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Van de redactie
Weer een Vreelandbode boordevol nieuws over de activiteiten

die gaan plaatsvinden de komende maand en verslagen van

wat er gebeurd is in het dorp. OerVreelander Arjan Brinkman

en ImportVreelanders Dick en Leny van den Ende komen aan

het woord, net als Rob Benjamens, die kantoor houdt op

Groot Kantwijk. In ‘Wat doen zij nou?’ leest u alles over de

houtbewerkclub die elke donderdag aan het werk is in het

Dorpshuis. Ook komt de Peuterspeelzaal aan bod, die al zo

lang zo’n belangrijke functie vervult in het leven van de

Vreelandse jeugd en hun ouders. De wijnrubriek ‘Proost’ ver-

schijnt deze maand voor het laatst. Bedankt Engeline voor 1,5

jaar leuke en informatieve columns! Deel 2 over het

Vreelandse gemeentehuis vindt u in ‘Vreeland Vroeger en Nu’

en verbaast u ook weer over hetgeen allemaal ’s nachts te zien

is in ‘de Hemel boven Vreeland’.  Veel leesplezier! De redactie

Voorjaars Kleding-  
en Speelgoedbeurs
Vrijdag 15 april 2011 12.00-16.00 uur op de

Peuterspeelzaal te Vreeland. Inbrengen op 14 april van 18.30-

20.00 uur en elke ochtend tijdens schooltijden van 11 tot 14 april

op de speelzaal. Vragen? Lieke van den Akker, tel.: 06 15021989

of liekeinbelgrado@hotmail.com.  www.vechtkroost.nl

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op 24 maart 2011 komt het College van
B&W kennismaken met de bewoners van
Vreeland. U bent vanaf 19.30 welkom in
het Dorpshuis, zie de uitnodiging van de
gemeente verderop. Eerder die dag zal het
college van B&W een wandeling maken
door het dorp, langs de plekken waar wij
trots op zijn, maar ook plekken waar wij
aandacht van het bestuur voor vragen.
Zoals: geluid en fijnstof bij de nieuwe
school en het bouwen op het voormalige
CSV terrein.
Inzake de UMTS-mast heeft het bestuur en
“Bewoners Comité Singel” op 3 maart jl.
een overleg gehad met de wethouder over
de vervolgstappen. Door KPN zal moeten
worden aangegeven waarom in Vreeland
een 40 meter hoge mast nodig is, terwijl in
omliggende plaatsen zoals Nederhorst
den Berg en Abcoude, UMTS-bereik moge-
lijk is met masten van 20 meter. Wij heb-
ben nogmaals aangedrongen om de moge-
lijkheden tot plaatsing bij de Oostkanaal-
dijk goed te onderzoeken. Op 5 april zal de
gemeente een avond beleggen om dit on-
derwerp verder met de geïnteresseerde be-
woners te bespreken.
Op 7 april 2011 is de Algemene Ledenver-
gadering van de Dorpsraad in het Dorps-
huis. Bij deze roepen wij enthousiaste
doprsbewoners op om het bestuur te ver-

sterken of een van de werkgroepen te lei-
den. Het dagelijks bestuur beantwoordt
graag al uw vragen. 

Kennismakingsbezoek College 
van Burgemeester en Wethouders
aan Vreeland
Het college van Burgemeester en
Wethouders van de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht wil graag persoonlijk ken-
nis maken met alle kernen in haar gebied
en de mensen die er wonen of die zich er-
voor inzetten. Op donderdag 24 maart zal
het college Vreeland bezoeken. Graag wil-
len we alle bewoners uitnodigen om daar-
bij aanwezig te zijn. Reserveer deze datum
in uw agenda! U bent van harte welkom
om vanaf 19.30 uur langs te komen in het
dorpshuis. De avond sluit om 21.00 uur. De
bedoeling is dat u kennis kunt maken met
het college en het college met u; om te ho-
ren wat er leeft in uw dorp, waar u trots op
bent en wat Vreeland maakt tot wat het is.
Daarnaast is het een mooie gelegenheid
om belangrijke knelpunten onder de aan-
dacht te brengen van het college. De avond
is niet bedoeld om klachten over beheer
etc. neer te leggen. Deze kunt u doorgeven
aan het gemeentelijk meldpunt via 0346-
254000 of via de button op de site van de
gemeente: www.stichtsevecht.nl.

Bericht van de Dorpsraad  

In de vroege ochtend van woensdag 2
maart hebben criminelen om 04:11 uur
getracht de pinautomaat van het
Rabobank Servicepunt op de Fetha op te
blazen. De kraak is mislukt, maar door
ernstige beschadigingen is het niet moge-
lijk gebruik te maken van de geldauto-
maat. De chipknip en het Rabobank
Virtueel Servicepunt zijn inmiddels weer
in gebruik. Sabine Osewoudt van de
Rabobank legt uit: ‘We buigen ons nog
over een oplossing. Er is nog geen uitsluit-

sel. De dichtstbijzijnde geldautomaten
zijn voorlopig in Nederhorst den Berg en
Loenen aan de Vecht. Dit is al de tweede
kraak in Vreeland. De politie heeft de zaak
in behandeling.’ De schrik zat er goed in
bij John Kramer, die nog aan het schoon-
maken was toen de dreun kwam. “De ba-
cardi flessen vlogen ineens om m’n oren”
zegt hij ’s ochtends, nog zichtbaar aange-
daan. Volgens ooggetuigen zijn de ver-
moedelijk vier daders in een blauwe auto
vertrokken.

Pinautomaat opgeblazen
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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 13 april 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 21 april.

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
op 24 februari 2011
Bobbie Storm Freericks
We noemen haar Storm.
Jaap Bruurs & Diana Freericks
Tom, Barbara, Felix

Colofon

19 mrt. Introductiemiddag 
theaterschool Kleine Kunst

20 mrt. Nescio lezing/koffieconcert, 
Oude kerkje Kortenhoef, 
11.00 uur

24 mrt. Kennismaking met B&W 
in Dorpshuis 19.30 uur

26 mrt. Hollandse disco-avond, 
Dorpshuis 21.00 uur

27 mrt. Swing at the Fetha
Dorpshuis 14.00 uur

30 mrt. Opening museum Maarssen
2 april Landelijk museumweekend
5 april Gemeente-avond: UMTS mast 

Vreeland 
7 april Algemene Ledenvergadering 

Dorpsraad 20.00 uur
13 april Matthäus Passion,

concertgebouw Amsterdam
15 april Modeshow Maguy Mode

Dorpshuis 14.00 uur

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 Vreeland
zo. 20 mrt. 10.00 uur ds. M. van Gilst
zo. 27 mrt. 10.00 uur can. P. Michiels
zo. 3 apr.   10.00 uur ds. Ph. van Gilst
zo. 10 apr.   10.00 uur ds. J.H.J. Lotterman
zo. 17 apr.   10.00 uur dhr. C. Boers
do. 21 apr. 19.30 uur ds. C.A. Davidse 

en dhr. C. Boers
vr. 22 apr.   19.30 uur  mevr. W. Jonkers
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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

