
De VreelandbodeDe Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 3 • nr 11 • februari 2011 • info@vreelandbode.nl

Van de redactie
De eerste sneeuwklokjes steken hun kopjes al boven de

grond; de lente begint! En wat zijn wij daar allemaal aan toe

na een lange, koude, winderige winter! Deze Vreelandbode

brengt u ook alvast in een lentesfeer met allerlei vrolijk

nieuws en zoals altijd interviews met interessante dorpsge-

noten. Hopelijk krijgt  u allen deze editie op tijd om nog mee

te komen werken aan de Buitendagen op zaterdag 19 februa-

ri en 12 maart. Lekker sportief buiten zijn, wilgen knotten,

takken sjouwen, zwerfvuil opruimen, koffie en een broodje

erbij.. nuttig en gezellig. 

U  leert deze maand wellicht weer nieuwe Vreelanders ken-

nen in onze vaste rubrieken. Shiatsu-therapeut Henk Kievit

in de rubriek ‘ Bedrijvigheid’,  creatief therapeut Diewer

Elema staat in De Schijnwerper en Albertine Sterk vertelt

wat zij nu eigenlijk doet. Oer-Vreelander Michiel Kraakman

wordt uitgebreid geinterviewd tijdens een ‘rondje Zuwe’,

net als Import-Vreelander Kees Molenkamp. 

En onze recente fusie met Loenen en Breukelen wordt weer

even actueel in ‘Vreeland Vroeger en Nu’ , waarin de geschie-

denis van het Vreelandse gemeentehuis wordt belicht.

Variatie volop weer voor u. 

Veel leesplezier dus!

De redactie.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Allereerst willen wij u informeren over de
voortgang van het verzoek dat is gedaan
aan de rechtbank tot het nemen van een
voorlopige voorziening inzake de voorge-
nomen bouw van een UMTS-mast naast
het BP station. Tijdens de zitting op woens-
dag 19 januari zijn de partijen overeenge-
komen om met elkaar in overleg te gaan
om samen tot een andere oplossing te ko-
men. Op 3 maart zal er overleg zijn met de
verantwoordelijke wethouder. Er wordt de
hulp ingeroepen van een deskundige van
buiten om alternatieve lokaties te zoeken.
Uiterlijk eind mei hoopt men een oplos-
sing te hebben gevonden. Wij houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.
De Dorpsraad heeft met de Woningbouw-
vereniging gesproken, die sinds kort ei-
genaar is van het oude CSV terrein. Er
wordt nu onderzocht of het mogelijk is
om daar 15 tot 17 woningen te bouwen. De
Woningbouwvereniging is gevraagd om

haar plannen op de eerstvolgende ALV van
de Dorpsraad toe te lichten. 
Ook willen we graag melden dat de orga-
nisatie van de 4 mei-viering dit jaar in goe-
de handen is van Willemijn Jonkers, Kees
Hulsman en Joke Stapper. Tenslotte vra-
gen wij uw aandacht voor maar liefst
TWEE buitenwerkdagen die de Dorpsraad
(mede) organiseert: Deze zaterdag, 19 fe-
bruari, werkt de Dorpsraad mee met het
landelijk initiatief: Hart voor natuur actie.
U bent van harte welkom mee wilgen te
knotten langs o.a. de oude vecht. U leest er
meer over in deze Vreelandbode. Verder
wordt zaterdag 12 maart  de LANDELIJKE
OPSCHOONDAG gehouden. Het bestuur
van de De Dorpsraad heeft zich hier voor
aangemeld en hoopt dat vele leden komen
helpen. U kunt meedoen tussen 10 tot 12
uur, half uurtje mag ook. Aanmelding
hoeft niet, verzamelen om 10 uur bij de
Muziektent. 

Bericht van de Dorpsraad  

Na een jaar hard werken aan theorie op-
drachten, praktijkopdrachten en het vol-
gen van praktijkdagen, was het eind ja-
nuari dan eindelijk zover. Donderdag 20
januari heeft Vincent Stapper onder toe-
ziend oog van twee examinatoren na-
mens de KNGU zijn praktijkexamen afge-
legd tijdens het jongensturnen bij DOS
Vreeland. De opdracht om één uur zelf-
standig les te geven is door de examinato-
ren beoordeeld en beloond het diploma
“Gymnastiek leider niveau 3”. Door deze
fantastische prestatie mag Vincent nu
zelfstandig les geven en heeft DOS hier-
mee weer een stukje geïnvesteerd in haar
toekomst. Vincent, namens ons allen van
harte gefeliciteerd met het behalen van
dit mooie resultaat! Nu Vincent zijn diplo-
ma heeft behaald, is er binnen DOS weer
een opleidingsplek beschikbaar voor een
enthousiaste dame of heer, die een carriè-
re in de sport ambieert. 

Wedstrijden DOS Vreeland
Zaterdag 5 februari was voor DOS een
sportieve en succesvolle dag. 
's Ochtends vroeg melden zich twee jon-
gensgroepen in Wilnis om, onder begelei-
ding van Vincent, mee te doen aan de
voorronde van de 3-4 kamp. Bij deze wed-
strijden turnen de jongens in groepjes
van vier, op drie of vier verschillende toe-
stellen. Op elk toestel laten de deelnemers
6 oefeningen zien, waarbij ze door twee
juryleden worden beoordeeld. 
Beide jongensgroepen hebben het heel
goed gedaan! Sommige jongens waren in
een iets te hoge leeftijdscategorie inge-
deeld (7-11 jaar), wat het extra spannend
maakte. DOS 1 met Dimo, Luka, Pim en
Melle wisten net geen finaleplaats te be-
reiken, maar met hun 6e plek zijn wij
meer dan tevreden! 

Lees verder op pagina 10

Succes voor DOS
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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
Gemeente Stichtse Vecht
telefoon alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.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
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
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. 
Huish. 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 Nooij, Connie Lohuis
en Barbara Mees

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
uiterlijk 9 maart 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 maart.

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

Vechtzooitjes
Gevraagd: Boot (+/- 5 m.) ligplaats in
Vreeland of omgeving 
April t/m september 2011
06 19 17 36 15 (fam. Van den Heuvel)

Gevraagd: het Dorpsplan van de
Dorpsraad. Doet u niets met dit boekje,
dan wil ik het graag hebben voor diverse
archieven. Juliette Jonker, Vechtoever 1,
Vreeland. 06-123 82714.

Colofon

18 -25 feb. Voorjaarsvakantie 
19 feb. Buitenwerkdag wilgenknotten
5/6 mrt. Carnaval
10 mrt. Wat bezielt ze toch, 

20.00 uur in de Til
12 mrt. Buitenwerkdag 

zwerfvuil opruimen
13 mrt. Sterren aan de Vecht 

bij de Nederlanden
1 apr. Grapjes!
2/3 apr. Korenfestival
22 apr. Goede Vrijdag
24 apr. Pasen
30 apr. Koninginnedag in Vreeland 

“Ik hou van Holland” 
16 aug. Huttenbouwen

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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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 
zondag 20 feb 10.00 uur  dhr. C. Boers

zondag 27 feb 10.00 uur ds. C.J. Stoll

zondag 6 mrt 10.00 uur dhr. C. Boers

zondag 13 mrt 10.00 uur ds. J. Knoop

zondag 20 mrt  10.00 uur ds. M. van Gilst
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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

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

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

Bibliotheekpunt geopend
Op dinsdagmiddag 2 februari werd in ba-
sisschool CSV Ridderhof het nieuwe bibli-
otheekpunt feestelijk geopend.
Leerlingen van de school openden met
het doorprikken van gekleurde ballonnen
officieel de deuren. Het bibliotheekpunt
in Vreeland kan op verschillende manie-
ren gebruikt worden. Zo lenen de kinde-
ren van de basisschool hier hun boeken,
maar zijn ook ouders van nog niet school-
gaande kinderen van harte welkom om
hier een boekje te komen halen. Verder
kunnen mensen thuis boeken reserveren
en later ophalen in Vreeland. Ook boeken

die zijn geleend in Loenen mogen in
Vreeland worden ingeleverd. Na school-
tijd mogen kinderen ook zelfstandig met
hun eigen bibliotheekpas boeken komen
lenen. De bieb is aansluitend aan de
schooltijden open. De bieb is bereikbaar
via de buitendeur van het laatste lokaal
van de school aan de kant van het voetbal-
veld. Openingstijden: dinsdag en donder-
dagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Er zijn
nog steeds vrijwilligers nodig op boven-
staande tijden. Voor meer informatie:
www.bibliotheekavv.nl of bel met
Hanneke Paul 06 13795351.

