de zaak over te nemen.’ Cor blijft voor-
lopig nog even boven “zijn” café wonen,
maar heeft zich wel al ingeschreven bij de
woningbouwvereniging. ‘Als er een leuk
huisje vrij komt in Vreeland of Loenen, dan
ben ik vertrokken. Verder ga ik eerst eens
alle rommel opruimen, want boven ligt wel
van dertig jaar administratie. En eindelijk
krijg ik tijd voor verjaardagen. Daar hoef ik
nu niet meer pas na sluitingstijd naartoe!’

Lees verder op pagina 3 

Paul Zuidervaart neemt Café over
Ga je mee een biertje drinken bij Lokaal Zuid? 

Nieuws-spotters gezocht!
Loop jij ook wel eens door Vreeland en zie je iets leuks, engs,
spannends of aparts? Iets wat voor andere Vreelanders ook de
moeite waard is om te weten? Maak er een foto van en mail hem
ons met je commentaar! Of het nou een zwaan is die gered
wordt, een spannende achtervolging, een gekke sneeuwpop of
iemand die iets bijzonders voor een ander doet, van alles is de
moeite waard om te vertellen. En ook in simpele dingen schuilt
vaak iets bijzonders. Als je het maar ziet… en deelt! Dus deel wat
je ziet of meemaakt met je mede-Vreelanders en mail je tekst en
beeld naar info@vreelandbode.nl.
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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 Nigtevechtseweg 9, 3633 XR 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-
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Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en
Engeline van Ee

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
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info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 februari.

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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Geboren
Geboren op 29 december 2010 

LIZ
Dochter van Marjan en Cees van den

Heuvel. Zusje van Stijn, Daan en Steffie.

Colofon

22 jan. 70’s and 80’s videoclipparty 
Dorpshuis 21.00 uur

29 jan. ‘Nieuwjaar op de Balkan’
Grote Kerk, 20.00 uur

1 febr. mobieltjesmiddag Tympaan 
Dorpshuis 15.00 uur

1 febr. Kunst & Cultuur- oude foto’s 
HKGL Bibliotheek 19.00 uur

1 febr. Wat bezielt ze – De Til 
20.00 uur ‘Opstellingen’

2 febr. start cursus Chi Neng Qigong 
8 febr. mobieltjesmiddag Tympaan 

Dorpshuis
9 febr. Start Razende reporters CSV 

Ridderhof 13.30-15.00 uur

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E
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L
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N

T

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

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

Protestantse gemeente aanvang 10.00 uur
zo. 23 jan. ds. J. Dubbink
zo. 23 jan. Vesperdienst in de Week

van Gebed. 17.00 uur
zo. 30 jan. ds. C.A. Davidse
zo. 6 febr. ds. O.H. van Gilst
zo. 13 febr. candidaat J. Leeflang
zo. 20 febr. dhr. C. Boers

Ludgerus Parochie aanvang 10.00 uur 
zo. 23 jan. Pastoor Huis in ’t Veld
zo. 30 jan. Pastoor Griffioen
zo. 6 febr. Pastoor van Os
zo. 13 febr. Pastoor Griffioen
zo. 20 febr. Pastoor Eppink
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Paul Zuidervaart neemt Café over
Vervolg van pagina 1
Cor reflecteert nog even op zijn leven als
kastelein. ‘Ik heb ups en downs gehad. Het
was niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. Ik heb achter de bar véél verhalen ge-
hoord. Wat aan de bar werd ontboezemd,
bleef altijd onder ‘ons’. En de haringparties
zal ik nooit vergeten.’ 

Vreelandse roots
Paul Zuidervaart heeft zijn roots in
Vreeland en omgeving. Zijn grootouders
woonden op de Vossenlaan en zelf heeft hij
ook een aantal jaar in Vreeland gewoond.
Zijn huidige woonplaats is Loenen. Paul: ‘Ik
heb wel affiniteit met de horeca. Ik ben al
vroeg begonnen als afwasser en later heb ik
echt leren koken bij o.a. Tante Koosje en De
Proeverij in Loenen. Via de Hilversumse te-
levisiewereld ben ik uiteindelijk een eigen
Communicatie/Evenementenbureau be-
gonnen voor de wat grotere feesten en bij-
eenkomsten in de zakelijke markt. Op dit
moment hou ik me alleen nog bezig met
freelance regie opdrachten in de evenemen-
tenbranche. Daarnaast komt dan de exploi-
tatie van Lokaal Zuid. Inderdaad, een flinke
uitdaging. Maar ik heb er alle vertrouwen
in. We gaan een mooi eetcafé, annex café,
maken. Het eten wordt eenvoudig, puur en
eerlijk. Mooie producten en bijvoorkeur uit
de omgeving, kruiden uit eigen tuin. Vis al-
leen als deze vers aangeleverd is. En alles à
la minute vers bereid. Er staat straks dag en
nacht een pan bouillon op het vuur als ba-
sis voor de sausen en soepen’.

Lunch, diner en gebak
Lokaal Zuid biedt zowel lunch als diner zes
dagen per week. Paul: ‘Ik heb al een zeer ge-
schikte kok en één dag per week zal ik ove-
rigens zelf in de keuken staan. Ik heb dat
best gemist de afgelopen jaren en ik wil
graag feeling houden met het gehele proces
binnen Lokaal Zuid. Naast de kok, zoek ik

momenteel nog een extra vaste kracht voor
aan de voorkant.’

Gratis WiFi
De openingstijden zullen ook wat ruimer
worden. Als de temperatuur het toelaat, of
het zonnetje breekt door, dan gaat het ter-
ras open. Koffie met gebak voor alle fietsers
en overige toeristen en uiteraard bieden wij
een lekkere lunch. In de zomer zetten we
ook in op de mensen die met hun bootje
door de Vecht varen. Voor hen willen we een
ankerplek worden. Ook bieden we een zeer
geschikte ruimte voor feestjes – met of zon-
der eten tot zo’n 80 personen. Er komt gra-
tis WiFi en voor o.a. alle zzp’ers in Vreeland
willen we in de toekomst graag een net-
werkplek bieden voor de zogeheten vrijdag-
middagborrels. Zakelijke (lunch)afspraken
kunnen goed bij Lokaal Zuid. Maar voor al-
leen een borrel kunnen de mensen straks
natuurlijk hier ook terecht. Lokaal Zuid is
namelijk, zoals de naam al een beetje aan-
geeft, boven alles een plaatselijk (eet)café be-
doeld om elkaar gezellig te treffen. Ik hoop
dan ook dat vooral de Vreelanders – met of
zonder kinderen – lekker bij ons komen
eten en drinken. Ik heb ook al contacten ge-
had met De Nederlanden en Noord-
Brabant. Hun reacties zijn heel positief. We
hebben het idee dat we elkaar, en daarmee
het dorp, gaan versterken.’

Stam- en leestafel
Tot slot benadrukt Paul dat hij alle vertrou-
wen in Lokaal Zuid heeft. ‘De sfeer van een
dorpscafé blijft behouden. Het biljart gaat
plaatsmaken voor een stam – annex leesta-
fel. Verder zal het cafégedeelte een beetje af-
geschermd worden van het restaurantdeel
waardoor we zowel de cafébezoekers als de
eters zo goed mogelijk kunnen bedienen. Ik
hoop dat Lokaal Zuid een gastvrij trefpunt
wordt voor de bewoners en bezoekers van
Vreeland en omgeving!’ C.L.

Op zoek naar een oppas?
Dan bent u bij mij aan het goede adres.

Mijn naam is Fleur van Zuylen.
Ik ben 17 jaar en heb al veel ervaring met kinderen.

Op elke avond beschikbaar.
Mijn telefoon nummer is: 06-52-316441  

of anders  234725

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Koninginnedag 2011
Het Oranje comité kan bijna niet wachten
tot het 30 april is. De voorbereidingen zijn in
volle gang en de ideeën zijn wilder en crea-
tiever dan ooit! We laten u nog even in span-
ning maar het thema willen we u vast ver-
klappen. Koninginnedag 2011 staat in het te-
ken van “ Ik hou van Vreeland”. Stel daarom
uw voorjaarsvakantie een dag uit want het

belooft een fantastische zaterdag te worden
waarin bekende activiteiten alsmede  oude
tradities elkaar af zullen wisselen. 
Vindt u het leuk om op Koninginnedag een
handje te helpen met de voorbereidingen,
begeleiden van activiteiten en dergelijk?
Meld u zich dan bij Els van Gils
(gils.van.els@gmail.com of 293417).