Theaterschool Klein Kunst 
in Vreeland
Theaterschool Kleine Kunst is een initia-
tief van zangdocent Robert Hoving uit
Loenersloot en organisator/leerkracht
Sandra Boogert uit Vreeland. Na het succes
van de zomermusicalweek afgelopen au-
gustus in Vreeland ontstond het idee voor
een theateropleiding voor kinderen, tie-
ners en volwassenen in de gemeente
Stichtse Vecht. Samen met Siwanthi
Leijen-van der Pol (oprichtster van toneel-
school Tada uit Loenen) en regisseur/dra-
madocente Yvonne Westmaas uit
Amsterdam is een team van ervaren do-
centen ontstaan. Bij “Theaterschool Kleine
Kunst” staat het plezier  in zingen en to-
neelspelen voorop. Tegelijkertijd wordt
een 4-jarige theateropleiding aangeboden.
Vanaf 5 september 2011 starten de lessen
zang en theater in het gebouw van basis-
school CSV Ridderhof in Vreeland. De les-
sen duren 2 uur en een kwartier en wor-

den gegeven op 30 lesdagen (keuze maan-
dag of woensdag) van 13.30 – 15.45 uur of
van 16.00 – 18.15 uur. (1 uur zang, 1 uur
theater en 15 min. pauze).  De contributie
bedraagt € 40,- per maand.

Officiële opening 19 maart 2011
Op zaterdag 19 maart is vanaf 15.00 uur
de introductiemiddag in het gebouw van
CSV Ridderhof, met om 15.30 uur de offi-
ciële opening van de theaterschool door
wethouder Gera Helling. Op deze kennis-
makingsmiddag wordt een korte uitleg
gegeven over de theaterschool en stelt het
team zich aan u voor. Kinderen, tieners en
volwassenen kunnen meedoen met een
workshop om te kijken of ze zin hebben
om vanaf 5 september 2011 zang- en thea-
terlessen te volgen. Meer informatie op
www.theaterschoolkleinekunst.nl of tele-
fonisch: 06 12048669/ 0294 231182.

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

Op 35 stembureaus in de gemeente
Stichtse Vecht zijn woensdag 2 maart
28.500 stemmen uitgebracht voor de
Provinciale Statenverkiezing. Dit betekent
een hoge opkomst: bijna 50% van de opge-
roepenen heeft gestemd, ruim boven het
landelijk gemiddelde. Ook in Vreeland
was het een drukte van belang op het stem-
bureau in het Dorpshuis. De plofkraak
van de pinautomaat die nacht was uitge-
breid gespreksonderwerp bij de mensen
die elkaar bij het stemmen tegenkwamen.
’s Avonds konden de stemmers meegenie-

ten van de swingende zumbales die in de
grote zaal werd gegeven. Zo werd stem-
men bijna een feestje! De VVD is verreweg
de grootste partij gebleken in onze ge-
meente: 27,19%. Hierna de PvdA die slechts
een half procent verschilt met het CDA,
beide ruim 13%. De PVV volgt deze twee
partijen op de hielen, met slechts een paar
tienden procent verschil. D66, SP en Groen
Links vormden het middenveld met res-
pectievelijk ruim 9,7 en ruim 5,5 %. De
nieuwe partij van onze dorpsgenoot Mieke
Hoek, 50 Plus, haalde 3%.  J.J.

Provinciale Staten verkiezingen

Opgeruimde Buitenwerkdag
Zaterdag 12 maart jl. is het dorp flink op-
geruimd tijdens de door de Dorpsraad ge-
organiseerde Buitenwerkdag. Rommel
werd opgeruimd uit slo-
ten, perken en goten. Het
spookhuisje ziet er een
stuk mooier uit nu het is
schoongespoten. We
kunnen nu met een
schoon dorp genieten
van de bollen die in het
najaar gepoot zijn! 

Dank aan alle bewoners die hun bijdrage
aan de Buitenwerkdag geleverd hebben.

OPEN HUIS  26 MAART 
Van 10:00 - 15:00 uur    

DE VLIET 1   IN  VREELAND
www.devliet1vreeland.nl
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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

Zingen is de passie van Connie Lohuis en
Gerdjan Rapati. En dit voorjaar combine-
ren ze die met de moeder aller passies:
Bach’s Matthäus Passion. Muziek met een
monumentenstatus, vooral in Neder-
land: voor veel mensen wordt het geen
Pasen als ze geen Matthäus hebben bijge-
woond. 
Maar Bach heeft zijn Matthäus Passion he-
lemaal niet bedoeld om ‘bij te wonen’.
Daarvoor is de muziek te persoonlijk.
Want Bachs Matthäus lijkt wel over het lij-
densverhaal te gaan, maar gaat eigenlijk
vooral over onszelf. Nergens anders raakt
Bach ons zo aan als in zijn passies. Als je
de Matthäus Passion echt beleeft, vind je
het na drie uur jammer dat het al afgelo-
pen is.
Connie en Gerdjan delen hun passie
graag met hun dorpsgenoten. Daarom be-
talen Vreelanders en hun introducés voor
hun concert – op woensdag 13 april in het
Concertgebouw, aanvang 19.30 uur - geen
€35, maar €32,50. En voor €1,50 heb je er
ook een programmaboekje bij. Wilt u van
deze aanbieding gebruikmaken, stuur

dan vóór 30 maart een mailtje naar gerd-
jan@strakblauw.nl. Of doe een briefje in
de bus op de Nigtevechtseweg 21. Dan zor-
gen zij voor mooie plaatsen. 

Gedeelde passie is dubbele passie

Ontwikkeling Plan Vreeland-Oost
Begin april worden de plannen in de VAR
gepubliceerd, maar de dorpsbewoners krij-
gen nu alvast een voorproefje van de nieu-
we ideeën voor het plan Vreeland Oost. Dit
is de naam van het, door Krijn-Jan Driessen
geïnitieerde, project voor de nieuw te bou-
wen woonwijk “Plantage Vredelant” aan de
Kleizuwe, de restauratie van de Kazemat en
de realisering van een klein haventje op
het ijsbaanterrein. In zijn projectkantoor
vertelt Krijn-Jan geanimeerd over zijn
ideeën voor het plan Vreeland Oost. 

Voorgeschiedenis
Hij begint met een korte toelichting over de
voorgeschiedenis van het project. Midden
jaren ‘50 vestigde het bomenrooibedrijf
zich op de Kleizuwe. Al snel werd dit bedrijf
groter. Meerdere keren werd vastlegging
van definitieve vestiging door de gemeente
uitgesteld. De gemeente verzocht in 1997
om verplaatsing van het bedrijf, zodat de
gemeente de vrijgekomen grond kon ge-
bruiken voor huizenbouw. Driessen kocht
grond aan de Oostkanaaldijk, maar door
klachten vanuit de omgeving kon het be-
drijf in 2007 hier niet gevestigd worden. Er
was wel al toestemming van de gemeente,
maar deze werd door dezelfde gemeente te-
ruggedraaid, waardoor een meningsver-
schil ontstond. Gelukkig werd dit opgelost
en in 2008 ontstond er een nieuwe overeen-
komst. Driessen mag nu zelf huizen bou-
wen op zijn grond aan de Kleizuwe en de
gemeente draagt zorg voor de sociale wo-
ningbouw op het CSV-terrein. Nu de plan-
nen vorm beginnen te krijgen wil Driessen
graag de dorpsbewoners mee laten denken
met zijn plannen. 