Nieuwjaarsconcert in Vredig Land
Op zaterdag 29 januari vond het traditione-
le nieuwjaarsconcert van Muziekver-eni-
ging de Vecht in Vreeland plaats met als
thema: Nieuwjaar op de Balkan.  De Vecht
speelde werken van: Brahms, Enescu,
Kalliwoda, Kéler, Ivanovici, van der Roost
en Dinicu. De algehele muzikale leiding
was in handen van Gerhart Drijvers.
Het publiek werd bij binnenkomst in de
Sint Nicolaaskerk verwelkomd met een
glaasje champagne. Op het moment dat
de veertig orkestleden begonnen te spelen
gingen de spotlights aan en de rest van de
kerk was verlicht door het schijnsel van
kaarsen. Het publiek reageerde zeer en-
thousiast op de vrolijke muziek die de
Vecht speelde, en een staande ovatie viel

de gastsoliste Ryanne Hofman op klarinet
ten deel. Ryanne Hofman is een jong en
veelbelovend talent. Zij begon haar klari-
netstudie aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. In juni 2010 rondde ze
haar masteropleiding klarinet cum laude
af aan het Conservatorium van Amster-
dam. Ryanne speelde twee stukken met
muziekvereniging de Vecht, waarvan één
zelfs een heuse première.  Als een fontein
spoten de nootjes twinkelend uit haar in-
strument, zuiver en allemaal tot in de kern
geraakt. Na afloop was het publiek zeer
lovend, een concert van hoog niveau. Waar
een dorpse harmonie met ambitie en een
gedreven dirigent al niet toe in staat blijkt
te zijn.

ervaren PIANO-PEDAGOGE

Angela van Hal

- privé pianolessen voor volwassenen en kinderen
(mogelijkheid tot het nemen van proeflessen)

- intensieve zomercusussen

- lezingen over klassieke muziek (voor groepen)

Heeft u belangstelling, dan kunt u vrijblivend informatie
verkrijgen: Uiterdijksehof 46
1394 JN  Nederhorst den Berg Telefoon: 0640620276
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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

Bettie Kool alias Albertine Sterk
publiceert derde roman
Aan de oever van de Vecht woont Bettie
Kool – al sinds 1980 - samen met haar man
Eric. Nog voor haar pensionering op 62-ja-
rige leeftijd maakte ze haar droom waar.
Onder haar doop- en meisjesnaam
Albertine Sterk publiceerde ze in 2003
haar eerste roman ‘Het eiland van mijn va-
der’. Een boek dat een tweede druk heeft
gehaald. Ook al omdat de recensies inder-
tijd in onder andere het NRC zéér lovend
waren. In 2004 verscheen ‘Weduwen hui-
len niet’ van haar hand en in april dit jaar
komt de roman ‘Het Zand’ uit. Wie is
Bettie Kool, wat zijn haar drijfveren en
waar haalt ze haar inspiratie vandaan?
Vreelandbode ging op bezoek bij een in-
spirerende vrouw. 
Bettie was jarenlang onderwijzeres op
een school voor slechthorende kinderen
en kinderen met vertraagde taalontwik-
keling in Amersfoort. De laatste jaren
–nog tijdens haar werk - ging ze op zater-
dag naar de schrijversvakschool. De oplei-
ding duurde vier jaar. Ze leerde scenario’s
en drama schrijven, dichten en romans
schrijven. Het laatste jaar werd ze begeleid
door onder andere Thomas Rosenboom.
‘Dat was een waar genoegen. Ik heb sinds
mijn vroege jeugd boeken verslonden. De
creativiteit kreeg ik van huis uit mee. Mijn
vader was kunstschilder. Op de kweek-
school schreef ik al voor de schoolkrant.
Toen ik na mijn pensionering veel vrije
tijd kreeg hoefde ik niet lang na te den-
ken. Ik ging schrijven!’ 

Concentratie en inspiratie
Schrijven betekent dat je jezelf moet
dwingen om te gaan zitten. Concentratie
en inspiratie komen volgens Bettie niet
vanzelf. Inspiratie voor haar eerste boek
haalde ze uit haar vakanties op Corsica,
een eiland waar ze al meer dan dertig jaar
naartoe gaat en waar ze veel heeft meege-
maakt. ‘We hebben daar een plekje voor
onszelf waar we altijd vrij kamperen. De
man die deze grond aan ons beschikbaar
stelt, speelt een rol in dit boek. Het decor
is historisch. Een uitgever was snel gevon-
den. Bert Bakker/Prometheus had er alle
vertrouwen in. Het thema van haar twee-
de boek ‘Weduwen huilen niet’ was de
berging van de atoom-onderzeeboot de
Koersk, die was verongelukt in de
Barentszee bij Moermansk. Bettie:
‘Bergingsbedrijf Mammoet van de familie
Van Seumeren speelde daarbij een belang-
rijke rol. Het toeval wil dat ik de familie
Van Seumeren goed kende. Mijn vader
maakte veel schilderijen voor hen. Ik kon
zonder problemen de werkroosters uit die
tijd krijgen. Ik heb me verdiept in de ma-
terie en op deze kennis is de roman geba-
seerd. Voor elk boek doe ik vooraf veel
–historisch – onderzoek. 

Mededogen en naastenliefde
Voor haar derde boek moest Bettie weer de
tijd vinden. ‘Als je eenmaal gepensioneerd
bent heb je ook meer verantwoordelijk-
heid voor de zorg van anderen, zoals in
mijn geval mijn moeder. Zij zat in een ver-
zorgingshuis in De Meern. Schrijven zag

ik op dat moment even als een pure luxe.
Maar tijdens de ritten naar mijn moeder
zag ik het landschap veranderen. Als kind
woonde ik in Vleuten en ik herkende de
omgeving eigenlijk niet meer. Overal la-
gen zandbergen. Er werden wegen aange-
legd en de weilanden met de boerderijen
verdwenen. Daar kwamen in snel tempo
woonwijken. Ik herkende niets meer van
mijn geboortegrond. De weilanden waar
wij speelden zijn woonwijken geworden.
Hier moest ik over schrijven. Wat zich al-
lemaal in mijn hoofd afspeelde moest er
uit. Ook dat verzorgingshuis van mijn
moeder, daar zie je van alles. Zoals mijn
moeder daar haar laatste jaren door-
bracht, dat deed pijn. In 2008 ben ik met
de research voor ‘Het Zand’ begonnen. In
april komt het uit. Mededogen en naasten-
liefde staan centraal. 
Er komen wel veel actuele onderwerpen
in voor, zoals euthanasie uit liefde en de
veranderingen van je geboortegrond. De
hoofdpersoon krijgt een taakstraf in een
bejaardentehuis. Om daar meer over te
weten te komen heb ik gesproken met
Siem van der Spoel die bij mij aan de over-
kant woont. Siem weet alles van taakstraf-
fen, want hij begeleidt mensen die zo’n
straf krijgen. Ik ben ook bij de reclassering
geweest in Utrecht. Dankzij Siem kon ik
een middag meelopen in een bejaarden-
huis waar iemand met een taakstraf werk-
te. Meer vertel ik er niet over. Ja, inderdaad
tot aan de publicatie ben ik altijd wat te-
rughoudend.’ 
En wat betreft Vreeland heeft Bettie één
wens: ‘ik hoop dat ons prachtige dorp de
rust en de kleinschaligheid kan behou-
den.’ En ja….er liggen al weer plannen
klaar voor een vierde roman! Bettie: ‘Er zit
al weer iets in mijn bovenkamer. Ik ben al
weer research aan het doen. Ik kan het ge-
woon niet laten.’ C.L. 

Workshops
Reading & Styling, 16 maart om 20.00
uur, Belleza, 20 euro

Uggly dolls van vilt maken, 16 maart om
14.00 uur Boterweg 3, 15 euro 
Naaicursus jurk maken, elke woensdag
om 10.00 uur, 15 euro per les
Naaicursus tas maken, elke woensdag
om 14.00 uur, 15 euro per les
Voor informatie: Joke Stapper
tel 231058 of stapper@kabelfoon.nl
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19 februari, nu zaterdag dus, is het buiten-
werkdag Hart voor Natuur, een landelijk
initiatief waaraan in heel het land wordt
meegedaan. In Vreeland wordt ok ge-
werkt: er worden wilgen geknot langs de
Vecht tussen Vreeland en Loenen (o.a.
langs het IJsvogelpad) en langs de Zijldijk
die langs de oude Vechtarm loopt (tegen-
over de gekraakte boerderij van de knol-
lenboeren). Hier is het water erg overwoe-
kerd met opschietende struiken etc, wat
de waterkwaliteit niet ten goede komt.
Daarbij is het aanzien van dit ooit zo
mooie stukje Vreeland erg rommelig ge-
worden.
Deze werkdag is een unieke samenwer-
king tussen de landelijke ‘Hart voor de
Natuur- actie’ , de Dorpsraad Vreeland en
de werkgroep ‘ Vechtoevers, zien en ge-
zien worden’ , die in opdracht van de
Vechtplassencommisse deze dag mede-or-
ganiseert. Iedereen is van harte welkom
de handen uit de mouwen te komen ste-

ken. Landschap Erfgoed Utrecht stelt ma-
teriaal ter beschikking en heeft een grote
vrijwillige knotploeg geregeld. Er is na-
tuurlijk ook veel behoefte aan sjouwers
die de takken wegdragen. Voor eten en
drinken wordt gezorgd, in samenwerking
met het Dorpshuis. 
Verzamelen om 9.00 uur bij paardenfok-
kerij Dobber aan de Vreelandseweg 27a.
Hierna worden de groepen verdeeld en
gaat men op de verschillende locaties aan
de slag. Kom lekker meewerken in de bui-
tenlucht, gezellig met een grote groep en-
thousiaste mensen en maak de Vecht be-
ter zichtbaar! Niet alleen worden ons dorp
en de Vecht daar beter van, het is ook goed
om met ons allen te realiseren hoe belang-
rijk het is om onderhoud aan natuur en
landschap te plegen. Dus help een handje
mee  op 19 februari !

Meer informatie: Kees Beelaerts 230903.
www.hartvoornatuur.nu

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,-

Handen uit de mouwen
a.s. zaterdag buitenwerkdag Hart voor Natuur!