Foto: Tim vd Pol
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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

DEZE WINTER ÉCHT UIT (ETEN) 
WINTERMENU

Terrine van eendenlever met een chutney van kweepeer

***
Bisque van zeekreeft met royaal garnituur

***
Fazant met zuurkool en crème de volaille

***
Tarte aux pommes à la Paul Fagel

DINER 47,50

ZONDAGSE FAMILIE LUNCH
Genieten in ontspannen sfeer van heerlijke gerechten en wijnen,

met uw kinderen, familie en vrienden. Onze keuken is elke 
zondag van 13.00 tot 19.30 uur doorlopend geopend, regelmatig
willen wij op deze zondagen een thema verzorgen, dit kan zijn in

de vorm van muzikale ondersteuning, theater, een themamiddag in
het teken van wijn en spijs of één van de vele variaties hieromtrent.

PAUL FAGEL
Arsenaal Restaurants

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

Geslaagde Dorps-Nieuwjaarsborrel
Het is inmiddels een traditie geworden:
1 januari een Nieuwjaarsborrel voor alle
Vreelanders in het Dorpshuis. Dit jaar had
deze bijeenkomst een speciaal tintje, om-
dat het de eerste dag was dat de nieuwe
uitbaters van het Dorpshuis, John Kramer
en Nicolien Duijzer, aan het roer stonden.
Het was volle bak in het Dorpshuis en de
sfeer was geweldig. Er werd passend af-
scheid genomen van Robert van de Bos
door de Stichting Beheer Dorpshuis en
door de Dorpsraad. John Kramer werd
welkom geheten. John bedankte op zijn

beurt Robert van de Bos en ook diens moe-
der Truus, die immers al 20 jaar het
Dorpshuis gerund hadden. Op ludieke
wijze vroeg hij haar ‘toestemming’  het
Dorpshuis over te nemen (zie foto). Er wa-
ren allerlei activiteiten voor de kinderen,
drankjes en bijzondere hapjes waren in
overvloed, natuurlijk klonk een lekker
muziekje op de achtergrond, kortom: het
was een geweldig verzorgde en geani-
meerde bijeenkomst. Een super start van
het nieuwe jaar waarin van alles staat te
gebeuren in ons dorp.

Tympaan nodigt senioren uit voor:

Mobieltjes spreekuur in Dorpshuis
Wie thuis een ongebruikt mobieltje heeft
liggen kan op dinsdagmiddag 1 februari en
op dinsdagmiddag 8 februari in het
Dorpshuis terecht. Twee maatschappelijke
stagiaires  - leerlingen van RSG Broklede in
Breukelen – halen genoemde middagen al-
les uit de kast om uit te leggen hoe mobiel-
tjes werken. Dat doen ze tijdens persoonlij-
ke gesprekken van  zo’n twintig minuten.
De jonge instructeurs – Niels Wever en Joris
van Nieuwkerk – doen dit project samen
met Stichting Tympaan binnen het kader
van hun verplichte maatschappelijke stage.
Joris: ‘We hebben dit project al eerder ge-
daan in Loenen aan de Vecht.  Zo’n 25 seni-
oren kwamen op
spreekuur met hun
mobieltje en vaak
ook de gebruiksaan-
wijzing. Het was
heel leuk om deze
mensen te helpen.’
Niels: ‘Ja, het is dank-
baar werk. We weten
dat we de werking
van het mobieltje
heel langzaam moe-
ten uitleggen.
Daarnaast kunnen
we ook een stappen-
plan opschrijven. En
wie wil kan ook le-
ren om sms’jes te
versturen. ‘Niels en
Joris vinden dat seni-
oren een mobieltje

moeten hebben. En liefst één die speciaal
voor ouderen is ontworpen. Met grote
knoppen én een aparte knop voor noodge-
vallen!  Joris weet nog een reden: ‘Het is voor
senioren heel leuk om via een mobieltje
contact met hun kleinkinderen te onder-
houden.’
Geïnteresseerden kunnen zich  tot en met
28 januari aanmelden bij Herman de Haan
van Stichting Tympaan. Tel. 0294-230400.
Een mailtje versturen kan ook naar hde-
haan@stichtingtympaan.nl. Niels en Joris
zitten vanaf 15.00 uur klaar met hun advie-
zen. De kosten zijn € 2,50  inclusief een kop-
je koffie of thee.
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Meditatie in beweging
Chi Neng Qigong is een effectieve en pretti-
ge bewegingsmethode om je gezondheid
te verbeteren. Chi betekent levensenergie
en gong staat voor dagelijkse inspanning.
Het is uitermate effectief voor het verster-
ken van zowel lichaam als geest. Niet alleen
je gezondheid verbetert, maar ook je focus,
uithoudingsvermogen en je prestaties.
Door de eenvoudige, sierlijke oefeningen
stimuleer je de doorstroming van energie
(Qi) en krijg je een ontspannen en krachtig
lichaam. De basiscursus bestaat uit 7 weke-
lijkse lessen van 1,5 uur. Tijdens de lessen
leer je de basisoefeningen van ChiNeng
Qigong. Na het volgen van de cursus kun je
thuis zelfstandig de oefeningen doen. Als
je regelmatig de oefeningen doet, ervaar je
vaak resultaat al na een paar weken. 
De verschillende oefeningen zijn heel een-
voudig aan te leren. Ze zijn geschikt voor
iedereen, leeftijd en gezondheidstoestand
zijn niet van belang. De oefeningen wor-

den voornamelijk staand gedaan, maar
kunnen ook zittend of zelfs liggend wor-
den uitgevoerd. Het vraagt weinig tijd en is
overal te doen.
De lessen zijn op woensdagmiddag van
15.00-16.30 uur op 2, 9, 16, 23 februari en
9, 16, 23 maart. Kosten: € 75,-. 
Plaats: ’ t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de
Vecht.  Opgeven kan t/m vrijdag 28 janua-
ri bij de Stichting Tympaan, Herman de
Haan, Kon. Julianaweg 52A, 3632 EG
Loenen aan de Vecht. Tel. 0294 – 230400. E-
mail: hdehaan@stichtingtympaan.nl. De
cursus kan van start gaan bij minimaal 8
deelnemers.

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. € 43,-

Nieuw bij de Stichting Tympaan in Loenen: 

Chi Neng Qigong  

Poëzie aan de Vecht
Op donderdag 27 januari 2011 is iedereen
welkom op het Poëzie Festival van de Stich-
ting Poëzie aan de Vecht in de Bibliotheek
van Loenen aan de Vecht. 
Deze avond zal een feestelijk tintje krijgen
omdat het de vijfde keer is dat de Stichting
deze avond met veel succes organiseert.
Gera Helling, de gloednieuwe wethouder
van onze gloednieuwe gemeente, zal spre-
ken over de activiteiten van de Stichting.  
Als speciale gast zal Tjitske Jansen een aan-
tal gedichten van haarzelf voordragen. Zij
werd geboren in 1971 te Barneveld. In 2003
verscheen haar debuutbundel: Het moest
maar eens gaan sneeuwen, uitgegeven
door Podium. Deze bundel werd opvallend
goed verkocht en lovend ontvangen.
Daaruit zijn de volgende dichtregels: “De
maan heeft geen woorden nodig om te zeggen:
ik ben er en morgennacht ben ik er weer”. 
Inwoners uit de Vechtstreek – jong en oud,
uit alle geledingen, ook leerlingen van de
basisschool en het voortgezet onderwijs –
dragen hun favoriete gedichten voor. 
De 5-koppige groep CLACHAN verzorgt

met Keltische folkmuziek de muzikale om-
lijsting. In de pauze zal gitarist Sjoerd
Raaymakers zijn muziek laten horen. 
Aanvang van de avond: 20.00 uur.
Ontvangst: 19.30 uur.  Entree: €5,- bij de toe-
gang te betalen, inclusief consumptie en
bundel met de voorgedragen gedichten. De
vrienden van de Bibliotheek in Loenen heb-
ben vrij toegang.
Deze poëzieavond staat in het kader van de
gedichtendag 2011 in Nederland en Vlaan-
deren en wordt gesteund door de Stichting
Spaarbank Breukelen en  het Cultuurplat-
form Vechtstreek, maar ook door de
Vrienden van de Bibliotheek in Loenen en
Boekhandel van Kralingen in Breukelen,
die tevens poëziebundels en boeken te
koop zal aanbieden. Meer informatie:
www.gedichtendag.org/activiteiten/utrecht 
In 2010 werd de Stichting Poëzie aan de
Vecht genomineerd voor het Publieksju-
weel van het Cultuurplatform Vechtstreek.
Zij die dit lokale initiatief willen ondersteu-
nen kunnen een grote of kleine donatie
storten op rekening nr. 147 959 446.