Plan van eisen
Krijn-Jan is in januari 2010 naar een pro-
jectbureau gegaan voor onderzoek naar
historische achtergronden en omgevings-
factoren van het terrein. Hier is een teke-

ning uit voortgekomen waarin onder ande-
re hinderzones in kaart gebracht zijn. Een
programma van eisen werd opgesteld
waarin onderzoeken werden gedaan naar
milieu-aspecten, externe veiligheid, water
en verkeer. alsmede een akoestisch onder-
zoek een natuurtoets en archeologisch on-
derzoek werden uitgevoerd.

Herstel kazemat
In de landschapsanalyse werd gekeken
naar de omgeving. Wat was er vroeger, hoe
ziet het er nu uit en hoe ligt het terrein ten
opzichte van vroeger. De Hollandse water-
linie werd meegenomen alsmede het
schietveld van Fort Kijkuit en de kazemat
(bunker aan het begin van de Kleizuwe met
schiettafel uit 1935). Deze kazemat was een
aanvulling op Fort Kijkuit. Het plan is nu
om de kazemat met schietlijnen te herstel-
len en de groepsschuilplaats uit 1918 te ver-
zetten. Op speciale dagen zal de kazemat
opengesteld worden voor publiek. Naast de
kazemat zal een boerderij in oude stijl ge-
bouwd worden voor eigen bewoning door
de familie Driessen.

Plantage Vredelant
Plantage Vredelant wordt een ruim opge-
zet woongebied met iets minder dan 60
huizen voor verschillende doelgroepen in
verschillende prijsklassen. Zo komen er
huizen met alle voorzieningen gelijk-
vloers, betaalbare gezinswoningen en een
aantal grote villa’s te staan. De woonomge-
ving wordt groen ingericht en ook de speel-
plaatsen zullen een natuurlijk karakter
krijgen. Door de woonwijk zal het waterli-
niepad lopen. Er zullen geen doodlopende
wegen komen en parkeervoorzieningen
zijn allemaal op eigen terrein. De structuur
van de wijk ligt vast (sloten, wegen) maar de
invulling van huizenbouw staat nog open.
De huizenbouw zal in “Vechtse stijl” zijn.
Binnen die stijl mogen architecten wonin-
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gen ontwerpen. De oppervlakte van de
nieuwe wijk is groter dan die van het oude
dorp, en dus ruim opgezet met een kleine
60 huizen. Kavels van de vrijstaande wonin-
gen zijn minimaal 600m2 met veel groene
doorzichten. Een verkeersonderzoek heeft
aangetoond dat de Kleizuwe geschikt is om
de auto’s van 60 extra woningen te ontslui-
ten. Er zullen aan de Kleizuwe, richting
Raadhuislaan, wel extra passeerplaatsen
worden aangelegd. Het bedrijf van
Driessen zal verhuizen naar een nog nader
te bepalen lokatie. Het vracht- en perso-
neelsverkeer van Driessen zal dus stoppen. 

Haventje Voorwaarts
Dan zijn er plannen om het gebied van de
ijsbaan multifunctioneel te gaan gebrui-
ken. Op het terrein van de ijsbaan zou een
klein haventje gerealiseerd kunnen wor-
den, met een doorgang onder de
Bergseweg. In de zomer kunnen er sloepen

en bootjes van Vreelanders liggen, in de
winter kan er bij het haventje geschaatst
worden. Dit plan is in samenspraak met
IJsclub Voorwaarts ontstaan en wordt mo-
menteel technisch uitgezocht. Zodra hier
meer concrete informatie over is, leest u dit
in de Vreelandbode.

Fase van inspraak
In april of mei zal er een informatieavond
in het Dorpshuis zijn, waarbij iedereen
ideeën, opmerkingen en commentaar kan
geven. Naar aanleiding van deze avond
wordt pas het definitieve plan opgesteld.
Driessen krijgt inmiddels volle medewer-
king van de gemeente Stichtse Vecht en
ook Waternet is enthousiast over de plan-
nen. Reageren op het plan kan bij de ge-
meente of bij Krijn-Jan Driessen. In de vol-
gende Vreelandbode wordt de datum van
de informatieavond bekend gemaakt.    

S.B.

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 44,-

Gratis naar ArtAntique
Tijdens ArtAntique, de nationale beurs
voor kunst en antiek, houdt bodette
Juliette Jonker-Duynstee een lezing over de
buitenplaatsen aan de Vecht op maandag
Tweede Paasdag, 25 april. Omdat het the-
ma op de kunstbeurs die dag ‘Interieur’ is,
zal ook hier ruime aandacht aan besteed
worden. U kunt gratis naar deze beurs toe
(ook op een andere dag!- een kaart per
adres) als u uw naam en adresgegevens
mailt naar j.jonker@wxs.nl. Deze worden

dan doorgegeven naar de beursorganisa-
tor, die de afhandeling van de entreekaart
verzorgt. Op ArtAntique kunt u oude en
nieuwe kunst van het hoogste niveau be-
wonderen, aangeboden door ruim 60 ge-
selecteerde kunsthandelaren. Een inspire-
rende ervaring!
ArtAntique, 17 t/m 25 april 2011,14.00-
21.00 uur, Jaarbeurs Utrecht,. Normale toe-
gangsprijs: € 15,-. Vreelanders gratis na op-
gave adresgegevens. www.artantique.nl.

Schitterende Sterrenavond

Presenteert:

Hollandse Disco avond
Van Anouk tot Frans, 

van Luv tot Tiësto 
van André tot Armin

Zaterdag 26 maart 2011   
van 21.00 tot 01.30 uur

vanaf 18 jaar, toegang gratis

Op initiatief van Wilco en Caroline
Berends was er op 13 maart jl een
Sterrenavond bij de Nederlanden. Wilco
kookte samen met de chefkoks André
Gerrits van ’t Amsterdammertje en
Roland Veldhuijzen van Tante Koosje een

prachtig 6-gangen diner, begeleidt door de
heerlijke wijnen van Martijn Verkerk. De
avond was drukbezocht, ook door veel
Vreelanders. Volgend jaar zal het evene-
ment weer plaatsvinden, dan zal de loka-
tie ’t Amsterdammertje zijn. 

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

� Haventje/IJsbaan

Plantage Vredelant �

Kazemat �
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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

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! 