Wat viert de kerk in de 
40 dagen voor Pasen?
De kerk heeft zo haar eigen gebruiken.
Eén ervan is de wekelijkse viering. Ze viert
steeds weer de dagen en de feesten. Vieren
is dan niet alleen een uitdrukking van iets
vreugdevols, maar ook van iets waar bij
stil gestaan moet worden.  In de 40 dagen
voor Pasen is dat de weg van het lijden van
Jezus Christus. Die weg krijgt zijn besluit
in de laatste week voor Pasen, de Stille
week. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille zaterdag (Paasnacht), zo heten die al-
lerlaatste dagen.

De 40 dagen zijn een voorbereidingstijd
van zo’n zes weken. Het getal 40 is niet toe-
vallig. Het wijst op meerdere plaatsen in
de bijbel naar een tijd van leren, van ont-
houding en van vasten. Het volk Israël
deed er 40 jaar over om door de woestijn
naar het beloofde land te gaan. Jezus ver-
toefde 40 dagen in de woestijn met een
duivel die Hem telkens verleidde. 
De 40 dagen helpen de kerk als het ware
die tijd door te navigeren, met alle aspec-
ten van dien op weg naar Pasen. Zou je luk-

raak gaan, dan verlies je het zicht. Dan ga
je wel op weg, maar hoe weet je dan als
kerk of je wel alle hoogte- en dieptepunten
in beeld hebt. Door de zondagen naar
Pasen allemaal een bepaalde kleur en in-
vulling te geven, blijkt die weg van Jezus
opeens wonderlijk dichtbij te zijn. Alsof je
hem zelf loopt, in Zijn voetspoor. Of zelfs
naast Hem.
Je zou het een keer helemaal moeten mee-
maken om te weten waar we het hier over
hebben…

Daarvoor nodigt de Protestantse gemeen-
te van Vreeland u van harte uit. Om ge-
woon eens naar een dienst te komen in de
40 dagen. Op 13 maart is de eerste dag van
die periode. En na zes weken is het zover,
dan viert de kerk het feest der feesten,
Pasen. Christus die is opgestaan, nadat Hij
eerst gekruisigd was op Goede Vrijdag. 
De dood heeft niet en nooit meer het laat-
ste woord. 
Nogmaals, wees welkom in de diensten en
vier mee. De kerk ziet u graag komen.

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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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

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! 

Die leeftijd is hem niet aan te zien. Henk
Kieviet heeft een jongensachtige uitstra-
ling. Maar dan wel die van een wijze jon-
gen. Hij heeft als Shiatsu therapeut prak-
tijk aan huis. En dat huis staat aan de
Nigtevechtseweg in Vreeland. 

Henk’s spirituele belangstelling is pas la-
ter gekomen. Zijn achtergrond is die van
etaleur, decorateur en interieurontwer-
per. In 1982 kwam Henk bij IKEA terecht
waar hij tot 2004 heeft gewerkt. Henk:
‘Op een gegeven moment liep ik tegen
mezelf op. Dat noemen we ook wel een
burn-out, één die mij tot bezinning
bracht. Dat is zo’n vijftien jaar geleden. Ik
had een drukke leidinggevende positie
en ben na de burn-out weer als decora-
teur c.q. interieurontwerper aan de slag
gegaan. Nog steeds bij IKEA. Ik had ge-
leerd meer naar mijn gevoel te luisteren
en ik heb geleerd om daarop ook te ver-
trouwen. In die jaren ben ik me verder
gaan ontwikkelen. Het gedachtegoed van
het Boeddhisme trok me aan. Ik werd
Reiki meester, ook al omdat we daarmee
kennis maakte tijdens een reis naar
Nepal, die ik samen met mijn vrouw
Hennie maakte. Ik ontdekte de kracht in
mijn handen en een opleiding Shiatsu –
in 2000 – lag voor de hand. Ik volgende
dus een vierjarige opleiding in de week-
enden en op mijn vrije dagen. Al tijdens
mijn werk bij IKEA had ik thuis mijn
praktijk. Dat idee voor een praktijk kwam
geleidelijk. Ik wilde graag anderen hel-
pen. Dat is mijn grootste motivatie. Ik
neem mensen tijdens de behandeling let-
terlijk even ‘bij de hand’. ‘

Mond-op-mond reclame
Henk heeft niet tot zijn officiële pensio-
nering doorgewerkt. Hij is er wat eerder
mee opgehouden. ‘Ik was er wel klaar
mee. Mijn praktijk thuis begon goed te lo-
pen en in 2007 ben ik bij IKEA gestopt.
Van die beslissing heb ik geen dag spijt ge-
had, ook al was het financieel een stapje
terug. En natuurlijk ben ik toen ook gaan
adverteren in de VAR en later ook in de
Vreelandbode. Verder is het allemaal niet
zo ingewikkeld. Het is ook leuk hoor, om
een eigen business te hebben. De klanten-
kring groeide vooral door mond-op-
mond reclame. Inmiddels komen ze ook
uit Loenen, Hilversum en Utrecht rich-
ting Vreeland. Maar de meeste mensen
komen uit ons dorp. Ik ben niet iemand
die voor zichzelf aan de weg gaat timme-
ren.’ Dan lachend: ‘Daar heb ik Hennie

voor. Zij zegt veel eerder ‘misschien kan
Henk je helpen’.’

Wat is Shiatsu nu precies?
Iokai-meridiaan-Shiatsu of acupressuur
is een manuele therapie die als aanvul-
ling dient op de reguliere geneeswijzen.
Met behulp van duimen, vingers en hand-
palmen oefent de therapeut druk uit op
de meridianen van het lichaam om blok-
kades van de vitale levensenergie Ki op te
heffen. Ook zal hij gewrichten mobilise-
ren en strekken. Zo stimuleert hij de zelf-
genezende kracht van het lichaam.
Shiatsu is een holistische therapie zon-
der de inzet van geneesmiddelen. De
Iokai Shiatsu therapeut is niet alleen
technisch vaardig, maar begrijpt ziekte,
het leven en de mens in relatie tot zijn
omgeving. 
Dit inzicht heeft hij verkregen door een
diepgaande studie naar de oosterse denk-
wijze en theorie. De Ki, die in de oosterse
filosofie alle levensfuncties aanstuurt: li-
chamelijk, fysiologisch, emotioneel, psy-
chisch en spiritueel, staat daarin cen-
traal, evenals de meridiaan functie.
Henk: ‘Iokai Shiatsu is, kortom, meer dan
een therapie: het is een spiritueel am-
bacht. Een behandeling duurt één uur en
hoeveel behandelingen er nodig zijn,
hangt vaak af van hoelang iemand al met
klachten loopt én het is ook afhankelijk
van de aard van de klacht. De behande-
ling is ook preventief en ontspannend.’
De meeste zorgverzekeraars vergoeden
de behandeling bij een aanvullend pak-
ket. Henk is lid van de beroepsvereniging,
waarmee hij zich ook verplicht tot regel-
matige bijscholing. Meer over deze thera-
pie staat op de www.alternatievehulpver-
leners.nl/henkkieviet. 

C.L.

Creatief, cultureel of actief
Geïnteresseerd in een leuke of interessan-
te cursus/workshop in uw eigen omge-
ving? Bijvoorbeeld Yoga voor kinderen,
Zomersieraden maken of de cursus
Italiaans. 
Het kan bij Stichting Cursusproject
Loenen. Deze cursussen starten in maart.

Kijk op www.cursusprojectloenen.nl of in
het gele boekje (huis aan huis verspreid)
en meld u aan! Bellen kan ook via tele-
foonnummer (0294) 231155 of 253490
(maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 19.45
uur) of mailen naar 
cursusprojectloenen@upcmail.nl.

Bedrijvigheid in Vreeland
Shiatsu therapeut Henk Kieviet (64): 
‘Ik neem mensen even bij de hand’ 
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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

Na een geslaagde avond in november,
wordt nu opnieuw de Workshop Reading
& Styling georganiseerd:  Aandacht voor
lichaam en geest. Een inspirerende avond
voor vrouwen op woensdag 16 maart a.s. 
Ontvang tijdens een gezellige, verzorgde
avond een beknopte reading van één
kleur uit jouw aura (uitstraling), die staat
voor een kwaliteit, die jou kenmerkt of die
je nog meer kan aanspreken.  Dit is een
hart onder de riem voor je zelfwaardering
en een stimulans voor je ontwikkeling! 
Ontvang tevens gedegen advies van een
professionele styliste op jouw wijze van
kleden (kleur & vorm), zodat je jouw uiter-
lijke kwaliteiten nog meer kan doen uit-
komen en versterken. 
Goed voor je zelfbeeld en om jezelf met je
unieke “kleur“ in de wereld te laten zien! 
Datum en tijd: Woensdag 16 maart 2011.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Lokatie: Belleza, Breedstraat 1-3, Vreeland.
Prijs: 20 Euro inclusief hapje en drankje.
Meenemen: Een lievelingskledingstuk
waarvan je vindt dat het je geweldig staat
en een kledingstuk, dat misschien wel
mooi is, maar het niet helemaal is voor
jou. Van harte welkom! 

Deze workshop is een initiatief van
Belleza Haarmode, InRitual /Willemijn
Jonkers, Aurareading.nu/ Ciska
Sombroek, m.m.v. styliste Jessica Kuipers. 
Aanmelden: Per telefoon of per mail z.s.m.
i.v.m. beperkte plaatsen. Meld evt. ook of
je een vriendin meeneemt. Annulering:
Gaarne uiterlijk 48 uur van te voren op nr.
0294 – 230028.