Afvalkalender
In week 3 van het nieuwe jaar zou de afval-
kalender in Vreeland verspreid worden. Bij
navraag bleek echter dat er een verkeerde
versie van de kalender gemaakt was. Deze
fout wordt nu hersteld en we hopen dat de
kalender zo spoedig mogelijk bij u bezorgd
wordt. Nieuw in Vreeland is dat het plastic

voortaan 2x per maand opgehaald wordt,
op de 1e en 3e dinsdag van de maand.  De
speciale zakken waarin u het plastic aan
kunt bieden zijn onder andere verkrijg-
baar in de Dagwinkel. Oud papier wordt in
Vreeland op de 3e zaterdag van de maand
opgehaald.

Het jaar met de peuters is weer fris begon-
nen. Lekker spelen, knutselen, liedjes zin-
gen en boekjes lezen. Die pret mag langer
duren, en daarom draait er tot de zomer
een pilot, waarbij de peuters op dinsdag-
middag tot 15:00 uur kunnen blijven door-
spelen. Ze nemen zelf een lunchpakketje
mee. Dit is zeker voor de kinderen die bin-
nenkort naar de basisschool gaan een

speelse manier om aan de tijden te wen-
nen. Ook voor de kleintjes is het in de
meeste gevallen nog meer feest.
Slaapgelegenheid is er niet, al kunnen ze
prima even uitpuffen op een van de fat-
boys. Het huidige tarief van 9 euro per dag-
deel geldt ook voor de middag. Voor meer
informatie over de Peuterspeelzaal, zie
www.vechtkroost.nl. 

Peuterpret bij Vechtkroost

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750
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Stichtse Kade 51, 1243 HW ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Willem Demper – van Demper
Consultancy financieel administratief
adviesbureau in Vreeland – zit zijn hele
leven al in de financiële dienstverlening.
Ooit wilde hij vliegenier worden.
Eenmaal goedgekeurd, bleek de oplei-
ding ermee op te houden. Zijn ouders ga-
ven hem het advies om net als zijn broer
de accountancy in te gaan. Willem kwam
terecht bij Klijnveld/Kraaijenhof, nu
KPMG. Nu heeft Willem samen met zijn
vrouw Yvonne, na 10 jaar Utrecht, al weer
zes jaar zijn kantoor in Vreeland. Hij ver-
telt met verve zijn verhaal en vergelijkt
zijn functie met die van een huisarts. ‘Wij
proberen de pijn in de portemonnee weg
te nemen. En als het verder gaat dan onze
polsstok lang is, verwijzen we door naar
de specialist. In ons geval bijvoorbeeld
een fiscalist of jurist. Mensen komen hier
soms in paniek binnen en gaan weer met
een glimlach de deur uit. Dat maakt ons
werk ook zo leuk.’

Na Klijnveld/Kraaijenhof kwam Willem
aan de andere kant van de tafel terecht.
Hij werkte bij verschillende – ook interna-
tionale – bedrijven en reisde voor zijn
werk regelmatig naar de Verenigde
Staten. Een mooie tijd, zegt hij zelf. ‘In
1992 ben ik op de Pomonaweg gaan wo-
nen. Ik zag in een krant dat deze wonin-
gen werden opgeleverd in dit prachtige
dorp. Vreemd genoeg was ik al eens met
Lodewijk van Monsjou door Vreeland ge-
varen. Ik woonde toen in Maarssen en
had een feest op zijn boot geregeld. Het
viel me toen al op hoe mooi Vreeland is.
Enfin, op de Pomonaweg startte ik mijn
eigen adviesbureau in de financieel ad-
ministratieve dienstverlening. Het ging
mij voor de wind, mijn klantenkring
groeide snel. Niet in het dorp, maar meer
daarbuiten. Ik heb nu klanten door heel
Nederland, maar ook in Griekenland,
Oostenrijk en Israël. Van de bijna hon-
derd relaties wonen er maar een paar in
Vreeland. En dat is ook goed. Zo kunnen
we privé en werk goed scheiden. Als fi-
nancieel dienstverlener weet je vaak véél
van je klanten. Ik ga dan ook nooit op pri-
vé uitnodigingen van klanten in. Dat
voelt niet goed.’

Huwelijksbootje
Van de Pomonaweg verhuisde Willem
met zijn zaak naar Utrecht. Daar kwam
hij Yvonne Tuin tegen en in 1996 stapten
ze in het huwelijksbootje. Yvonne ging
Willem ook zakelijk assisteren. Net als
haar man heeft ze veel gevoel voor cijfer-
matig werken. Het werd druk in Utrecht.
De klantenkring groeide uit tot zo’n hon-
derddertig kleine en grotere bedrijven.
Willem: ‘We stonden elke dag in de file en
wilden eigenlijk meer kwaliteit van le-
ven. We hadden het té druk. In 2005 heb-
ben we dus weer een kantoor in Vreeland
geopend aan de Vredelandstraat. Op
maandag zijn we gesloten. Die vierdaagse
werkweek bevalt prima. Als ik nu eens uit
eten ga, ben ik niet uitgeput. Dat was
vroeger wel anders.’

Gezellig maar ook stil
Yvonne en Willem vinden Vreeland gezel-
lig. Yvonne is meer een dorpsmens dan
haar man. Willem wil af en toe de dyna-
miek van de grote stad ervaren. ‘De fees-
ten zijn in Vreeland super. Ons zomer-
feest, Sinterklaas, de Kerstmarkt, en niet
te vergeten Koninginnedag: wij zijn altijd
van de partij. We gaan de komende jaren
lekker door met werken. Ik ben nu 60 jaar
en heb echt niet het plan om op mijn
65ste  te stoppen. Ik heb besloten dat ik
pas ga stoppen als het updaten van mijn
kennis – want er verandert steeds veel in
de fiscale wetgeving en dat betekent véél
studeren – me zwaar gaat vallen.’

Creatief boekhouden
Het mooiste van zijn werk vindt Willem
creatief zijn binnen de regels en wetten.
‘Kijk, een standaard aangifte doen, is sim-
pel. Het gaat erom dat je met financiële
oplossingen komt waar de klant blij mee
is. Waar hij wat mee opschiet. Die advise-
rende rol is heel leuk. Verder geven we
onze klanten financiële rust. Ze kunnen
alle blauwe enveloppen bij ons neerleg-
gen. Wij nemen dat stukje zorg graag
over.’ Dan komt Yvonne weer binnen met
haar dierbare hond Ginger. De vijf zit al
in de klok. Dat betekent dat het duo lek-
ker naar de Pomonaweg gaat wandelen
om daar een wijntje te drinken en de ta-
bellen en cijfers achter zich te laten.   

C.L.