Op zaterdag 19 februari verzamelden
zich in de vrieskou drie winnaars van de
kerstboom-inleverwedstrijd voor het ge-
meentehuis van Stichtse Vecht. De geluk-
kige winnaars, Wouter, Vera en Joshua,
mochten ieder drie gasten meenemen
om naar de Winter Efteling te gaan.
Onderweg werden we getrakteerd op een
heerlijk cakeje dat speciaal voor de gele-
genheid feestelijk was versierd. Eenmaal
in de Efteling was één groot feest vanaf de
ontvangst met koffie of chocomel met ge-
bak. De kinderen vermaakten zich de
hele dag bij de Panda Droom, de Python
af, het sprookjesbos, de pagode, een rond-
je Polka Marina en alle andere geweldige
attracties. De Efteling was helemaal in
wintersfeer met sleetjes, houtvuren,

Unox-worsten en erwtensoep. Er was ook
een wintermarkt met heerlijke glühwein,
waar de ambtenaren niet weg waren te
slaan. Na het avondeten was er nog tijd
om de Efteling euro’s, die iedereen na-
mens de gemeente ontvangen had bij bin-
nenkomst, te besteden aan souvenirs. Als
afscheid werd in de hal nog een sfeervolle
acrobatiek voorstelling gegeven. Het was
echt een fantastische dag die tot in de
puntjes was verzorgd. Mijn zoontje zei  ’s
avonds, toen hij uitgeput in bed lag, dat
hij deze dag nooit zou vergeten. De prijs-
winnaars uit Maarssen, Breukelen en
Vreeland willen daarom de nieuwe
Gemeente Stichtse Vecht hartelijk bedan-
ken voor deze onvergetelijke dag.

Familie van Houwelingen

De Peuterspeelzaal in Vreeland
is ook een bedrijf, zij het zonder
winstoogmerk. De peuterspeel-
zaal is gevestigd in het gebouw
van de basisschool maar vormt
daar geen onderdeel van. Voor
slechts 9 euro per dagdeel kun je
je peuter een geweldige tijd be-
zorgen!

Vechtkroost is een begrip in Vreeland.
Vele generaties peuters in de leeftijd van
2 tot 4 jaar hebben daar hun eerste stap-
jes gezet op weg naar zelfstandigheid.
Vaak voor het eerst een ochtendje weg
van thuis, spelen en delen met andere
kinderen in een veilige omgeving met
een vaste structuur. Het is voor een peuter
van net twee een enorme belevenis om
met een rugzakje met eten en drinken
nog veilig aan de hand van mamma of
pappa de peuterspeelzaal te betreden.
Om in een ruimte te komen met zoveel
speelgoed en zoveel andere kinderen die
allang gewend zijn en zich alvast hun fa-
voriete speelgoed hebben toegeëigend.
En dan is er de vaste juf die zich liefdevol
over de peuter ontfermt, hem meeneemt
en afleidt zodat het afscheid niet al te
zwaar zal vallen die eerste keer.  Hoewel
de peuterspeelzaal in de loop der jaren
professioneler is geworden, is de formule
gelijk gebleven: Eerst vrij spelen, dan na
het plassen en handen wassen met z’n al-
len aan tafel. Samen liedjes zingen, eten
en een boekje lezen. Vervolgens knutse-
len (ongelooflijk wat die kinderhandjes
al kunnen fabriceren) en daarna liefst
naar buiten. Een kwartiertje voor slui-
tingstijd samen opruimen, een afscheids-
liedje zingen en dan is het al weer voorbij.

De peuterspeelzaal is een goede voorbe-
reiding op de basisschool: de structuur
van de peuters sluit heel goed aan bij de
structuur die de kleuters in groep 1 krij-
gen. Bovendien is het gebouw al ver-

trouwd en de nabijheid van die ‘grote’
kinderen daardoor ook niet meer zo eng.
Het is bijzonder dat een klein dorp als
Vreeland al bijna 40 jaar de faciliteit heeft
van een peuterspeelzaal die voorname-
lijk draait op de bijdrage van betrokken
ouders. Ouders die zitting nemen in het
bestuur of in de oudercommissie. Daar-
naast wordt aan de overige ouders ge-
vraagd max. 1 keer per maand ouderhulp
te zijn, dwz. een ochtendje meedraaien
met de leidster. Dat is leuk want je kind
vindt dat belangrijk en je leert alvast de
kinderen kennen waar je zoon of dochter
waarschijnlijk ook op de basisschool mee
in de klas zit. Maar onontbeerlijk zijn na-
tuurlijk de ‘juffies’ zoals de kinderen ze
noemen. En dan bedoelen ze het professi-
oneel daartoe opgeleide driemanschap:
Sandra, Nicoline en Hanneke, de leidsters
van de peuterspeelzaal.

Ter voorbereiding van dit stukje en uit
nostalgische overwegingen, belde ik kort
geleden bij de peuterspeelzaal aan (want
zomaar binnenlopen kan natuurlijk niet)
en Nicoline deed open. Acht kindertjes
speelden in een grote, gezellig ingerichte
ruimte. Ik mocht meekijken en Nicolien
ging door met waar ze mee bezig was:
voorlezen op de bank met een aantal kin-
ders naast haar en één op schoot. Drie
jongetjes waren met elkaar bezig met
hun fietsen maar stoorden het gezel-
schap op de bank niet. Prachtig om te
zien, zo’n nieuwe generatie Vreelander-
tjes. R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Peuterspeelzaal Vechtkroost

Lezers schrijven

Een onvergetelijke dag

Bedrijvigheid in Vreeland
Peuterspeelzaal Vechtkroost

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.
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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

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

Koninginnedag 2011
Met genoegen licht het Oranje-comité we-
derom een tipje van de sluier op, in de stelli-
ge verwachting het enthousiasme voor
Koninginnedag 2011 - "Ik hou van Vreeland!" -
verder bij u aan te wakkeren. Nieuwe pro-
grammaonderdelen dit jaar zijn een fakkel-
optocht, zo tegen het invallen van de avond,
met aansluitend een spetterend vuurwerk -
de omliggende dorpen zullen van verre mee
kunnen genieten. "Vreelând boppe", denken
we dan! Fakkels zullen in de loop van april
te koop zijn bij Toos en Eva in Tierlantijn. De
vrijmarkt vindt dit jaar plaats in de omge-
ving van het Dorpshuis, dus haalt uw zol-
ders en garages maar vast leeg. Het is overi-
gens nog even spannend of de burgemeester
van Stichtse Vecht de aftrap voor
Koninginne-dag 2011 zal kunnen geven tij-
dens het traditionele Koninginnedag-ont-
bijt op het kerkplein. Immers, met zoveel
dorpskernen in één nieuwe gemeente, zal
het de burgemeester niet makkelijk vallen
om haar aandacht te verdelen. Van één ding
kunt u in elk geval op aan: het Oranjeco-
mité doet zijn stinkende best om de zo ge-
waardeerde ontbijttraditie in 2011 mèt bur-

gemeester voort te kunnen zetten. Voorts,
het kan geen kwaad om alvast eens na te
denken over een passende songtekst op de
wijs van "Ik hou van Holland" (u weet wel,
dat TV programma met Linda de Mol), al is
het maar één coupletje. Het zou namelijk
zomaar kunnen dat Vreelands zangtalent
zijn kunsten op het podium ten toon mag
spreiden...  En, tot besluit, ook in deze
Vreelandbode roept het Oranjecomité alle
Vreelanders nog eens op om de helpende
hand te bieden bij de voorbereiding en uit-
voering van de diverse onderdelen - 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 ie-
dere 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,
Martin de Jong, Michael Westgeest, Anne
Tusveld, Olaf Morel, Marjan van der Heuvel
en Misha lutje Beerenbroek. 
Koninginnedag 2011 - "Ik hou van Vreeland"
- u toch ook?