Groeten, Annelies en Willemijn. 
E-mail: anneliesbalder@hotmail.com 
praktijk@inritual.nl

Zaterdag 5 februari hadden zeven kookfa-
naten uit Vreeland en omstreken de eer
om te mogen koken samen met een ster
van een chef: Wilco Berends.
Het programma bestond uit een ‘achter-
de-schermen’ rondleiding bij De Linden-
hof en het bereiden van een drie gangen
lunch in De Nederlanden. Niet alledaagse
gerechten, ingrediënten en kunsten wer-
den behandeld. Vele handigheden, wee-
tjes en technieken passeerden de revue.
Met als fantastisch resultaat, een over-
heerlijke en zeer culinair verantwoorde
lunch. Dankzij de inzet van Wilco en zijn
team was het een onvergetelijk middag.
Caroline zorgde voor een goed gevulde ‘

goody-bag’  om mee naar huis te nemen.
Kortom, het was geweldig!

Roos van Monsjou

Belleza organiseert Workshop

Zaterdag 12 maart organiseert de
Dorpsraad weer een buitenwerkdag. Net
als voorgaande jaren gaan we bepaalde de-
len van het dorp eens lekker opruimen
en/of schoonmaken. Dit jaar is gekozen
voor in elk geval de Brug en het
Spookhuisje. Ook zullen de oevers langs
de Vecht en diverse honden uitlaatpaad-
jes onder handen worden genomen. Wij
zorgen voor materialen en hebben u no-
dig voor de mankracht.  Lekker buiten, en
we maken er een gezellige dag van. 

Meld u daarom nu aan bij Grace Inklaar, zij
doet de coördinatie voor dit jaar. Dat kan
via grace@sententa.nl, via facebook (zoek
op evenement Vreeland Schoon, laat hier
een berichtje voor haar achter) of gewoon
met een briefje in de bus op de Klapstraat
10. U kunt hier ook een suggesties kwijt
voor plekken die wel een opknapbeurt ver-
dienen. Dus, zaterdag 12 maart, verzame-
len om 10.00 uur bij de Muziektent. De kof-
fie (en limonade) staan klaar. Komt allen,
ook kinderen van harte welkom!

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.

Gezocht: Medewerker voor zaterdag
Info bij Aloys.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

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

Help Vreeland schoon te krijgen!

Huttenbouwen 2011
Wegens succes verlengd! Dit jaar wordt
het al weer de tiende keer dat we weer vier
dagen lang gezellig timmeren en zagen
samen met de Vreelandse jeugd van groep
6 tot en met groep 8. Het huttenbouwen
start dit jaar op dinsdag 16 augustus, in de
laatste vakantieweek voor de start van het
nieuwe schooljaar van de CSV. Het hutten-
bouwen duurt tot en met vrijdag 19 au-
gustus. Noteer deze data dus alvast in de
agenda. In de volgende Vreelandbode
volgt meer informatie.

Lezers schrijven

Kookworkshop in De Nederlanden



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
Hallo allemaal, we hebben goed nieuws! Er
zijn nieuwe razende reporters in het dorp
gesignaleerd! Heb jij ze al gezien? Weet je
wie? Nou helaas, dat weten wij ook niet?
Vandaag stellen zij zich aan jou voor. Ze ge-
bruiken een beetje geheimtaal. En ze zijn
incognito! Dat betekent dat ze zijn hele-
maal onherkenbaar vermomd. Weet jij wie
ze zijn? Soms krijg je een goede aanwijzing.
Veel succes! De uitslag is volgende keer.

Kindernieuws
• De Razende Reporters zijn gestart en

gaan 4 maanden lang op zoek naar
nieuwtjes uit Vreeland. Dus pas maar
goed op! Straks willen ze jou nog inter-
viewen of fotograferen!

• Wil je naar een nieuwe film in de vakan-
tie? Net in de bios is

Gulliver’s Reizen (vanaf 6 jaar). De reizende
journalist Lemuel Gulliver krijgt een op-
dracht op het eiland Bermuda, maar komt
terecht op het mysterieuze eiland Liliput,
dat bevolkt wordt door piepkleine mensjes. 

Wie oh wie zijn dit?

Hee, razende reporters…

1.  Hoi, Ik ben…. toneelspeelster! Mijn lie-
velingsdieren zijn poesjes en puppy’s.
Mijn hobbys zijn toneelspellen en dan-
sen en zingen. Ik haat turnen. Ik hou
van boekjes lezen. Ik ben Razende
Reporter omdat me het leuk lijkt om
dingen te doen met andere kinderen. Ik
ben hier weer op 9 maart. Ik ben gebo-
ren in juli en ik heb een groot geheim,
ik ben bang in het donker en bang voor
horrorfilms. Nou ik heb geen gehei-
men meer en weeten jullie nou wie ik
ben? Raad het maar! Groetjes, geheime
toneelspeelster.

2.  Hoi, Ik ben….dol op paardrijden, beren,
tekenen, hockey en met vriendinnen
spelen! Mijn beste vriendinnen zijn

Klio en Saud. Ik heb ook een zusje en
papa en mama. Ik ben goed in hockey
maar niet zo goed in mijn kamer oprui-
men. En ik heb een hekel aan spruiten.
Ik woon buiten het dorp en als ik naar
school ga moet ik over de brug. Ik ga als
razende reporter leuke stukjes schrij-
ven. Weet je al wie ik ben? Nog 1 tip: ik
ben geboren op 23 november in het
jaar 2000. 

Ken jij deze speurneuzen?

3. Hoi, Ik ben….helemaal gek van voetbal
want ik hou van rennen maar ik heb een
hekel aan hockie. In de vakantie ga ik
zwemmen. Mijn lievelingsdier is een
hond en mijn lievelingsauto een X70.
Mijn beste vrienden zijn jan, alec, mar-
nix, dores en kamiel. Mijn minpuntje is
eten, want ik eet altijd heel langzaam. Ik
ben geboren op 7 oktober en ik slaap het
liefste op mijn zij. Ik ga Razende
Reporter zijn met moppen. Ken je mij al? 

4.  Hoi, Ik ben…. Razende Reporter om leu-
ke stukjes te schrijven. Ik hou veel van
hockey omdat het lekker in de buiten-
lucht is en je kan je uitleven. Als je naar
mijn huis wilt komen moet je van
school over de brug, ik woon bij de
kerk. Ik heb een vader, moeder en een
zusje. Ik heb een hekel aan me vervelen
en bang voor spinnen. Op vakantie ben
ik in Bali geweest. Weet je het nou al?

Wie-o-wie zien zijn daar?

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

�

Voorjaar in de lucht?

Trek erop uit met een 
hoorspel op je MP3speler

Bijvoorbeeld De ontdekking van de 
hemel of Over de liefde.   

Met topacteurs en prachtige muziek       

Voor Vreelanders speciale kortingen

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

5.  Hoi, Ik ben… nog net niet met vakantie,
ik ga straks op wintersport. Ik hou veel
van dieren omdat ik een dierenvriend
ben, mijn lievelingsdier is een konijn.
En weet je, ik woon op nummer 124
van ……………… ……………… Ik ben goed in
rekenen, spellen, taal en paardrijden.
Een minpuntje is me vervelen. En ik
heb een hekel aan spruitjes en pasti-
naak. Ik vind het eng alleen in het don-
ker. Het lekkerste slaap ik met mijn
handen onder het kussen. Van mij krijg
je ook moppen. Wie zou ik zijn?

Wie zijn de geheime reporters X en Q?

6. Hoi, Ik ben…. een boekenwurm. Mijn
hobby’s zijn lezen, schrjjven en teke-
nen. Waarom? Nou gewoon, omdat ik
graag boekjes maak. Ik woon in de
Vredelandstraat en ben geboren op 15
maart. Ik heb een broertje, een vader
en een moeder. Mijn beste vriendinnen
zijn Stoet Poesie, Bibiliotheek en
Isisrotoma. Ik kan goed radslagen op
het schoolplein of voetbalveldje. Maar
bij turnen zak ik altijd door mijn ar-
men. Ik heb een hekel aan ruzie,  ik ga
liever op vakantie naar een warm land!
Rara wie ben ik? 

7.  Hoi, Ik ben…. een Razende Reporter die
niet van wachten houdt  al moeten ze
weleens op mij wachten met eten, want
ik eet heel langzaam. Maar ik ben goed
in moppen en voetbal. Daar hou ik van
omdat ik in het middenveld sta. Dat is
leuk want dan moet ik lekker veel ren-
nen. Ik woon op de Kleizuwe met mijn
vader, moeder, twee zussen en een
hond. Ik heb Tom en Alec als mijn beste
vrienden. Ik slaap het lekkerste met
knuffels. Oh ja, mijj lievelingsauto is
een Toyota. Weet je al wie ik ben?

Waar hebben we die eerder gezien?

8. Hoi, Ik ben….een Razende Reporter van
9 jaar die veel gaat schrijven. Maar niet
over lijken want die vind ik eng. En ook
niet over boontjes want daar hou ik
niet van. Ik ben goed in voetbal en
schaatsen, ik kan heel hard. Ik hou veel
van voetbal omdat je lekker met de bal
kan knallen. Dat ga ik ook in de vakan-
tie doen, voetballen en spelen. Ik woon
op de Floraweg, ik heb een broer en ik
ben net jarig geweest. Op 31 januari.
Mijn vrienden zijn Bram, Joep, Cedric
en Tim. Rara wie ben ik?