Bedrijvigheid in Vreeland
Willem Demper van Demper Consultancy in Vreeland: 
‘Financiële/administratieve dienstverleners zijn net huisartsen’

Voor adverteren kijk op 
www.vreelandbode.nl
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

De vorst in de grond zorgt er nu even voor
dat het werk stil ligt, maar de herindeling
van het Fethaplein is opgestart! Er zijn
aan de woningzijde al nieuwe insteekpar-
keerhavens gemaakt. Deze worden ook
aan de overzijde gerealiseerd. Eerst werd
hier in de lengte geparkeerd. Door aan bei-
de zijden een kleine strook van het gras-
veld af te nemen, konden diepere parkeer-
havens gemaakt worden, waardoor nu
dwars op de stoep ingestoken kan worden.
Hierdoor zijn maar liefst 12 extra parkeer-
plaatsen gecreëerd. De volgende fase is het
planten van hoge bomen rondom het
grasveld. In de fase hierna zullen bij de bo-

men lage struiken worden geplant en ho-
pelijk ook wat bankjes worden geplaatst,
zodat het geheel een gezellige en uitnodi-
gende sfeer uitstraalt. Arjan Zweedijk, ini-
tiatiefnemer van de herinrichtingsplan-
nen, had oorspronkelijk veel verder gaan-
de ideeën, waar o.a. een hele nieuwe be-
strating in paste zodat dorpshuis, straat
en pleintje één eenheid zouden vormen.
Dit werd de gemeente echter te duur,
waardoor voor een afgeslankte variant is
gekozen. Maar zoals het ernaar uit ziet,
zal dit prima voldoen en in ieder geval een
enorme verbetering zijn ten opzichte van
het verleden!

Werk in uitvoering!

Bibliotheekpunt in CSV Ridderhof

Bollen planten

Vanaf 18 januari 2011 heeft Vreeland een ei-
gen Bibliotheekpunt met:
• collectie voor jeugd tot 14 jaar
• collectie voor degenen die aan Vreeland

gebonden zijn
• thuis reserveren via Internet:  ophalen en

terugbrengen in uw  eigen dorp.
Tijdens openingsuren zijn er vrijwilligers

die u graag helpen. Het Bibliotheekpunt is
gevestigd in CSV Ridderhof.
Openingstijden:

Dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur
Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur

(tijdens schoolvakanties gesloten)

Voor het nieuwe bibliotheekpunt zijn we
dringend op zoek naar VRIJWILLIGERS.
Taken:   ontvangen van de klanten, innemen
en uitlenen en informatie verstrekken
Vereisten: woonachtig Vreeland, om kun-
nen gaan met computers, klantvriendelijk-
heid.
Informatie en aanmelden:
Hanneke Paul  tel. 06-13795351
bibliotheekpunt@bibliotheekavv.nl
meer informatie: www.bibliotheekavv.nl

Net als in de rest van Nederland grijpt het
griepvirus ook in Vreeland snel om zich
heen. Basisschool CSV Ridderhof meldde op
14 januari jl. een uitzonderlijk aantal zieken.
In de middenbouw van de school was ruim
1 op de 3 kinderen niet op school aanwezig.
Besmettelijke ziekten zoals griep worden
meestal veroorzaakt door virussen. Bij koud
en vochtig weer komen virussen via de
ademhalingswegen het lichaam in. Vooral
de luchtwegen (neus, keel, luchtpijp, bron-
chien) zijn kwetsbaar.  Griep kun je voorko-
men door regelmatig handen wassen (met
zeep), zakdoek voor de mond houden bij nie-

zen/hoesten. Deurklinken en speelgoed
schoonmaken, regelmatig beddengoed en
stoffen speelgoed wassen, voldoende genees-
middelen. Griep geneest vanzelf; het is wel
belangrijk om veel te rusten en te drinken;
dat laatste omdat koorts leidt tot vochtver-
lies. Als de klachten langer dan een week du-
ren of verergeren, is het verstandig de huis-
arts te bellen. Bij een kind is dat verstandig bij
hoge koorts (39 graden of meer) die na een
dag of drie niet zakt. Ook als het kind klaagt
over oorpijn moet de huisarts worden ge-
waarschuwd. Een grieppatient is al besmet-
telijk op de dag vóórdat hij echt ziek wordt.
Dat duurt tot en met 5 dagen na de eerste
ziektedag. Beterschap aan alle zieken!       S.B.

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Op een zaterdagmorgen in december,
heeft de Dorpsraad met behulp van en-
thousiaste Vreelanders, voor u maar liefst
2000 narcissen geplant!
Deze staan rond de bomen aan het begin
van de Spoorlaan en op de dijk voor De
Nederlanden. Zo wordt Vreeland ieder
jaar weer wat fleuriger!
Iedereen die mee heeft geholpen met het
planten, heel erg bedankt hiervoor!

Griep in Vreeland



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 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
Allereerst: gelukkig Nieuwjaar. Een heel
nieuw jaar ligt voor ons. Nog helemaal
leeg. Wit. Onbeschreven. Hee, bijna net zo
als deze Kinderpost. Een Kinderpost zon-
der woorden. Nou ja, bijna geen woorden
dan. Dat kan toch eigenlijk niet…Jawel
hoor. Soms heb je woorden nodig om iets
te zeggen. Maar soms zegt een tekening of
een schilderij of een collage nog meer...
Deze Kinderpost is bijna leeg en jij kunt er
helemaal mee doen wat jij wilt…

Vreeland’s Got Talent!
Wat is de bedoeling? Maak van deze
Kinderpost je eigen kunstwerk over jou!
Dus maak een kunstwerk over jezelf. Een
zelfportret. Wie ben jij? Iedereen heeft
wel een talent. Laat dat zien. Jij kunt mis-
schien goed knikkeren, maar ook best
schilderen. Of rolschaatsen en gedichtjes
schrijven. Of ben jij heel goed in lezen? Of
misschien vind jij tekenen wel heel leuk.
Laat jezelf zien in je kunstwerk!  

DOE MEE!
Rondom mijn lege kunstwerk staan alle-
maal voorbeelden om te gebruiken. Inkt,
verf, pastels… Wat lijkt jou leuk? En welke
kleuren wil je gebruiken? Maak jezelf zo-
als jij wilt! Maar wacht er niet te lang
mee… 
Maak  het voor 9 februari. Neem dan jouw
kunstwerk mee naar school voor de ten-
toonstelling. De leukste, gekste, verras-
sendste komen in de Vreelandbode!

Precies hetzelfde?
“Ha, ha, die tekeningen zijn precies het-
zelfde,” zegt Bram. “Nietes,” zegt Jip.
“Moet je maar eens goed kijken, want on-
deraan is de vlieger verdwenen.” Ze heeft
gelijk Jip. Er zijn heel wat dingen anders
op de twee schilderijen. Kun jij ze vinden?

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur
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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 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Buiten is het guur...

Binnen warm genieten 
van een mooi hoorspel.

Zoals De ontdekking van de hemel,
Max Havelaar of Oeroeg!                 

Voor Vreelanders speciale kortingen

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21  Tel: 237304

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

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) 



Hemel boven Vreeland
De Maan draait in een elliptische baan om
de Aarde en staat daarom soms dichterbij
en dan weer verderaf van de Aarde. Op za-
terdag 22 januari (net na middernacht) be-
vindt de Maan zich in het punt van zijn
baan dat het dichst bij Vreeland ligt. De af-
stand tot de Maan bedraagt op dat moment
362.792 km. De Maan lijkt die nacht groter
dan normaal. Een goede twee weken later,
op 7 februari bevindt de Maan zich op zijn
verste afstand (405.924 km) en hij lijkt die
nacht een stuk kleiner. De afstand tot de
Maan kan tegenwoordig tot op de millime-
ter precies worden gemeten door te kijken
hoe lang een laserlichtbundel erover doet
om van de Aarde naar de Maan te flitsen en
weer gereflecteerd te worden. De beman-
ning van Apollo 11 en ook latere bezoekers
van de Maan hebben er 'retroreflectors'
neergezet, een soort kubusspiegels, die
licht precies terugkaatsen in de richting

van waaruit het komt. Schiet je vanaf de
Aarde een laserlichtpuls richting Maan,
dan kun je de afstand Aarde-Maan bereke-
nen uit de tijd die het licht nodig heeft
voordat het weer wordt gezien. Licht reist
met een snelheid van net geen 300-dui-
zend kilometer per seconde en doet er dus
een dikke twee tot kleine drie secondes
over om van de Aarde naar de Maan en
weer terug te reizen. Uit dit soort metingen
weten we, dat de Maan door zwaarte-
krachtwisselwerking met de Aarde heel
langzaam afstand neemt van ons. Draai-
energie van de Aarde wordt overgedragen
op de Maan, waardoor de gemiddelde af-
stand Aarde-Maan ieder jaar zo’n 4 cm gro-
ter wordt. Gelijktijdig draait de Aarde daar-
door 15 miljoenste seconde per jaar langza-
mer om zijn as. De dagen in Vreeland wor-
den dus langzaamaan langer...