Aan het eind van de Kleizuwe staat, wat
nu heet, de Molen van Gabriel. Daar, vroe-
ger de Voorste Molen, werd 97 jaar gele-
den Jacob Mooij geboren. Vader Cornelis
Mooij was de molenaar en moeder Mooij
was druk met alles in en rond de molen,
maar vooral met de zorg voor acht kinde-
ren. Een draaiende molen was gevaarlijk
en de kleintjes werden aan een touw ge-
bonden om ongelukken te voorkomen. Zo
vertelde Jaap Mooij mij toen ik hem onge-
veer 50 jaar geleden regelmatig op het ijs
van het Hilversums kanaal tegenkwam.
Meneer Mooij, zoals ik hem had leren ken-
nen, was een fantastisch goede schaatser.
Een man met een prachtige slag, die een-
maal de schaatsen onder, zichtbaar wel-
haast, een ander mens werd. Te voet wat
schuchter en verlegen maar op het ijs vol-
strekt in zijn element. Hij kwam op de
fiets naar de molen, zette zijn fiets tegen
de molen want daar had hij immers tot
zijn twintigste gewoond, haalde zijn won-
derschone rondrijders, zo’n 200 jaar oud,
uit een krantje en maakte zich klaar voor
een flinke tocht. En dat tot op zeer hoge

leeftijd! Een paar jaar geleden, op het ijs ui-
teraard, zei ik tegen hem: “Meneer Mooij,
dat doet niemand u na”. Hij keek me aan,
krabte wat in zijn spierwitte haardos en
zei: “Ja, dat is zo, maar mijn vader en ei-
genlijk wij allemaal konden heel goed rij-
den.”
Zwieren was de familie-specialiteit. Jaap
Mooij zocht al rijdend een partner om te
gaan zwieren. Aan de stijl van schaatsrij-
den, aan de schaatsen en aan de leeftijd
van de dames op het ijs zag hij als kenner
of daar een mogelijke zwierpartner reed.
Hij ging er dan naast rijden en vroeg, dat
wat voor hem de gewoonste zaak van de
wereld: “Zullen we zwieren?”. In een oude
Vreelandpost ter gelegenheid van het 90-
jarige bestaan van de ijsclub Voorwaarts
staat een mooie foto van Bertha en de
broer van Jaap, Jan Mooij, al zwierend op
de ijsbaan bij het Plantagehuis. Jaap Mooij
hield, net als zijn moeder, niet van de mo-
len, storm, wind en zeker bliksem, daar
moest hij niets van hebben. Maar schaat-
sen was zijn lust en zijn leven. Een bijzon-
der mens zwiert nu elders, wie weet!   K.D. 

Lezers schrijven

Herinneringen aan een zwierig
en bijzonder mens: Jaap Mooij

Op dinsdagmiddag 8 maart rond 14.50
reed een 21-jarige automobilist uit
Amsterdam over de Provincialeweg N201,
van Loenen richting Vreeland. Door nog
onbekende oorzaak stuurde hij langzaam
naar links en ging over de middenstreep.
Hij botste tegen de spiegel van een tege-
moetkomende auto, bestuurd door een
45-jarige automobiliste uit Baambrugge.
Vervolgens botste de Amsterdammer fron-
taal op een hem tegemoetkomende

vrachtwagen, bestuurd door een 57-jarige
chauffeur uit Katwijk (ZH). Door het onge-
luk was het deel van de N201 tussen
Nederhorst den Berg en Vreeland tot ruim
twee uur later afgesloten en moest men
om rijden. De Amsterdammer raakte be-
kneld. Hij werd door de brandweer bevrijd
en met onbekend letsel per ambulance
naar het AMC in Amsterdam gebracht.
Het is onbekend of de vrachtwagenchauf-
feur letsel heeft opgelopen.

Ongeluk N201

� � � 



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
Ben jij al uit je winterslaap?Gelukkig dan
ben je precies op tijd. Waarvoor? Voor een
paar goede moppen, een heel mooi ge-
dicht, het opstarten van een meiden-voet-
balelftal, en… voor de uitslag. Wie zijn de
Razende Reporters? Herkende jij ze? Check
het hier! En heb jij ook nieuws? 
Schrijf ons: info@vreelandbode.nl

Kindernieuws
� Altijd al eens willen zien hoe een vos er

van dichtbij uit ziet? Kijk dan gauw op:
www.volgdevos.nl 

� Een bezoek aan het Rijksmuseum voor
het schilderij de Nachtwacht…vind jij
dat nu leuk of stom? Probeer het zo
eens… Kijk op www.tikkit.nl. Klik op ‘alle
games’ en scroll totdat je Nachtwacht en
Rembrandt ziet. Veel gameplezier!

RR - Wie is wie?

Pien Reijnen     Jan Driessen

Alexine Sakkers   Lieke Marseille

Tom Tervoert     Isabel Sakkers

Bibbi Veen            Hidde Vogelpoel

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

Nena van der Meer    Kamiel Corstjens

Ingezonden brief
WIE WIL ER MET MIJ VOETBALLEN ????
Hallo allemaal, ik ben Jessi, ben 6 jaar en ik
wil graag voetballen in een meisjesteam.
Om te kunnen voetballen in een meisjes-
team ben ik daarom op zoek naar nog meer
meisjes die ook graag willen voetballen.
Om een team te kunnen zijn zoek ik ande-
re meisjes van (bijna) 6 of 7 jaar.  Wil je ook
graag voetballen, of wil je het uitproberen?
Stuur een berichtje sturen naar : jessiwil-
voetballen@gmail.com Als er genoeg meis-
jes zijn dan wil ik graag in April een aantal
keer met elkaar gaan trainen, en misschien
wel een wedstrijd, om te kijken of we het al-
lemaal leuk vinden om te doen.
We mogen trainen bij sv de Vecht. Mijn va-
der, die is nu al trainer bij sv de Vecht, wil
de trainingen in april aan ons gaan geven,
en als er genoeg meisjes blijven daarna mis-
schien ook wel! Dus wil je ook graag voet-
ballen laat het aan mij weten !