9. Hoi, Ik ben…. een echte  hockeyer want
dat kan ik heel goed.  Veel beter dan
voetballen en daar heb ik ook een hekel
aan. Net zoals aan spruitjes. Ik ben voor
niks bang en ik ga Razende Reporter
zijn zoals een journalist hoort te zijn. Ik
woon op de Ponomaweg en slaap het
lekkerste met mijn knuffels op mijn
kussen. Ik heb een broertje die is 6 en
mijn beste vriend is Daniel. Ik houd
niet van een pijp. Kun je al raden wie ik
ben? 

10. Hoi, Ik ben….geboren op 13 november
en ik woon op nummer 7 in een straat
aan de Vecht. . Ik ga als journalist een
Razende Reporter zijn. Ik hou veel van
liefde, want ik vind het echt leuk als je
van iemand houd. Mijn lievelingsdier
is een poes! Ik heb een broer, een vader
en een moeder en veel beste vriendin-
nen. Nena, Bibbi, Marina, Floor, Isabel
en Bente. Ik heb een hekel aan spiena-
zie en weet je wat ik eng vindt?
Griezelfilms die echt heel eng zijn.
Liever slaap ik goed en het lekkerste als
ik me omdraai van kant. 

Wie o wie ben ik?

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
Rondom de zon draaien acht planeten plus
nog wat dwergplaneten en ander gruis.
Deze maand zijn o.a. Jupiter, Saturnus en
Venus te zien. Op 21 Februari staat
Saturnus om middernacht precies boven
de opkomende maan. Venus is op 28
Februari een uur voor zonsopgang in het
Zuidoosten te zien. Decennia lang werd
aangenomen, dat ons zonnestelsel zeer bij-
zonder is. De laatste jaren wordt echter
meer en meer duidelijk dat rond zeer veel
sterren (ook een aantal die we vanuit
Vreeland kunnen zien) planeten draaien.
Die planeten zijn niet rechtstreeks te zien,
maar verraden hun aanwezigheid doordat
ze vanaf de Aarde gezien periodiek voor-
langs hun ster bewegen en de gedeeltelijke
verduistering die daarbij optreedt kan met

telescopen en satellieten worden gemeten.
De duur van de verduistering vertelt iets
over de grootte van de planeet en het is tij-
dens zo’n passage zelfs mogelijk even een
kijkje door de atmosfeer van een planeet te
nemen. Meestal betreft het grotere plane-
ten, kaliber Jupiter of meer. Afgelopen
maand werd echter een nieuw planeten-
stelsel ontdekt bij een ster die op 2000 licht-
jaar afstand staat. Maar liefst zes planeten
werden gevonden en vijf daarvan zijn klein
(2 tot 13 keer zo zwaar als de Aarde). Ze
staan dicht bij hun ster en hun oppervlak
is waarschijnlijk zeer heet. Dus nog niet te
vergelijken met de Aarde. Maar exo-plane-
ten zijn een hot topic en het is een kwestie
van tijd dat de eerste aardachtige exopla-
neet wordt gevonden. H.L. 

‘Wat bezielt ze’: rituelen
Op donderdag 10 maart spreek Willemijn
Jonkers in de reeks ‘ Wat bezielt ze’ . Deze
bijeenkomsten zijn een bijzonder goed ini-
tiatief van de Protestantse Kerk in
Vreeland. Al jaren worden interessante
mensen uitgenodigd om te vertellen over
hetgeen hen bezielt, en hier met de aanwe-
zigen van gedachten over te wisselen. Was
er eind januari weer een interessante
avond met  Chris Stegeman (www.transpa-
rantnetwerk.nl)  die over relaties en fami-
lie-opstellingen sprak, 10 maart spreekt
onze dorpsgenoot Willemijn Jonkers over
rituelen. Willemijn woont sinds een paar

jaar in de voormalige wijnwinkel aan de
Lindengracht. Zij heeft theologie gestu-
deerd aan de UvA en volgde hier ook de pre-
dikanten opleiding. Zij is free-lance predi-
kant, begeleidt rituelen bij geboorten, hu-
welijk, sterven of welke overgangsfase dan
ook, is trainer/coach en doet onder meer
aan stervensbegeleiding, Een bijzondere
vrouw die ongetwijfeld veel zinnigs te ver-
tellen heeft. U bent 10 maart vanaf 19.45
uur welkom voor een kopje koffie, om
20.00 uur begint de avond. Wilt u zich vast
voorbereiden, bekijkt u dan de website van
Willemijn: www.inritual.com. 
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Swing at the Fetha
Op zondagmiddag 16 januari j.l. was de
grote zaal van het Vreelandse Dorpshuis
weer goed gevuld. De nieuwe beheerders,
John Kramer en zijn vrouw Nicolien, heb-
ben zo hier en daar al hun stempel gedrukt.
Zo waren o.a. de bonte, chinees-aandoende
hanglampen in de zaal, vervangen door
grote, witte bollen met een structuur, wat
een leuk effect gaf op de wanden. De plas-
tic plantenbakken waren verwijderd en de
spotlights op het podium vernieuwd.

In tegenstelling tot vorige "Swings", werd er
dit keer wat minder gedanst en wat meer
geluisterd. Als vanouds werd er bij fraaie so-
lo's van de heren musici enthousiast geap-
plaudiseerd.
Ook waren er weer enkele gastoptredens.
Pianist Jan Post begeleide zangeres Astrid
Vatteroth tijdens een van de pauzes bij een

mooie ballad, Gert Kreuger had weer een
van zijn oude, zorgvuldig gerestaureerde
accordeons meegenomen, waaruit hij met
begeleiding van het Combo "a Brooklyn
Affair", weer swingende klanken wist te ha-
len. Jeanne Verstift zong een duet met
Combo-zanger Wim en Henk Leefting deed
als gasttrompetist sterk denken aan Louis
"Satchmo" Armstrong, tijdens zijn solo's in
enkele nummers die hij helder en spatzui-
ver meespeelde. Gastzanger Chris Bruist
zong bijna aan het eind van een weer heel
gezellige middag, samen met Wim nog een
Swingend Route 66.

De volgende "Swing at the Fetha" staat ge-
pland op zondag 20 februari a.s. Dorpshuis
Vreeland, Fetha 16 te Vreeland. Zaal open
vanaf 14:00 uur, aanvang muziek 14:30
uur. Entreeprijs € 5,- p.p.

DOS nieuws
Vervolg van pagina 1

DOS 2 met Freek, Ilan, Joep en Daan heb-
ben deze dag de eerste plaats behaald en
hiermee hebben zij zich direct geplaatst
voor de regio finale op zaterdag 2 april.
Gefeliciteerd, heren!
Diezelfd dag waren Alec en Oscar in Wijk
bij Duurstede met juf Tonny aan het tur-
nen voor de voorrondes herenturen NTS-
laag. Met een 2e plaats voor Alec en de 3e
plaats voor Oscar stond DOS ook hier op

het podium. Een fenomenale prestatie!
Hun tweede voorronde is op zaterdag 9
april. Wanneer ze hier weer zo goed weten
te presteren maken ze zelfs kans om aan
het eind van het seizoen mee te doen met
de landelijke finales!

Wil je ook net zo goed worden als de jon-
gens hierboven en elke week een uurtje
komen turnen, kom dan gerust een keer-
tje vrijblijvend meedoen met de les. Voor
meer informatie www.dosvreeland.nl 
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Ruim een maand nu maakt Vreeland on-
derdeel uit van de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht. En, merkt u er wat van?
Behalve dat u verder moet rijden voor uw
paspoort of dat de huisvuilkalender van
Maarssen hier bezorgd is? Waarschijnlijk
doet het u niet zoveel. Vroeger was de be-
trokkenheid van de bevolking bij het ge-
meentehuis groter dan nu. Dat kwam ook
omdat het gebouw midden in het dorp lag
en ook de openbare lagere school huisvest-
te. Ouders en kinderen waren dus dagelijks
‘kind aan huis’ in dit gebouw. Het pand, op
de hoek van de Raadhuislaan (vandaar de
naam natuurlijk!) en de Vossenlaan is ge-
bouwd in 1862. N. Kamperdijk was de ar-
chitect. Hij bouwde ook het tolhuisje bij de
brug, waar nu Tierelantijn in zit. Waarom
werd dit nieuwe gemeentehuis juist toen
gebouwd, waarom in één gebouw met de
school en waarom op deze plek? Daarvoor
moeten we even terug in de geschiedenis. 
Het gemeentebestuur zetelde van 1811 tot
1855 in het vroegere rechthuis van
Vreeland, in een herberg op de hoek van de
Noordervoorstraat en de Breestraat, ge-
naamd ‘Het radt van Avonturen’. Toen deze
in 1855 werd afgebroken werd een nieuw
onderkomen gevonden aan de overkant
van het water, in het Logement Floor, te-
genwoordig hotel-restaurant De
Nederlanden. Het gemeentebestuur ging
er op achteruit met deze verhuizing: de
ruimte was kleiner en de huur was hoger.
Tegelijkertijd speelde een groot probleem
in het dorp met een te klein en achterstal-
lig onderkomen van de gemeenteschool.
Deze stond aan de Achtergracht (nu
Lindengracht, nr 33 en 35). Een onafhanke-
lijke commissie werd ingesteld om onder-

zoek te doen naar een oplossing. Het plan
kwam op een nieuwe school te bouwen
met daarin een onderwijzerswoning en
een onderkomen voor het gemeente be-
stuur. Als bouwlocatie stelde de commissie
voor een deel van de boomgaard van boer-
derij Het Horkennest, op de hoek van de
Vliersteeg (nu Vossenlaan) en de rijweg
naar Kortenhoef (nu: Raadhuislaan). De
ambachtsheer van Vreeland, Jacob Hooft,
was helemaal niet blij met dit voorstel. Hij
bezat een groot deel van Vreeland, waaron-
der het Moorse huis en had in 1832 het
Jubileumlaantje en het Boerenlaantje
langs de oude Vechtarm laten aanleggen
‘tot nut en vermaak van de inwoners van
Vreeland’. Een school met lawaaiige kinde-
ren die de rust van de door hem aangeleg-
de wandelingen zouden verstoren, leek
hem niets. Hij stelde een andere locatie
voor, de oude pastorie tegenover de kerk,
waar de kinderen ruimschoots en be-
schermd konden spelen. (Deze pastorie be-
staat niet meer, hij stond naast het pand
waar nu de Haarwinkel is gevestigd, pre-
cies daar waar nu de Bergseweg begint.) De
bezwaren van Hooft mochten niet baten:
in april 1861 kocht de gemeente voor 1250
gulden circa 900 m2 van de boomgaard
van Het Horkennest voor de bouw van het
combinatiegebouw school-gemeentehuis.
Op de oude foto, genomen vanaf waar
sinds 1945 de muziektent staat, is het stati-
ge, neoclassicistische gebouw goed te zien.
Het stond geheel vrij waardoor het op een
buitenplaats leek. Tegenwoordig is aan bei-
de kanten bebouwing te zien. Meer over
het oude gemeentehuis leest u volgende
maand. 