H.L.
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Winterfoto’s

Kunst- en Cultuuravond
Oranjeverenigingen, bigband the Blue Ramblers, Vechtstreek-
schilders als Bastert en Schaap, jazzpianisten in Studio Idee, fan-
fare optredens en nog veel meer… Allerlei vormen van kunst en
cultuur in onze voormalige gemeente zijn vastgelegd in oude fo-
to’s. De Historische Kring  organiseert weer een foto avond waar
zij hun fotocollectie de-
len met geïnteresseer-
den aan de hand van
een thema. Spreekt dit
onderwerp u aan, kom
langs op de vide van de
bibliotheek op dinsdag
1 februari a.s. van
19.00-20.00 uur. 

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)
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De sneeuw smelt en het regent veel…
Berichten van overstromingen in vele lan-
den zijn dagelijks nieuws. Soms staat ook de
Vecht angstwekkend hoog, maar gelukkig
lukt het tot nu toe telkens om het niveau
weer te laten dalen. Dit gebeurt door een ge-
maal in IJmuiden, waar de Vecht, via het
Amsterdam-Rijnkanaal, op uitloost. 
Vroeger was dit wel anders en bepaalden de
weergoden het waterpeil van de Vecht. Al
vanaf het begin van zijn bestaan, duizen-
den jaren geleden, was de Vecht een afwa-
teringsrivier. Eerst een veenrivier waar de
Drecht, het Horstermeer en het Overmeer
op loosden. Rond 800 voor Chr. brak de Rijn
door en vond via de Kromme Rijn een nieu-
we loop in het bestaande veenstroompje
dat later door de Romeinen de ‘Fecta’ werd
genoemd, wat ‘bevaarbare waterweg’ bete-
kent. Daarvan is de naam ‘Vecht’ afgeleid.
Omdat de Rijn nu uitkwam in de Vecht,
kwam er veel smeltwater uit de bergen de
rivier in. Veel overstromingen dus in tijden
dat de sneeuw smolt. Al dat water uit de ber-
gen nam ook veel slib mee, dat in de loop
van de eeuwen tegen de oeverwal van de ri-
vier werd afgezet. Naarmate de rivier verder
noordwaarts stroomde, werd er minder slib
afgezet, omdat dat al in het begin van de ri-
vier gebeurd was. Vandaar ook dat de oever-
wal in het zuiden breder is dan in het noor-
den, en dat de meeste buitenplaatsen zich
in het zuiden bevinden, tussen Maarssen en
Loenen. Alleen op die brede, stevige oever-

wal was het namelijk mogelijk om een
groot huis met park te bouwen.
De toevoer van water uit de Rijn stopte in
1122, toen een dam werd gebouwd in de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. De
Vecht kreeg nu een nieuwe functie en werd
afwateringsrivier van de Utrechtse heuvel-
rug. De Vecht kwam uit in het IJmeer, later
de Zuiderzee. Ook vanuit deze kant was er
dreiging van overstromingen: bij een flin-
ke storm drong de Zuiderzee via de Vecht
diep het land in. Tot bij Nigtevecht zit er
zelfs zeeklei in de grond! Deze dreiging
werd minder toen in 1674 sluizen bij
Muiden werden aangelegd. 
Zo trad de Vecht in de loop der eeuwen
meerdere malen buiten haar oevers. De
laatste keer dat dat gebeurde was in 1928.
Werkelijk de hele Vechtstreek stond onder
water. Op bovenstaande foto ziet u de
Voorstraat, waar het water tot aan de voor-
deur van de huizen staat. Op de recente
foto ziet u goed het verschil in waterpeil!
Deze overstroming was letterlijk de drup-
pel die de emmer deed overlopen: er werd
een gemaal gebouwd bij de sluis in Muiden
zodat overtollig water beter afgevoerd kon
worden. Dit was in 1930 klaar en hoefde
maar twee jaar dienst te doen. In 1932 werd
namelijk de Afsluitdijk geopend, waardoor
de dreiging van opstuwend water vanuit
de zee afgelopen was. Laten we hopen dat
dergelijke overstromingen ons voor altijd
bespaard zullen blijven! J.J.

Vreeland 
vroeger....

...en nu!

De Voorstraat in 1928De Voorstraat in 1928

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.

www.coersmachineverhuur.nl

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

• Heerlijk zacht hachee vlees   kilo      € 9,90 

• Kampioens  Rookworst        3 stuks € 5,00 

• Runder  Cordon Blue             4 stuks € 5,00 

• Hollandse  biefstuk              3  stuks € 5,50

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

S
SLAGERIJ

S

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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De oer-Vreelander
De afspraak begint met een kop koffie op
het kantoor van VIV-Buisman, voordat we
een wandeling over de Kleizuwe maken.
Het is een werkdag, maar voor de
Vreelandbode maakt Kees Hellingwerf
zijn agenda graag even vrij. 

Hellingwerf
Hij is de zoon van wijlen winkelier
Hellingwerf. De oude Hellingwerf runde
een winkel waar je alles kon krijgen. Of zo-
als Kees in een bijeenkomst tegen een ver-
bouwereerde heer Blokker zei: “Mijn va-
der had ook een Bazaar, net als u”. In de
woning/winkel, waar nu zus Reina nog
met haar gezin woont en waar de
Haarwinkel is gevestigd, is Kees geboren.
Hij ging naar de Christelijke School op de
Ruiterstraat en nadien naar de MULO in
Hilversum. Via de winkel verkocht
Hellingwerf senior ook petroleum vanuit
een grote tank die onder de grond lag.
Diens broer Arie, oom van Kees, woonde
op de Klapstraat en had 2 tanks op het
Kerkplein liggen, een voor diesel en een
voor rode olie. Tot de jaren zeventig werd
met jerrycans van 20 liter het dorp en om-
streken afgelopen om de oliekachels bij te
vullen. In de avonduren hielp Kees zijn va-
der ze rond te brengen. Met de aanschaf

van de oliekar waarin 1000 liter olie kon
worden vervoerd werd het makkelijker.
Na het ontdekken van de gasbel bij
Slochteren was het snel gedaan met de
oliekachels. De winkel bleef nog wel een
tijd bestaan. Daarna is de Haarwinkel
hiervoor in de plaats gekomen.

Dames in het dorp
Als Kees een jaar of 16 is, ontdekt hij met
zijn vrienden dat een aantal meisjes uit
Amsterdam in het dorp vakantie viert.
Een hiervan is de 14-jarige Loes. Ze woont
in Amsterdam met haar ouders, die ook
een stukje grond aan de Nes hebben,
waardoor zij regelmatig met hun dochter
op vakantie kwamen in Vreeland. Loes en
Kees kregen een weekend relatie. Loes

kwam er snel achter wat het betekent om
een winkel te hebben, ze mocht in de
weekendjes gelijk meehelpen. Na acht
jaar trouwden ze en verhuizden naar de
Vossenlaan. Via een korte uitstap naar
Mijdrecht wonen ze nu alweer jaren op de
Singel. Ze krijgen twee zoons, Rutger en
Vincent, inmiddels twintigers. Vincent
heeft een aantal studies gedaan en Rutger
is nu in Groningen aan het studeren. 

Baklava
Kees gaat als twintiger aan de slag bij de
VIV. Na een paar jaar wilde hij zijn blik ver-
ruimen en stapt hij over naar Van Leer. Die
is op dat moment internationaal flink
aan de weg aan het timmeren. Als hem
wordt gevraagd om in Nigeria aan de slag
te gaan, slaat de twijfelt echter toe. Het
lijkt hem en Loes geen fijne plek. Hij is dan
nog steeds in de avonduren met de oliekar
in de weer, en tijdens het vullen van de
olie bij VIV spreekt hij een oud-collega. Die
hoort de twijfel en ze vragen Kees terug te
komen. Daar kan hij vanuit Vreeland wer-
ken en toch internationaal bezig zijn. Hij
werkt er inmiddels alweer 30 jaar als di-
rector en is verantwoordelijk voor het
Midden Oosten: Syrie, Libanon, Iran. Ik zie
blikken in de vitrines staan met koeien en
Arabische tekens erop. Het is ghee, een ge-
klaarde boter, die wordt geproduceerd
door boter te verhitten totdat het water is
verdampt. Een product dat veel wordt ge-
bruikt in baklava, waarvan Syrie baker-
mat is. Ik vraag mij af hoe een bedrijf uit
Vreeland in deze landen terecht komt. In
de jaren zestig ontstond door subsidie-
ring van de agrarische sector de beruchte
boterberg. Melkquota bestonden nog niet,
waardoor boeren er financieel baat bij
hadden veel te produceren. Om de boter-

berg weg te kunnen werken,
werden vanuit de Europese
Economische Gemeenschap
exportbevorderende subsidies
gegeven, waar VIV gebruik van
heeft gemaakt en zo een stevi-
ge markt heeft kunnen opzet-
ten. 