Groeten Jessi  

Uit de moppentrommel

nr � Een oud vrouwtje zit te vissen bij de
Vecht. Een man vraagt wat zij doet. ‘Ik pro-
beer mijn toffee op te vissen die in het wa-
ter is gevallen.’
‘U mag wel een nieuwe van mij hebben’,
zegt de man vriendelijk.
‘Nee, dank u’, zegt het vrouwtje. ‘Mijn
kunstgebit zit nog aan die toffee vast.’
Groetjes, Jan

nr � Er loopt een man op straat. Hij is op-
zoek naar een parkeerplaats. Als hij er net
een ziet wil daar ook een andere auto par-
keren. Maar de kleine auto is hem voor. De
man uit de grote auto is uit gestapt. Hij be-
gint te schelden hij loopt, naar de andere
man toe. hij zet de man op de stoep
En zegt blijf daar staan. de man slaat de
kleine Auto in elkaar er komt een voorbij-
ganger langs. De voorbijganger zegt kan je
daar niks aan doen. Nee zegt het mannetje,
maar hij ziet niet dat ik steeds een stukje
ben opgeschoven!  
Liefs, pien (die ‘m als een echte moppentapper
zelf bedacht!)
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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!!!

nr � Kleine Fiona:" Mama, ik heb gehoord
dat de meesters en juffen 
Betaald worden om les te geven."" Ja dat is
zo." Fiona:" Dat is toch niet eerlijk. Tenslotte
doen de leerlingen al het werk
Groetjes, Hidde

Klein elfje
Winterslaap!
Eekhoorns slapen
In de winter
Eekhoorns eten zich vol
Lente!
Van Isabel en Pien

Tekening van Jan

Jan:” ik vind het leuk om een ketepiler te te-
kenen omdat mijn vader ermee werkt!”

Gedicht ‘Ver van huis’
Ik ben in Frankrijk,
Ver van huis.
Maar toch is er iets,
Dat me doet denken aan thuis.
Ik heb veel heimwee,
En ik weet niet hoe ik me voel.
Goed, op m’n gemak, welnee!
Maar ook niet slecht,
Ik weet het niet,
Eerlijk gezegd

Door Berend Keehnen

Tekening van Tom

Tom: “het is een straaljager. Ik hou eigen-
lijk helemaal niet van straaljagers maar
het kwam gewoon in mijn op” 

En dan nog dit....
� De Kop van de Kinderpost heeft zulke

mooie letters dankzij Lieke en Bibbi! Kun
jij ook fantasieletters maken?

Alaaf!
Zijn ze in Zuid Nederland al weer uitgesla-
pen? Nog even nagenieten met… 
Nena’s Carnaval.

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) 

Raadsel
Weet jij 

welke bloem 
kan ontploffen?

Antwoord: 
KLAPROOS
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NOW OR NEVER FESTIVAL
Bij uw dealer in Wijdemeren

10% korting op het bij te betalen bedrag

Twingo GT-tce-100 20.000 km. blauwmet. 11-2007 10.950,-
Twingo Privilege 16V 92.000 km. groenmet. 06-2006 6.950,-
Clio Dynamique TCE-5-drs. 18.000 km. zilvermet. 12-2007 11.950,-
Clio Exeption 1.4 5-drs. 47.000 km. paarsmet. 10-2006 9.850,-
Clio Community 1.2 5-drs. 91.000 km. l.blauwmet. 10-2005 8.450,-
Clio Authentique 1.2 5-drs. 31.000 km. zilvermet. 02-2008 11.800,-
Kangoo Expression 1.6 58.000 km. groenmet. 03-2007 10.750,-
Megane Expression 1.4 3-drs. 33.000 km. beigemet. 06-2005 10.950,-
Megane Expression 1.4 5-drs. 35.000 km. d.blauw. 04-2009 9.950,-
Megane Dynamique 1.6 5-drs. 13.000 km. roodmet. 11-2008 19.650,-
Megane Expression Estate diesel 117.000 km. d.blauw. 11-2006 13.250,-
Scenic Dynamique 1.6 123.000 km. groenmet. 03-2003 7.850,-
Scenic Expression 1.9-diesel 155.000 km. antracietmet. 06-2001 6.450,-
GrandScenic Dyn. 2.0 7-pers. 140.000 km. antracietmet. 01-2005 11.950,-
Laguna Expression 1.6 135.000 km. d.blauw 03-2002 4.975,-
Laguna Dynamique 2.0 39.000 km. blauwmet. 04-2005 19.950,-
Espace Privilegé 2.0-T 117.000 km. blauwmet. 11-2003 14.800,-

OVERIGE MERKEN:
Chevrolet Matiz 5-drs. 47.000 km. zilvermet. 08-2006 4.975,-
Chevrolet Tacuma 1.6 Spirit 45.000 km. zwartmet. 10-2006 8.750,-
Citroen C-5 2.0 113.000 km. grafitmet. 07-2004 8.750,-
Fiat Stilo Dynamique 1.6 69.000 km. zwartmet. 09-2003 6.450,-
Mercedes B-200 5-drs. autom. 44.000 km. grafitmet. 10-2005 23.950,-

ZONNIGE ZOMER CABRIO’S:
Nissan Micra 1.4 C.C. 56.000 km. beigemet. 09-2006 10.650,-
Megane Dyn. 2.0 C.C. 90.000 km. beigemet. 05-2004 12.950,-
Megane Dyn. 2.0 C.C.-aut. 83.000 km. zilvermet. 05-2004 13.950,-

Op 27 maart opent een bijzondere tentoon-
stelling in Museum Maarssen: Uit de ge-
meentelijke schatkamers, kunstcollecties
van de Stichtse Vecht. De tentoonstelling
toont een gevarieerde collectie kunstwer-
ken uit de gemeentehuizen van de drie ge-
meentes die sinds 1 januari 2011 de ge-
meente Stichtse Vecht vormen: Beek en
Hoff in Loenen, Boom en Bosch in
Breukelen en Goudestein in Maarssen. Uit
deze collecties is een selectie gemaakt die
alle 12 kernen van de nieuwe gemeente zo
goed mogelijk vertegenwoordigt. Natuur-
lijk hangt er ook werk waarop ons dorp te
bewonderen is. Zo heeft de Vechtstreek-
schilder E.R.D. Schaap een prachtig zicht
op Vreeland gemaakt, dat op de eerste ver-
dieping van Beek en Hoff hing, en nu aan
de wand in Maarssen. Ook zijn een teke-
ning van de Van Leerbrug door Chris Schut
en een gravure van Slot Vredeland te be-
wonderen. Verder zijn veel schilderijen,

prenten, beelden
en enkele bijzon-
dere voorwerpen
te zien, die allen
een band hebben
met een van de
drie gemeente-
huizen. Echt een
aanrader om eens naar toe te fietsen of rij-
den, nu de lente weer begint! 
Het museum is open op woensdag, zater-
dag en zondag van 13.00 -16.00 uur.
Toegang tot 16 jaar gratis, daarna ? 3,-.  Er
zijn ook (kinder)rondleidingen op afspraak
mogelijk. Het museum ligt aan de Vecht,
naast Goudestein en is gevestigd in het
voormalige buitenplaatsje Silverstein,
Diependaalsedijk 19b te Maarsssen. Kijk
voor meer info op www.museummaars-
sen.nl. Tijdens het landelijk Museum-week-
end op 2 en 3 april is het museum gratis
toegankelijk!