J.J.

Vreeland vroeger....

...en nu!

Het voormalige gemeentehuis - deel 1

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

• Hachee vlees   kilo      € 9,80 

• Biefstuk        3 stuks € 5,50 

• Kippensoep             1 liter € 3,98 

• Gegrilde Ham 100 gram € 1,48

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
Michiel Spraakman - Chiel in de volks-
mond - woonde de eerste twaalf jaar van
zijn leven op een woonboot in de Vecht.
Met zijn ouders Eva (van de Tierlantijn) en
Hennie en zijn zusje Kim. Hij is verknocht
aan Vreeland en wil het liefst de rest van
zijn leven op het dorp blijven wonen.
‘Want’, zegt hij lachend, ‘ik zit wanhopig
aan Vreeland vastgegroeid’. Vooralsnog zit
hij ‘op kamers’ bij zijn ouders. Als er op ter-
mijn nog eens huizen in Vreeland worden
gebouwd, betaalbare starterswoningen,
dan staat Chiel vooraan. 

We gaan terug naar Chiel’s vroegste herin-
neringen. Wat vooral bij hem opkomt is
het gevoel van veiligheid en de schoonheid
van het dorp. ‘De huizen aan de Singel,
waar wij nu wonen, waren er nog niet. Net
zo min als de Evab. Dat gebied was één gro-
te moestuin annex weiland voor de dorps-
bewoners. Samen met mijn zusje plukten
we aardbeien, bramen en bessen. En met
een goedgevulde mand met fruit liepen
we weer naar de woonboot. Achteraf ge-
zien was die boot klein. Zeker voor een ge-
zin. De boot is nog steeds in de familie. Als
ik er nu binnenkom snap ik niet dat we er
met vier mensen hebben gewoond. Maar
toch was het heel gezellig. En nog steeds
mis ik ‘s avonds - als ik in bed lig - het
schommelen van de boot. Eigenlijk werd
je vanzelf in slaap geschommeld.’
Tijdens zijn jaren op de basisschool in

Vreeland ging Chiel op hockey. Ook aan
die tijd heeft hij goede herinneringen. ‘Het
was een super gezellig team. Ik was snel en
stond vaak rechts- of  links buiten. Later -
toen veel jongens gingen studeren in de
grote stad - viel het team uiteen. Maar we
hebben zeker goede jaren gehad.’ Chiel
ging na de basisschool naar het
Commenius College in Hilversum. Van
een kleine dorpsschool naar zo’n groot
complex was een flinke verandering. De
middelbare schooltijd stond voor Chiel
niet in het teken van stappen in
Hilversum. ‘Ik ben niet zo’n uitgaantype.

Ik ben liever met vrienden thuis. Lekker
een biertje en een spelletje spelen op de
computer. Eigenlijk is dat nog steeds zo.’

Toen hij voor de keus stond wat hij met zijn
leven zou gaan doen, koos Chiel eerst voor
een bouwkundige opleiding. Na drie jaar
kwam hij er achter dat het niet zijn ‘ding’
was. Hij stapte over naar de HKU. ‘Het werd
de opleiding Interaction Design, die gedo-
ceerd wordt bij de HKU-vestiging in
Hilversum. Die opleiding paste achteraf
gezien heel goed bij mij. Toch heb ik het in-
dertijd niet serieus genoeg genomen. Ik
was te druk met mijn ‘vrije tijd’, oftewel
met het computerspel World of Warcraft.
Echt, ik wil iedereen adviseren: begin er
niet aan! Inmiddels heb ik het spel ook
achter me gelaten. Ik had een hoog level
bereikt. Stuurde online een guild - een
soort gilde - aan met achttien spelers.
Regelmatig hadden we weekenden met
andere spelers. Super gezellig, ook sociaal
gezien. Maar er gaat gewoon teveel tijd in
zitten. En aan een online ingame carrière
heb je vooralsnog in het echte leven niet
zoveel. Hoewel ik ook jongens ken, die hun
level in een game op hun CV zetten. Enfin,
ik ben blij dat ik er los van ben ook al mis
ik wel de sociale contacten met de andere
gamers.’

Achteraf gezien vindt Chiel het jammer
dat hij niet doorgegaan is met zijn studie
aan de HKU. ‘Maar’,  zegt hij wijs en nuch-
ter, ‘het leven is zoals het is, dus gaan we
gewoon door.’ Dat doorgaan betekende in-
dertijd eerst twee banen bij banken via een
uitzendbureau en vervolgens een contract
bij Albert Heijn in Nederhorst. Inmiddels
heeft hij een vriendenkring in Nederhorst
opgebouwd. Toch kwam er na ruim twee
jaar een keerpunt. ‘Mijn contract werd
niet verlengd. Volgens mij had dat met
leeftijdsdiscriminatie te maken, want su-
permarkten willen vooral jonge mensen.
En dan ben je al gauw te oud. Maar ook de
naderende economische crisis had er
waarschijnlijk mee te maken. Toen ik op
een gegeven moment ging tanken bij het
BP-station in Vreeland, zag ik dat ze een
medewerker zochten. Ik ben er gelijk op af-
gestapt en sinds kort heb ik een vast - én
fulltime- contract. Ik heb het er erg naar
mijn zin en er zijn zeker mogelijkheden
om door te groeien. Nog steeds komen er
mensen tanken die dan zeggen ‘ik ken je
ergens van’. En dat is dan van mijn tijd bij
Albert Heijn. Leuk toch!’

Tot slot vraag ik Chiel hoe zijn leven er over
tien jaar uitziet. ‘Dan ben ik misschien
teamleider bij BP en heb ik een mooi eigen
huisje in Vreeland. Met natuurlijk een
vrouw erbij. Ik ben toch wel van huisje,
boompje, beestje.’ Dan ontspannen la-
chend met zijn mooie warme stem:
‘Misschien kom ik nog eens een leuke
vriendin tegen bij het pompstation. Ik am-
bieer het wel, maar ga er niet met zweet op
mijn rug achteraan jagen.’ En dat is weer
typisch een Chiel uitspraak. Dan stapt hij
in zijn mooie nieuwe auto: een ‘zuinige’
Citroen C1. ‘Een heerlijke karretje dat me
mijn vrijheid geeft. En nog mooier: ik be-
taal binnenkort géén wegenbelasting
meer.’ 

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Saskia Nooij

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

UNIEK EVENEMENT!!!
“STERREN AAN DE VECHT”

Zondag 13 maart 2011 hebben wij onze collega’s Tante Koosje* 
en ’t Amsterdammertje* uitgenodigd om samen met ons een 
6 gangen diner te koken. 6 gangen diner van 3 sterrenchefs incl.

aperitief,wijnen,water koffie en muzikale aankleding (live:CUATA!)
is 150,00 per persoon.Reserveer nu!

RESTAURANTWEEK VOOR VREELANDERS
Van dinsdag 22 maart tot en met zondag 27 maart (m.u.v. zaterdag de

26e) houden wij weer de “VREELANDSE RESTAURANTWEEK”
3 gangen lunchmenu 30,00 p.p.
3 gangen dinermenu 35,00 p.p.

Geldig door vooraf de reserveren via
info@nederlanden.nl of 0294 23 23 26

OPENINGSTIJDEN VANAF 1 MAART 2011
ZONDAG WEER OPEN!

Vanaf 1 maart 2011 zijn wij weer open op zondag!
We serveren dinsdag tot en met zondag lunch van

1200 – 1400 (behalve op zaterdag) en diner van 1800 – 2130u
Alleen de maandag blijven we gesloten

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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De import-Vreelander
Sinds enkele jaren is Kees Molenkamp een
bekende verschijning in Vreeland. Samen
met zijn trouwe viervoeters, Willem en
Alexander, wandelt hij enkele malen per
dag van de Voorstraat richting ondermeer
het Boerenlaantje. Een heerlijke wandeling
waar Kees telkenmale van geniet. “Al is het
alleen maar om te kijken hoe het gras
groeit”, zegt Kees. Reeds vroeger bewandel-
de Kees deze wegen en paden met zijn va-
der. Nostalgische jeugdherinneringen ko-
men boven.