Vreeland nu
Hij vindt het dorp niet veel ver-
anderd. Het is wel de tijdsgeest
om meer op jezelf te leven dan
vroeger, maar de mensen die
er nu wonen zie je net zo goed
contact met elkaar hebben.
Die gezelligheid zit gewoon in

het dorp, men kent elkaar. Ik vraag hem
naar zijn favoriete plek in Vreeland en hij
schetst het beeld van een avondwande-
ling vanaf de school naar de brug. De
lampjes van de brug branden, de mooie
Voorstraat erachter, dat vindt hij prachtig.
Ik vraag hem of hij ook iets zou willen ver-
anderen in Vreeland. Dat kan hij zo direct
niet bedenken, al hoopt hij wel dat de
zendmast het niet gaat halen, in elk geval
niet op die plek.

We drinken na afloop van de wandeling
nog een kop koffie bij VIV en als ik wegga,
zit mijn tas vol met een Ghee-blik, een zak-
lamp (presentje van VIV) en een USB stick
en mijn hoofd vol met mooie verhalen
over olie, boter en uiteraard over Vreeland.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

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

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

WAARDEBON
Vergeet u uw waardebon niet in te verzilveren ter

waarde van 25,00?
Geldig in de maanden januari en februari 2011, vooraf
reserveren via 0294 23 23 26 of info@nederlanden.nl
(niet in combinatie met andere acties, max. 1 per tafel)

VALENTIJNSONTBIJT ZONDAG 13 FEBRUARI 2011
Op zondag 13 februari serveren wij een uitgebreid

Valentijns ontbijt, ook voor gasten die niet in ons hotel
overnachten.Verras uw partner of gezin en reserveer!
Het uitgebreide ontbijt bedraagt 25,00 per persoon

inclusief een glas bubbels.

PAASLUNCH en PAASDINER
Op Eerste Paasdag is de Nederlanden geopend voor lunch
en diner. Heeft u nog geen plannen? Prijs voor de lunch is
4 gangen á 65,00 en diner 5 gangen 72,50 per persoon.

Kinderen ook van harte welkom, kleurtjes, DVD kijken en
kindermenu! Tweede Paasdag zijn wij gesloten.

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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De import-Vreelander
Eigenlijk is Vreeland heel erg groot, als je
bedenkt dat ik toch zeker 8 minuten -met
de auto- nodig had om bij Florine te komen.
Ze woont in een prachtig huis aan de Vecht
en hoeft, strikt genomen, niet eens de deur
uit om de honden uit te laten. Florine is ge-
boren en getogen in Deventer als jongste
van 6 kinderen. Toen Florine nog een baby
was, liet haar vader het gezin achter. Haar
moeder deed haar best voor de kinderen te
zorgen, maar eenvoudig was het niet. Ze
was een begenadigd coupeuse en zorgde
dat de kinderen er altijd netjes uitzagen.
Maar veel ruimte voor individuele ont-
plooiing was er niet. Net als de oudere kin-
deren werd ook de jongste telg naar de
Mulo gestuurd, hoewel haar persoonlijke
ambities verlangde dat ze naar de HBS zou
gaan en misschien zelfs dierenarts zou
worden. Het is anders gelopen..

Naar Engeland
Na afronding van de Mulo was au pair wor-
den in Engeland een hele goedkope en
aantrekkelijke manier om het ouderlijk
nest te kunnen verlaten en buitenlandse
ervaring op te doen. Uiteindelijk verbleef
Florine maar liefst 2 jaar met veel plezier
tussen de Britten en wilde het echtpaar
waar ze verbleef, haar zelfs adopteren. Dit
ging de nuchtere Hollandse wat ver, maar
studeren in Engeland wilde ze wel graag.
Toen het verkrijgen van een beurs in
Nederland en Engeland niet haalbaar
bleek, is Florine uiteindelijk toch maar
naar Deventer teruggekeerd. 

Weer terug in Nederland
De vermaarde Deventer Koekfabriek bood
Florine emplooi aan als assistent boekhou-
der. Binnen 3 maanden werd ze bevorderd
tot secretaresse van de adjunct directeur.
Dit bleek het begin van een langdurige sa-
menwerking, die de levensloop van
Florine voor een belangrijk deel heeft be-
paald.
Toen de directeur zijn carrière een nieuwe
richting gaf door als franchisenemer en-
kele Wienerwald restaurants te exploite-
ren, vroeg hij Florine hem daarbij te assis-
teren. Florine stond vrij en ongebonden in
het leven en dit werd één van de vele avon-
turen waar ze enthousiast op in ging. Ze
verhuisde naar Den Haag, verzorgde de
administratie, haalde haar horecapapie-
ren en hielp op locatie. Toen de bedrijfslei-

der in Amsterdam vertrok, durfde Florine
het aan zelf de bedrijfsleider te worden.
Helaas was het faillissement van de res-
taurantketen inmiddels onafwendbaar
maar Florine was intussen wel geïnfec-
teerd met het horecavirus!  

Gelukkig diende zich al gauw een nieuw
avontuur aan: ze kreeg de mogelijkheid
om in eigen beheer een nachtzaak te
pachten; ‘De Club’, aan de Amstel, met
een gemengd gay publiek. De hand van
Florine bleek een doorslaand succes. Haar
toenmalige vriendin werkte mee in de
zaak, wat voor je sociale leven niet onbe-
langrijk is, want de werktijden waren uit-
zonderlijk. Ze doken hun mandje in als de
rest van Nederland er juist uit ging, en dat
7 dagen per week! Dat het ‘nachtvlinde-
ren’ niet eindeloos vol te houden was, rea-
liseerde Florine zich ook. In de jaren die
volgden, kwam Florine in de gelegenheid
het pand aan de Amstel te kopen en de
zaak zelf te verpachten. 

In 1993 volgde een sabbatical. Ze ging sa-
menwonen in Laren met vriendin, haar 4
kinderen en heel veel coniferen. Ze leerde
golfen en deed een makelaarscursus. De
cursus was interessant, maar de horeca in-
teressanter. In 1995 nam Florine Grand
Café l’Opera aan het Rembrandtplein
over. Helaas voldeed de pachter aan de
Amstel niet aan zijn verplichtingen en
toog Florine ook daar opnieuw achter de
toog en zette een populaire club voor
vrouwen neer.  

Vreeland 
Aangetrokken door de Vecht en het open
(conifeervrije) landschap van Vreeland,
kochten Florine en haar vriendin in 2003
hun huis aan de Vecht. Het jaar 2007 luid-
de een aantal grote veranderingen in; een
buitengewoon interessant bod leidde tot
de verkoop van het pand (en de club) aan
de Amstel, Florine en haar vriendin beëin-
digden hun relatie.  Een vakantie van 2
maanden in Spanje bleek een goede test-
case voor het personeel van l’Opera om de
boel zelfstandig draaiende te houden.
Want eind 2007 bleek  Florine ernstig ziek
te zijn en moest het personeel het langdu-
rig zonder de dagelijkse supervisie van
hun bazin stellen. Voor Florine brak een
tijd van bezinning aan. Elke dag moet er
een beetje genoten worden. Ze staat zich-
zelf toe meer privétijd in te ruimen, om-
ringt zichzelf met de mensen van wie ze
houdt en speelt graag golf, op de nieuwe
baan in Loenen. Een paar dagen per week
is ze ook nog op het Rembrandtplein te
vinden. De combinatie van het rustige
Vreeland en de hectiek van Amsterdam
werkt voor Florine. 
Verder speelt ze nog wel eens met de ge-
dachte hoe ze andere horecaonderne-
mers kan helpen bij het neerzetten van
een goeddraaiend etablissement.  Alle op-
gedane ervaring zou dan goed van pas ko-
men om enthousiaste ondernemers op
weg te helpen. Wat in het vat zit…….