Vreeland te bewonderen 
in Museum Maarssen
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Vorige maand kon u lezen over de aanloop
tot de bouw van het oude gemeentehuis
aan de Raadhuislaan. Architect
Kamperdijk tekende voor het ontwerp. De
door hem ingediende begroting van ruim
10.000 gulden werd goedgekeurd door de
schoolinspectie en de gemeenteraad.
Gedeputeerde Staten betaalde bijna de
helft, zo’n 4000 gulden, mee aan de bouw.
Aannemer van As uit Vreeswijk tekende als
laagste in bij de openbare aanbesteding en
bouwde het pand in iets meer dan een jaar.
Bij de opening werd een eerste steen inge-
metseld door burgemeester van Lawick
van Pabst. Als u voor het pand staat ziet u
de steen nog links onderin de gevel zitten.
In het gebouw van 14 bij 14 meter zat de
school op de begane grond, het gemeente-
kantoor op de eerste verdieping en de on-
derwijzerswoning deels op beide etages.
Het gemeentehuis had als ruimtes een se-
cretarie, raadszaal, spreekkamer en een ka-
mer voor het polderbestuur. De indeling
van het gebouw en de ingangen zouden in
de loop der tijd een paar keer veranderd
worden. Zo ziet u op de oude foto een aan-
bouw aan de voorkant, met twee ingangen
en daartussen het gemeentelijke ‘voor-
hangkastje’. De aanbouw is later weer afge-
broken. Door de naoorlogse geboortegolf
en de uitbreidingen van Vreeland nam het
aantal leerlingen toe en werd de school te
klein. Een nieuwe school werd in 1956 ge-
opend aan de Niftarlakelaan, op dezelfde
plek waar nu CSV Ridderhof staat. De ruim-
tes die vrijkwamen in het gebouw werden
in gebruik genomen door het Vreelandse

verenigingsleven. De woning van de
schoolmeester bood – vanwege de woning-
nood- tijdelijk ruimte aan maar liefst drie
gezinnen. Toen deze vertrokken, werd hier
een tandartspraktijk gevestigd en maakte
het Kruiswerk er gebruik van. De slaapka-
mers van de schoolmeester op de eerste ver-
dieping werden bij het gemeentehuis ge-
trokken en zo functioneerde het gebouw
naar tevredenheid totdat de gemeente
Vreeland op 1 april 1964 werd opgeheven
en bij Loenen werd gevoegd. Het gemeente-
bestuur vertrok en de ruimtes kregen een
soort ‘dorpshuisfunctie’: muziekvereni-
gingen en koren oefenden er, jeugdsocië-
teit De Parachute was er gevestigd en tij-
dens de restauratie van de kerk werden er
diensten gehouden. Toen in 1985 het
Dorpshuis werd geopend kwam het oude
gemeentehuis grotendeels leeg te staan.
Het werd verbouwd tot 11 HAT-eenheden
met subsidie van de Staat, die meer wonin-
gen wilde voor ‘Huisvesting  voor
Alleenstaanden en Tweepersoonshuis-
houdens’. In maart 1987 werden deze wo-
ningen in gebruik genomen. Nog steeds
functioneert het gebouw als appartemen-
tengebouw. Maar wie goed kijkt ziet nog de
herinneringen aan de oorspronkelijke
functie: boven de deur aan de zijgevel de
tekst ‘gemeenteschool’ en aan de voorkant
het wapen van de oude gemeente
Vreeland. Let ook op de boom op de hoek
van het gebouw, met het hek erom heen.
Deze boom is weer een verhaal apart.
Daarover leest u weer een andere keer!
Foto boven: coll. W. Mooij J.J. 

Vreeland vroeger....

...en nu!

Het voormalige gemeentehuis - deel 2Het voormalige gemeentehuis - deel 2

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

Van onze scharrelrunderen:
Magere runderlappen 600 gram  € 5,00
Malse kogelbiefstuk      3 stuks € 6,50

Uit onze eigen keuken: 
Beenham 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

Vreeland vroeger....
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De oer-Vreelander
Arjan Brinkman is bij velen bekend als voet-
baltrainer en je kunt hem kennen van
“Cor”, waar hij elke week wel een biertje
kwam halen. Dat Cor nu gesloten is vindt hij
jammer. Een kroeg hoort in een dorp als
deze. De vrijdagavond gaat hij nu naar het
Dorpshuis. Hij is er blij mee dat die in han-
den is van mensen uit het dorp zelf. Dat
heeft zo’n dorp nodig, samen dingen oppak-
ken, zo’n “laten we het doen” sfeertje moet
er zijn. Hij is zelf ook betrokken bij meerde-
re activiteiten in het dorp, zoals ‘de brom-
merrees’ samen met Wim Jan Soede en hij is
lid van de Ondernemings-vereniging. 

Hij is geboren op de Lindengracht. Toen hij
vijf was verhuisde het gezin met zus Janine
en broer Marco naar de Boslaan. De jonge
jaren op de Boslaan en op school brengt
Arjan door met dezelfde vrienden die hij
nu nog heeft. Erwin de Haan ziet hij nog
elke week. School was niet zijn grote hob-
by. Hij stopt als hij 15 jaar is en brengt zijn
tijd door met klusjes. Eieren venten voor
een zakcentje met Wim Jan Soede en va-
kantiewerk bij Arends banden in
Loenersloot. Voordeel van werken in plaats
van school, is dat hij geld op zak heeft,
waardoor hij al snel op plekken komt waar
je normaal als 15-jarige niet komt. In
Discotheek/jeugdsoos “de Parachute” in
het Vreelandse gemeentehuis bijvoorbeeld
of stappen in Loosdrecht met de grote jon-
gens, waar je eigenlijk 21 voor moest zijn. 
Hij gaat voor een aannemer aan de slag met
timmerwerk, maar de sfeer bevalt niet en
hij gaat terug naar de bandenzaak van
Ronald Arends. Tijdens een avondje bij Cor
spreekt hij Sjouke Kuiker, directeur bij Jan
van den Broek autobanden, die wat in hem
ziet en hem vraagt voor een filiaal in
Amstelveen. Als in 1988 Kwik Fit het hele
bedrijf van Jan van den Broek overneemt
en niemand zin lijkt te hebben in dat
Amerikaanse keurslijf, neemt Ronald
Arends een zaak over aan de Amsteldijk in
Amsterdam. Arjan is bedrijfsleider en runt
de boel. Als het pand verhuist naar de hoek
Amsteldijk/ Ceintuurbaan, regelt hij eigen-
handig de hele verhuizing. Dat is het mo-
ment dat het gesprek over overname door
Arjan begint en in 1995 is het zover. Hij
moest nog wel zijn middenstandsdiploma