Zijn vader was een boerenzoon, geboren in
1884 op de witte tasboerderij aan de
Bergseweg en zijn moeder was de dochter
van een kruidenier die zijn nering had op
Klapstraat 8 in Vreeland. Bij het spookhuis-
je zoende het verliefde stel voor de eerste
keer. Jacob Molenkamp was op dat moment
een gevestigd kaashandelaar met kantoor
in Breukelen. Hij kocht kazen van lokale
boeren, liet ze rijpen in opslagruimtes en
exporteerden ze naar het buitenland.
Hoewel Kees’ vader nooit de gelegenheid
heeft gehad om te studeren, zat de handels-
geest er van nature in. Zijn ouders vestigden
zich op Nieuw Hoogerlust in Breukelen en
kregen 9 kinderen; vijf jongens en 4 meis-
jes. Kees is de 7de, geboren in 1932.
Voorafgaand aan dit gesprek belde Kees met
zijn zus van 94 om nog wat jeugdherinne-
ringen op te halen. Zijn vader was in zijn
spaarzame vrij tijd een fervent fietser en
zijn moeder had haar handen vol aan het
groot krijgen van die 9 koters.
Enkele jaren geleden is Kees teruggekeerd
naar het geboortedorp van zijn ouders en
nu bewoont hij, samen met zijn 2 honden
en een poes, een huis in de Voorstraat, pre-
cies zoals zijn moeder dat op latere leeftijd
ook had willen doen. Kees noemt zichzelf
uitgesproken sedentair. Het liefst was hij
brugwachter geworden en had hij de
Vechtstreek nooit verlaten. Hoe anders is
het gelopen! Na het gymnasium in Utrecht
is hij in dienst gegaan en kwam bij de cava-
lerie terecht. Daar kreeg hij al aardig voor
betaald. Een bestaan als armoedig student
werd daardoor een stuk minder aantrekke-
lijk. Kees is gaan werken bij de Curaçaose
Handel Maatschappij en volgde een oplei-
ding aan de Hollandse Bank Unie. De con-
nectie met Curaçao heeft zijn verdere car-

rière bepaald. Hij werd directeur van een in-
koopkantoor voor Surinaamse bedrijven.
Hij moest over de hele wereld een grote va-
riëteit aan producten inkopen (ondermeer
whiskey)en was daarvoor veel op reis. Er
werd voornamelijk gecommuniceerd per
telex en telegram. Kees geeft toe dat de vele
telegrammen zijn exuberante schrijfstijl
voor de rest van zijn leven hebben aange-
tast. Aanzienlijk creatiever is hij in zijn ma-
nier van spreken. In elke conversatie heeft
hij wel een toepasselijke zegswijze, een rele-
vant spreekwoord of een bon mot. Ook zijn
citaten uit de bijbel en vele andere klassieke
geschriften, zijn legio. Het maakt een ge-
sprek met hem heel afwisselend en onder-
houdend, vinden ook al zijn buren!
Net als zijn vader trouwde Kees met een
dorpsgenootje, Kitty uit Breukelen. Ze was
een zorgzame vrouw en wist elke plek ge-
zellig te maken. Ze kregen samen vier kin-
deren. De eerste 2 kinderen, een zoon en
een dochter, zijn in Amsterdam geboren.
Daarna keerde het gezin terug naar de
Vechtstreek, ze gingen wonen in de Pastorie
op de Kerklaan. Ze kregen nog 2 zoons.
Vervolgens verhuisde het voltallige gezin
naar het statige Leeuwendijk in Loenen.
Uiteindelijk bleek Kitty iets minder seden-
tair te zijn dan Kees; want op latere leeftijd
gaf ze de voorkeur aan de Herengracht in
Amsterdam waar ze genoot van de afwisse-
ling van de stad. 
Na haar overlijden erfde Kees haar hondjes.
Hij had niet verwacht dat Kitty ook pos-
tuum voor nog zo veel gezelligheid zou zor-
gen. De mopshondjes, Willem en
Alexander, gaan overal mee naar toe. In het
onwaarschijnlijke geval dat Kees zelf geen
zin zou hebben de honden uit te laten, zijn
er ruimschoots alternatieven. In de eerste
plaats laten de honden zichzelf moeiteloos
uit, scharrelend in de overtuin. Daarnaast
zijn er een batterij schoolkinderen die maar
wat graag de hondjes, met de bolle ogen,
plat snuitje en (te) lange tong, meenemen
voor een toertje Vreeland. Toegegeven, daar
heeft de witte chocolade als tegenprestatie
ook wel iets mee te maken.. 
Koken doet Kees niet graag. Gelukkig heeft
hij de nodige gastvrije vrienden om zich
heen en van zijn kant nodigt hij ook graag
vrienden uit om ergens met hem smakelijk
te gaan eten. Gastvrijheid is een groot goed
en daar wil hij graag zijn deel aan leveren.
Sommige Nederlanders kunnen op dat ge-
bied nog wel wat leren van andere nationa-
liteiten, merkt Kees op. Staat genoteerd.
Gelukkig doen wij het in Vreeland redelijk
goed, naar zijn zeggen, beter dan in Loenen! 
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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

In de nacht van 8 op 9
februari is in zijn slaap
overleden, de heer Jaap
Mooij. Geboren en geto-
gen in Vreeland is hij
een begrip in het dorp.
Tot aan het einde heeft
hij op zichzelf gewoond, nam nog deel
aan het klaverjassen en fietste nog zijn fa-
voriete routes rond het dorp. Jaap Mooij is
97 jaar geworden. Hij is zaterdag 12 fe-
bruari begraven. Wij wensen zijn kinde-
ren, zijn buren en vrienden sterkte toe
met dit verlies.

Overleden
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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

Kroon TweeWielers 

Gazelle orange pure innergy
“Extra energie, wanneer u dat wilt”
Er is al een gazelle elektrische fiets 

Vanaf  € 1699,-
www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Dieuwer is een veelzijdige vrouw. Ze schil-

dert onder andere landschappen. En dat

klinkt logisch als ze vertelt dat ze van het

Noord Groninger land komt. Van

Huizinge in de buurt van Middelstum om

precies te zijn. Stelt u zich het daar eens

voor: de uitgestrektheid van het land, de

luchten met grote wolkenpartijen - voort-

gejaagd door de wind vanaf de Waddenzee

- , die leegte, het heldere licht. 

Groninger roots
“Supersaai vond ik  het daar vroeger” ont-

hult Dieuwer (56), “maar met 3 jongens en

2 meisjes thuis hadden we het heel gezel-

lig”. Gelukkig breekt de tijd aan dat ze na

18 kilometer rijden naar school kan in de

stad Groningen. Ze strijkt er op haar 17e

helemaal neer voor de studie Kinderver-

zorging en Opvoeding en daarna

Maatschappelijk Werk; gekozen uit idea-

lisme maar zeker vanuit het besef hoe

goed zij het had als kind. Dieuwer groeide

vanuit de stimulans om er voor je omge-

ving te zijn. Maatschappelijk bewust als

haar vader, die behalve boer ook een poli-

tiek bestuurder was. En zeker als haar bij-

zondere oma die er al jong in haar eentje

voorstond met 3 kinderen en zich deson-

danks onvermoeid inzette voor de ontwik-

keling van de plattelandsvrouwen; tot aan

het landelijke voorzitterschap van deze

respectabele vereniging toe. Dieuwer gaat

aan de slag in Groningen, in het

Academisch Ziekenhuis, en als de kans

zich in 1981 voor doet, voor de Raad voor

de Kinderbescherming in Alkmaar. 

Wortelen in Vreeland
Al gelooft ze meer in de kracht van beel-

den dan van woorden, twee uren vliegen

voorbij, zo vlot ons gesprek. We vliegen

van Alkmaar naar Vreeland. Naar 1983 als

ze hier komt wonen met haar kersverse

echtgenoot die de huisartspraktijk over-

neemt. We staan stil bij de geboorten – in

4 jaar tijd – van 3 prachtige zonen, Wouter,

Diede en Daan. “Echte jongens maar lie-

verds zijn het” benadrukt de trotse moe-

der van de 3 Amsterdamse studenten. In

de tijd dat Daan net naar school gaat, be-

gint Dieuwer zelf met de opleiding creatie-

ve therapie. Samen met kinderpsychothe-

rapeut Audrey Buerman opent zij kort

daarop een praktijk in Vreeland. Vijf jaar

werken ze er erg fijn samen. 

Houvast aan een kwast
“We slaan veel op in beelden van wat we

hebben meegemaakt. Meer dan in woor-

den” licht Dieuwer een belangrijk aspect

van creatieve therapie toe. Ze vervolgt:

“Een kind dat iets naars meemaakt kan

soms helemaal niet bij zijn angst of boos-

heid, heeft er vaak helemaal geen woor-

den voor of is gewoon te dapper. Maar het

maken van een beeld, een tekening bij-

voorbeeld, kan het kind helpen uiting te

geven aan wat het van binnen denkt en

voelt”. 

Dat dit niet voorbehouden blijft aan kin-

deren ervaart Dieuwer zelf ook. Als haar le-

ven wat later door een onverwachte echt-

scheiding een grote omwenteling maakt,

pakt ze als vanzelf haar kwasten. Het blijkt

een overlevingsstrategie die werkt. Ze

richt een atelier in achter in haar tuin,

geeft workshops en schildert veel. Ze ziet

na verloop van tijd de ruimte en kleur in

haar schilderijen weer ontstaan, en oh

wonder, de wereld gaat langzamerhand

weer voor haar open. Dieuwer: “Het schil-

deren bracht me terug bij iets wat ik hele-

maal was kwijtgeraakt: mezelf”. 