• De superlieve poedel op de foto zou graag bij
een (oudere) dame en/of heer  de rest van haar
leven door brengen. Reacties kunnen naar de
Vreelandbode worden gestuurd.
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

UITVERKOOP
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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

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Via de Kneuterdijk was ik op de eerste zonni-
ge winterochtend van dit jaar doorgelopen
naar het bankje op het Sperwerveld. Daar
kunnen baasjes onbezorgd in de zon zitten
terwijl hun honden zich vermaken.
“Goedemorgen” hoorde ik opeens half van
onder het bankje naast me. Ik had niemand
aan horen komen en keek verbaasd naar be-
neden. Twee bruine goedmoedige ogen ke-
ken me aan. “Zat u te mijmeren mevrouw
van de Vreelandbode?”. Eh nou ja, eigenlijk
wel, antwoordde ik betrapt. Op dit bankje
wilde ik nog even de balans opmaken. Het
voorbijgegane jaar kon toch niet met dezelf-
de snelheid weer opgaan in het volgende?

“Er is in Vreeland veel bewogen en verscho-
ven hè?” vroeg hij met een veelbetekende
blik terwijl hij overeind kwam en naast me
ging zitten. Niet te dichtbij graag met die
modderige vacht. Ja zeker, Vreeland leeft
met volle teugen. Ik had het onverwachte ge-
noegen te spreken met een lobbes die
Vagebond zei te heten. Kent u hem? Of  was
ik nu echt in het Vechts Gesticht? “Ik pikte
een stukje mee van de vrieskistinbraken”
sprak hij verder. Zeg eens eerlijk, je gaat me
toch niet vertellen dat jij daar … “Ik ben er
eentje op het spoor geweest, ‘n dief, maar ik
was niet snel genoeg. Het worstje dat ie daar-
door liet vallen smaakte wonderwel… zeker
nadat slager Dalhuisen hier zijn deuren had
gesloten”. Niet te geloven dat dit alweer een
jaar geleden was. Dalhuisen verhuisde zelfs
alweer vorige maand naar Lelystad.

“Wat vond u nou heel 2010 in Vreeland?”
vroeg hij. Afscheid nemen, vaak jammer ge-
noeg. We zwaaiden dominee Richtsje Abma
uit, de kleinere gemeente Loenen en na 34
jaar Marijke van Well. “Én na nog geen 34 we-
ken bakkerij Boonzaaijer. Gelukkig bakte
Aloys ovenheerlijk vers brood” vulde de geïn-
formeerde gesprekspartner aan. “Maar het
zal ook nooit –nee–nooit meer hetzelfde zijn
zonder Cor”. 
Hoe kom jij eigenlijk aan al die wijsheid? Hij
keek Oost-Indisch doof de andere kant uit en
zei: “Jullie Vreelanders waren ook goed geor-
ganiseerd dit jaar”. En of we dat waren, van
het Dorpsplan dat zijn beslag kreeg tot en
met de 3e Kerstmarkt die klonk als een klok
en een kinderkoor. En daar tussenin vierden
we kermis, een sportief oranjefeest, jubileer-
den met Aloys, en genoten bovendien van
een eigen circus voor de 100-jarige CSV. 

“Er waren ook heel wat dorpsgenoten in de
media hè? Met lievelingsmuziek voor bij het
koken of een opera voor een minuut, of heel
vroeg in de ochtend en met een eigen levens-
boek en zelfs olympische winterspelen!”
Hmm, maar dat aan de grote klok hangen is
net zo min Vreelands als 2010. Het was wel
erg 2010 om te protesteren. “Toch niet te ge-
loven dat Vreeland die klomp afhandig werd
gemaakt?” gromde het naast mij. Heel jam-
mer ondanks de spontane acties vóór de
klomp van Gerda Teuns. “En zeg eens, deed
u een postzegel op die ludieke kaart aan de
nieuwe Gemeente?” U weet toch dat we het
daar de komende jaren van moeten hebben
hè? Van de gemeente of van de UMTS mast?

Als antwoord kwam: “Misschien van geen
van beiden?” Hee, pas je een beetje op je
woorden. Een goede start is het halve werk
en daar had de Dorpsraad hard aan getrok-
ken.

“Vergeet je niets?” vroeg hij toen. Ik? Oh, be-
doelde hij misschien de Vreelandse variant
op de American Dream? Dat wat in Amerika
niet meer kon in 2010 in Vreeland nog wel
mogelijk was: om vanuit een oude container
naar het mooiste huis van het dorp te verhui-
zen… Nu keek hij glazig. Daar droom jij als
zwerfhond ook van hè? “Nee hoor. Nee,” her-
haalde hij “ik doelde op de Vreelandbode die
zo blij werd ontvangen – als ie werd ontvan-
gen – met een jaarlang laagjes vrolijkheid en
betrokkenheid”. 

Daar was geen speld tussen te krijgen.
Vagebond stond op en maakte aanstal-
ten.”Heeft de Vreelandbode soms weleens
behoefte aan een goede snuffelhond? U
moet weten, ik ben tegen misstanden en
neem het graag op voor anderen. Hebt u die
aangereden eenden gezien op de Raadhuis-
laan? En die eeuwigdurende spiegelgladde
straten? Kijk, de meeste mensen zijn heel aar-
dig maar soms is het noodzakelijk even van
je af te blaffen. Toch ben ik geen waakhond
maar een speurhond. En zo weet ik: Alles ver-
andert maar keert tegelijkertijd onveran-
derd terug”. 

Dus waar gaan we in het nieuwe jaar naar
toe? Hij keek nog een keer over zijn schouder
en voor-zei: “Naar Paul voor een latte macchi-
ato, naar bloeiende bollen op de Vechtoevers,
naar bedrijvigheid in de bedrijfsvereniging,
naar gymen bij Dos, naar watergevechten op
Koninginnedag en naar hutten timmeren in
de geitenwei…”

Zo Vreelands. Wetenschappers zeggen dat
we het daar meer van moeten hebben in de
toekomst. Van onze sociale natuur… En de
evolutieleer blijkt hardleers. Daarin lijken
we meer op dieren dan we denken. U kunt
dus ook in 2011 gerust een gesprek voeren
met een hond. Gelukkig Nieuwjaar!        A.W.

Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper....
in gesprek met een zwerver



14 februari gaan de computercursussen van
SeniorWeb weer van start. Voor 55+-ers, ge-
ven we eenmaal per week de volgende cur-
sussen die bestaan uit lessen van 2 uur.
• Digitale fotobewerking; maandag van

14:00 tot 16:00 uur, van 14 febr t/m 21
mrt; (6 lessen). De cursus kost € 60.- Het
boek Digitale foto’s ordenen en bewer-
ken met Picasa kunt u kopen voor € 10,-

• Kennismaken met de PC (Windows 7);
dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur, van 15
febr t/m 5 apr; (8 lessen)

• Kennismaken met de PC (XP); dinsdag
van 14:00 tot 16:00 uur, van 15 febr t/m
5 apr; (8 lessen)

• Internet en e-mail; woensdag van 14:00
tot 16:00 uur, van 16 febr t/m 6 apr; (8
lessen)

De cursussen Kennismaken met de PC en
Internet en e-mail, kosten ieder € 70.-.
Het cursusboek Kennismaken met de PC
of Internet en e-mail kost € 16,-; 
Woensdag 26 januari houden wij een in-
loopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Wij
geven u graag een advies en een demon-
stratie van een van de cursusssen waar uw
voorkeur naar uitgaat. Een bezoekje aan
de inloopmiddag is zeker aan te raden als

u een van de kennismakingscursussen
wilt gaan volgen. Inschrijven: 26 januari
van 14.00-16.00 uur tijdens de inloopmid-
dag in De Spot en van 27 tot en met 31 ja-
nuari tijdens kantooruren telefonisch op
nummer 0294-251858. Wij zijn gevestigd
in het Sociaal Cultureel Centrum (de
Spot) Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg. 