Wroeten in Groninger klei
Ze kiest voor een vaste baan en werkt 4 jaar

in het - niet zomaar - Hospitium in Wilnis

als coördinator van 120 vrijwilligers, als

een moeder haar bij toeval vraagt of ze nog

kinderen in creatieve therapie neemt.

“Geef me even” antwoord ze en nog datzelf-

de weekend in 2006 verandert haar stenen

tuinschuur in een geschikt werkatelier. 

Haar praktijk is sindsdien weer volledig ge-

opend voor kinderen van 4  tot en met pu-

bers. Dieuwer biedt veiligheid, onder-

steunt en bevestigt. Veel kinderen raken

zichzelf kwijt omdat ze zo druk zijn met

alles wat ze moeten doen. Ze helpt ze met

vaak het hele basale; het je veilig en geac-

cepteerd voelen. Dieuwer: “Er zijn zoveel

ingrediënten in creatieve therapie die iets

kunnen losmaken: kleuren, materialen…

Schilderen met zachte kwast in ecoline

doet iets heel anders dan werken met klei.

Soms leg ik plastic op de vloer, zeg “we

moeten de klei eerst even kneden hoor” en

smijten de klei dan om de beurt keihard

op de grond. Hoor ik zuchtend naast me

“Hehe…”, dan weet ik, dat luchtte op!

Eigenlijk is dat de essentie van creatieve

therapie, de ruimte krijgen om ergens he-

lemaal in op te gaan. Zelf iets creëren, daar

wordt je sterker van!”

Kijk voor meer informatie op dieuwerele-

ma.nl. Wilt u zelf leren schilderen? Dat

kan op woensdagochtenden. U wilt geen

landschappen? Wees gerust, Dieuwer gaat

u niet vertellen wat u gaat schilderen. Dat

bepaalt u zelf. Intuïtief.

A.W.

Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper....
Dieuwer Elema, creatief therapeut



Organisator John Kramer genoot zicht-
baar van de enthousiaste groep kinderen
die woensdagmiddag 9 februari jl. bij
hem in het Dorpshuis hun voetbalplaat-
jesverzameling compleet kwam maken.
Gewapend met trommeltjes, tasjes, verza-
melboeken en stapels plaatjes kwamen
tientallen kinderen bijeen in de grote
zaal. Ook oma’s, opa’s, vaders en moeders
kwamen mee om, met behulp van geavan-
ceerde administratiesystemen, de missen-
de plaatjes te bemachtigen. In het begin
werd nog veel onderhandeld, later wer-
den plaatjes ook gratis weggegeven. Er
werd wat gedronken en gesnoept waarna
alle kinderen, na een intensief uur van

ruilhandel, met opgewekte gezichten
weer naar huis (of naar het voetbalveld)
vertrokken. Organisator John geeft aan
meer activiteiten voor de jeugd te willen
organiseren. Heeft u leuke ideeën, geef
deze dan door aan het Dorpshuis!
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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

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

Ruilmiddag groot succes!

Zumbalessen 
in Vreeland
Je winterdepressie eruit en je winterkilo’s
eraf dansen, wie wil dat niet?! Sinds kort is
er Zumbales in Vreeland, waar je op swin-
gende Spaanse, Afrikaanse (Shakira!) of an-
dere hippe muziek een uur danst. Isabelle
en Remco van Bellezumba geven over de
hele wereld les, en op veler verzoek nu dus
ook in ons dorp.  Uit eigen ervaring: hier
word je ECHT vrolijk van! En je werkt aanje
conditie, verstevigt je spieren en verbrandt
1000 kalorien. Proefles: 5,-. Info: www.belle-
zumba.nl. Elke woensdag 18.15-19.15 uur in
het Dorpshuis

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)

TE KOOP  - De Vliet 22 - Vreeland
Vrijstaand woonhuis, op royaal fraai aangelegd perceel,
met garage en fietsenberging! Ruime  (60m2) lichte li-
ving, separate TV kamer, complete woonkeuken, 4 in
grootte variërende slaapkamers, 2 badkamers.
Vraagprijs € 795.000,-k.k.
Benieuwd? Bel of mail naar Paul Makelaars OG, 
0294-23 80 80 of info@paulmakelaars.nl

Het thema voor Koninginnedag 2011 - "Ik
hou van Vreeland!" - werd in de vorige
Vreelandbode al bekendgemaakt en uw
Oranjecomité is de laatste maanden hard
aan het werk gegaan om het Koninginne-
festijn concreet te maken. Een aantal nieu-
we programmeonderdelen zal dit jaar het
levenslicht zien, maar daarover in de vol-
gende Vreelandbode meer. De kinderop-
tocht zal in elk geval ook dit jaar weer ge-
stalte krijgen en muzikaal worden omlijst
- de creatievelingen onder u worden nu al
opgeroepen na te denken over de manier
waarop hun (klein)kinderen door het
dorp zullen schrijden: laat zien dat, en
vooral ook waarom, u van Vreeland
houdt! Het waterspektakel krijgt ook al
aardig vorm, maar mocht u een goed
(lees: beter) idee hebben dat het
Oranjecomité, laat het ons weten. Wegens
niet-aflatend, schier-daverend succes zul-

len ook de kinderspelen weer worden ge-
organiseerd. Vele handen maken licht
werk en om deze reden roept het
Oranjecomité alle Vreelanders op om de
helpende hand te bieden bij de voorberei-
ding en uitvoering van de diverse onder-
delen - al helpt u maar een uurtje bij de
kinderspelen of maakt u één enkele ronde
in uw buurt met het programmaboekje,
alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Met
vragen, suggesties en iedere vorm van
hulp kunt u zich wenden tot Els van Gils
(gils.van.els@gmail.com of 293417) of één
van de andere leden van het
Oranjecomité: Raymond van der Spoel,
Anne Tusveld, Olaf Morel, Marjan van der
Heuvel en Misha lutje Beerenbroek.
Zaterdag 30 april 2011 wordt beslist een
prachtdag! Nu alleen nog duimen voor
mooi weer. Duimt 

Gezocht beschaafde Nederlandse 
HULP IN HUISHOUDING

1 maal per week ca. 5 uur.

Oud Over, Loenen aan de Vecht, 
06 54 70 80 20

Koninginnedag 2011



Op 21 januari liep het dorpshuis vol bij de 80's party van DJ Devious. Wat begint als een gezellig on-
deronsje wordt in de loop van de avond een heerlijk gek dansfeest. Het dorpshuis is fantastisch ver-
licht en op grote schermen zijn de beelden bij de geluiden van Hot Chocolate, Sister Sledge en nog veel
meer te volgen. De lat is hoog gelegd,
en via Facebook werd de volgende dag
dan ook al geopperd dit soort feestjes
erin te houden, al moest een ieder ook
flink bijkomen. Wordt vervolgd.
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Deze maand neem ik u mee naar Spanje, om precies
te zijn naar de streek La Mancha, dat met zijn
193.000 ha het grootste wijngebied van Spanje is. De
plek waar een aantal jaren geleden de familie
Martinez, bekend van de Faustino-wijnen, is neerge-
streken. Ze kochten daar in het dorpje Quinatar de
la Orden, een perfect gelegen bodega met 600 hecta-
re wijngaarden, genaamd Los Trenzònes. Ze hebben
de bodega destijds volledig gerenoveerd, en hebben
nieuwe druivensoorten aangeplant. De hoofdrol in
deze is weggelegd voor de tempranillo. Mede dank-
zij de enorme kennis en ervaring van de familie
Martinez werden al snel wijnen van een uitstekende
kwaliteit geproduceerd. De wijn van deze maand, de
Condesa de Leganza crianza uit het jaar 2004, is ge-
maakt van 100% tempranillo. Dit is de druivensoort
die tevens aan de basis staat van de rode rioja's.
Het woord crianza staat voor een rode wijn die mini-
maal zes maanden op Amerikaans eiken fusten
rijpt, en zo de typerende houtsmaak krijgt. Naast de
crianza bestaat ook de aanduiding reserva, deze
wijn moet minimaal een jaar op hout liggen en twee
jaar in de fles na-rijpen. Als laatste bestaat er ook een
gran reserva, dit is vaak de topwijn van een bodega.
Deze wijn moet minimaal twee jaar op hout liggen
en daarna nog drie jaar op fles na-rijpen. Vroeger
stond Spanje bekend om zijn wijnen met houtlage-
ring, tegenwoordig probeert men meer en meer een
fruitige wijn te maken. De kleur van de wijn is gra-
naatrood met een hele lichte verbruining, dit duidt
op een oudere wijn. In de geur komen tonen van
zwarte bessen, gestoofde peertjes,  kaneel, kruidna-
gel en een vleugje kokosnoot naar boven. De smaak
is prettig en de balans tussen fruit en tannine is pri-
ma. Wel proef je dat de tannines aan het afbouwen
zijn, dit merk je doordat het stroeve op je tong min-
der wordt. Een glas van deze wijn, geserveerd bij ver-
schillende tapas, gevolgd door een heerlijke paella,
en je waant je in Spanje. Nu alleen het zonnetje nog!
De Condesa de Leganza heeft een alcoholgehalte
van 13,5% en is te koop voor € 4,79 bij de Dagwinkel
in Vreeland. Veel proefplezier en tot volgende
maand. Engeline van Ee 

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost

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!

DJ Devious in het (dorps)house!DJ Devious in het (dorps)house!