Computercursussen SeniorWeb

De komende maand wordt een start ge-
maakt met het baggeren van de Vecht. Dit
baggeren zal vier jaar duren en zal in ver-
schillende trajecten gebeuren. Waternet
werkt in opdracht van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht aan deze klus, die
180 miljoen euro gaat kosten. In totaal zal
2,5 miljoen kuub vervuilde bagger van de
bodem worden geschept en weggebracht
worden naar speciale vuilstortplaatsen el-
ders in Nederland.
Aannemerscombinatie FectioPlus (een ge-
legenheidssamenwerking tussen de aan-
nemers De Vries & Van der Wiel en Van
Haaften en Van Oord) heeft de opdracht ge-
kregen om het eerste traject, tussen
Muiden en Nigtevecht en het Zandpad in
Utrecht te baggeren. Dit zijn dus de beide

uiteinden van de rivier. Vanaf 2012 volgen
de trajecten Nigtevecht – Utrecht inclusief
de Weespertrekvaart, Gaasp en Smalweesp
en het traject Kleine zijwateren van de
Vecht. Hier vindt nog een aanbesteding
voor plaats. Voorafgaand aan het baggeren
wordt onder andere onderzoek gedaan
naar de mogelijke aanwezigheid van vlieg-
tuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog
en andere archeologische vondsten.
Volgens AGV gaat de kwaliteit van het wa-
ter vooruit, neemt de diversiteit aan plan-
ten en dieren toe en zal de doorvaart verbe-
teren. Aanwonenden krijgen nog bericht
om hun bootje of woonboot één of enkele
dagen te verwijderen, om het baggeren
niet te hinderen. Voor de Vreelanders zal
dit pas in de loop van 2012 gaan gelden. J.J.
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Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Vreeland 750 jaar
In 2015 is het zover, dan bestaat Vreeland
750 jaar. In 1265 kreeg Vreeland, na vol-
tooing van de bouw van het kasteel en de
kerk, stadsrechten. Dat is over 4 jaar 750
jaar geleden! Op initiatief van de
Dorpsraad is eind 2010 een werkgroep in
het leven geroepen met als doel het over-
zicht te behouden en de samenhang te be-
waken van de festiviteiten die in 2015 gaan
plaatsvinden. De werkgroep bestaat uit
Reinko Abels, Kees Beelaerts, Sandra
Boogert, Anton Cruysheer, Monique
Hoppenbrouwers en Juliette Jonker. De

werkgroep is
inmiddels
één keer bij
elkaar geko-
men, waarbij
een eerste
brainstorm is ge-
houden en veel leu-
ke ideeën de revue zijn gepasseerd. In mei
komen zij weer bij elkaar, daarna zal er via
de Vreelandbode gevraagd worden wie er
zich bij de verschillende subwerkgroepen
wil aansluiten.

Start baggeren van de Vecht

Muziekvereniging De Vecht presenteert:

Nieuwjaar op de Balkan
29 januari in de Grote Kerk 
te Vreeland
Aanvang 20.00 uur
Entree: € 10,00,  Vrienden € 7,50  
Kinderen € 5,00
Dirigent: Gerhart Drijvers 
Klarinet soliste:  Ryanne Hofman
Een avondvullend concert met wer-
ken van componisten uit de Balkan:
Enescu en Ivanovici, en componis-
ten die zich lieten inspireren door
de Balkan, zoals Brahms en de
Belgische hedendaagse componist
Jan van der Roost.  Soliste Ryanne
Hofman op klarinet studeerde re-
cent af voor haar Masters Klarinet
en Basklarinet en speelt onder ande-
re in het New European Ensemble
en het ASKO-Schönberg Ensem-ble.
Ryanne Hofman soleert tijdens dit
concert in composities van
Kalliwoda en Dinicu. Breng met ons een toast uit op het
Nieuwe Jaar, van deze 88 jaar jonge springlevende muziekver-
eniging. Komt allen en Vrienden krijgen natuurlijk korting.
www.muziekverenigingdevecht.nl

Wat bezielt ze...
Op dinsdag 1 februari zal Chris Stegeman
spreken over ‘Werken met opstellingen’ in
het kader van de bijeenkomsten ‘Wat bezielt
ze’. Aanvang 20.00 uur in de Til.  Vanaf 19.45
uur staan de koffie en thee klaar.  U bent van
harte welkom.



Op 3 januari jl. presenteerde het nieuwe gemeentebestuur van de Stichtse Vecht zich tij-
dens de eerste openbare raadsvergadering op Nijenrode. 
Mirjam van ’t Veld, Burgemeester (Openbare orde & veiligheid, Coördinatie bestuurlijk proces,
Externe betrekkingen, Coördinatie regionale samenwerking,  Communicatie, Internationale zaken),
Piet Ploeg, VVD (Financiën, P&O, Grondbedrijf, Milieu, Beheer openbare ruimte, Groen, Water),
Klaas Wiersema, VVD (Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Bouw- & woningtoezicht, Verkeer,
Integrale handhaving), Jaap Verkroost, CDA (Welzijn, WMO, Wijkgericht werken, Wijk- & kernen-
beleid, Volksgezondheid, Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Speelvoorzieningen), Gera Helling, CDA (Kunst &
Cultuur, Musea, Monumenten, Promotie, Evenementen, Toerisme, Recreatie), Pieter de Groene, D66
(Onderwijs, Volwasseneneducatie, Bestuurlijke vernieuwing, Afwikkeling & harmonisatie fusiepro-
ces, Huisvesting, Dienstverlening &
ICT, Inwonersparticipatie, Integratie),
Vital van der Horst, Streekbelan-
gen (Economische zaken, Sociale za-
ken, Sport).
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Allereerst wil ik u een gezond, gelukkig en gezellig
nieuwjaar toewensen. Voor de eerste wijn van dit
nieuwe jaar reizen we af naar Sicilië. Dit eiland
heeft, met meer dan 110.000 hectare, het grootste
oppervlak aan wijngaarden van heel Italië. Uit de
Marsala-streek, gelegen aan de westkant van het ei-
land, komt de wijn van deze maand, de Montalto uit
het jaar 2008. Marsala-wijn was vroeger een beroem-
de, versterkte, vaak zoete wijn. Tevens werd vroeger
op Sicilië veelal een bulkwijn gemaakt, die men ge-
bruikte voor de vermouth, hetgeen in de jaren
‘60/’70 een immense populariteit genoot. Het laatste
decennium is men bezig met een enorme inhaal-
slag. De grote wijnbedrijven gaan tegenwoordig
voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Waarbij men
zich meer op droge wijnen is gaan richten dan op
zoete, gewoonweg omdat hier de laatste jaren meer
markt voor is. De wijn van deze maand bestaat uit
70% sangiovese en 30% syrah. Op het eerste gezicht
vormen deze druivensoorten samen een vreemde
combinatie. De sangiovesedruif is afkomstig uit
Toscane, hier wordt bijvoorbeeld de chianti van ge-
maakt, en de syrah is verantwoordelijk voor diverse
cru-wijnen uit het noordelijk Rhone-gebied. Toch
staat deze blend voor een heerlijk soepele wijn, met
een opmerkelijke neus. De sangiovese zorgt voor de
typisch Italiaanse touch, met een geur van rijpe ker-
sen, en de syrah zorgt voor de kruidigheid, en het
voor de syrah zo bekende pepertje. Nieuwsgierig ge-
worden open ik de fles, en tref in mijn glas een wijn
met een robijnrode kleur. De geur is een explosie
van zwarte bessen, bramen, kersen, tabak, kruidna-
gel en een vleugje vanille. In de smaak proef ik heer-
lijk zwart fruit en tannines die volledig in balans
zijn. Kortom: de wijn is niet complex maar heerlijk
soepel en bijzonder smakelijk. De wijn laat zich
goed combineren met ossobuco of een heerlijk ge-
bakken steak. Ook bij een kaasplateau staat de wijn
recht overeind. De Montalto heeft een alcoholgehal-
te van 13,5% en is voor € 5,29 verkrijgbaar 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

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
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

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

en met de klantenkaart wordt 
het extra aantrekkelijk!

Bestuur Stichtse Vecht