halen en, ondanks dat hij nog steeds niet
van het leren is, lukt dat. Hij heeft geen se-
conde spijt van die beslissing. Het zijn
drukke werkweken, hij is 6 dagen per week
van huis. Maar hij is eigen baas en als hij no-
dig is, is hij er. Hij heeft in de jaren een goe-
de band opgebouwd met de Amsterdamse
klanten. Wie er eenmaal komt, gaat als
klant niet meer weg. Hij heeft excentrieke
klanten, uit het vastgoed, de voetbalwe-
reld, Hells Angels, entertainment, horeca
en dat maakt het een boeiende werkplaats. 
Zijn vrouw Julia kent hij al heel lang. Ze
woonde vroeger ook op de Boslaan en is een
nichtje van zijn vriend Erwin. 19 jaar gele-
den is dat een relatie geworden en inmid-
dels zijn ze 14 jaar getrouwd en ouders van
Lucas. Die is net 10 jaar geworden (Lucas,
nog gefeliciteerd!) en gek van voetbal, zo-
wel om zelf te spelen als om te kijken. Hij
gaat regelmatig met Arjan naar Feyenoord.
Daar zijn ze beide fan van, en niet zo’n beet-
je. Het contract voor de brandblussers in
zijn pand in Amsterdam heeft Arjan open-
gebroken omdat er Ajax op de blussers
stond, en hij weigerde deze in de zaak te la-
ten hangen. Gelukkig heeft net voor ons ge-
sprek Feyenoord met 5-1 gewonnen, mis-
schien dat hij daarom nu wel wilde praten. 
Ik vraag hem of hij altijd in Vreeland zal
blijven en daar twijfelt hij over. De binding
wordt minder. Vroeger liep je overal even
naar toe en naar binnen, dat is nu niet
meer zo. Vreeland is een slaapdorp gewor-
den, waar mensen alleen nog wonen. Je
ziet het aan de auto’s, overdag is er geen
auto in het dorp te zien, en ’s avonds rijdt
iedereen zijn auto de stoep op om zo dicht
mogelijk bij huis te kunnen uitstappen.
Het ziet er niet uit, vindt hij. Het lokt niet
uit tot een fijne wandeling door het dorp
en het is gevaarlijk. Wat hem betreft is
Naarden of Muiden een mooi voorbeeld
hoe het beter kan. Auto’s uit de kern weg.
Dat is ook voor de middenstand een aan-
lokkelijk beeld want dat trekt wandelaars
en fietsers. Hij verwondert zich ook op de
focus op meer huizen en meer parkeer-
plekken, terwijl het veel meer zoden aan de
dijk zet om het mooier te maken. Het fiets-
tunneltje opknappen bijvoorbeeld, of de
voetpaden verbeteren in plaats van meer
van hetzelfde. Het is niet ondenkbaar dat
de schoolkeuze van Lucas dus nog een keer
tot een verhuizing kan leiden. Niet naar
Amsterdam, voor geen goud, dat is prach-
tig om te werken, maar om te wonen heef
hij rust en ruimte nodig. Deze self-made
man weet goed wat hij wil. Het is zijn dorp
en hij heeft er veel voor over om het mooi-
er te krijgen. En anders zoekt hij zelf wel
een ander mooi plekkie.

De import-Vreelander
Dick en Leny van de Ende wonen aan de
rand van Vreeland in een prachtige woon-
boot met, hoe kan het ook anders, een for-
midabel uitzicht. Vanaf de Vecht gezien is
hun boot gelegen aan een zijwater dat naar
de Nigtevechtseweg voert. Een prachtige
zwaan steekt zijn hoofd boven de veranda
uit en loert naar binnen. Voor het gemak
vergeten we maar even dat hij een aantal
dagen eerder een paar ganzeneieren ver-
schalkt heeft. De zon schijnt naar binnen
en Dick en Leny vertellen over hun wonder-
lijke leven. Dick is in 1925 in Indië geboren

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

TERRAS SEIZOEN VANAF 1 APRIL A.S.

Vanaf 1 april staat het terras weer klaar, mits
het weer het toe laat serveren we lunch en diner buiten.

Lunch dinsdag tot en met vrijdag 1200-1400
Diner dinsdag tot en met zaterdag 1800-2130

PRIVATE DINING
Heeft u een zakelijke bijeenkomst of een privé

aagelegenheid? De Nederlanden heeft 2 comfortable
zalen waar wij verschillende bijeenkomsten kunnen 

verzorgen.

NIEUWE WEBSITE
Surf naar www.nederlanden.nl 

voor onze nieuwe website!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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als tweede zoon van Nederlandse Indiërs.
Zijn vader kwam uit Hoek van Holland
maar liet wijselijk het roerige vooroorlogse
Europa van 1914 achter zich en toog naar
Indonesië om daar als leerkracht aan het
werk te gaan. Zijn moeder was de dochter
van een Nederlandse bestuursambtenaar,
geboren op Tandjong Pinang. Na ook een
periode in Nederland te hebben gewoond,
keerde zijn moeder terug naar Nederlands
Indië om ook als leerkracht te gaan wer-
ken. Zijn ouders werden toen allebei op
Serang gestationeerd en..  werden verliefd.
Ze kregen 2 zonen. Dirk van den Ende is in

1925 geboren in Djokjakarta. Na 3 jaar in
een Jappenkamp ‘ingekwartierd’ te zijn ge-
weest vertrok de toen 20-jarige Dirk, alias
Dick, naar het vaderland van zijn ouders.
Hij ging in Amsterdam studeren aan de
Kweekschool voor Scheepwerktuigkun-
dige, om scheepsmachinist te worden.
Ruim 3 jaar heeft Dick de wereldzeeën be-
varen maar toen was het klaar; hij koos
voor een leven aan de wal. Hij leerde zijn
toenmalige vrouw kennen met wie hij 5
kinderen kreeg. Twee zonen en drie doch-
ters. Eén dochter is helaas jong overleden. 
Inmiddels had Dick een serieuze passie voor
cabaret en musicals opgebouwd. Het cabaret-
en musicalgezelschap van de Amsterdamse
jongeren vereniging AMVJ trad overal in het
land op en werden een waar begrip in thea-
terland. Ze mochten zelfs optreden bij de ver-
loving van prinses Margriet en Pieter van
Vollenhoven (èn Juliana de hand schudden!).
Geheel in Nederlandse stijl ging Dick vervol-
gens weer nuchter aan het werk, ondermeer
als toezichthouder bij Stork en daarna als
hoofd technische dienst bij de veiling van
Aalsmeer. 
Dick staat zelf liever niet op de planken.
Zijn passie en talent liggen bij het organise-
ren, produceren en het talent bij elkaar
brengen voor de musicals. Maar het duur-
de nog enkele jaren (en werkgevers) voor-
dat Dick de kans kreeg van zijn passie zijn
werk te maken. Eind jaren 60 wilde de
amusementsafdeling van de NCRV zich
gaan toeleggen op televisiemusicals. Dit
was de kans voor Dick. Met 6 vertaalde en
kant-en-klare musicals onder zijn arm,
ging hij het gesprek aan. Binnen 5 minuten
had hij de baan zeker gesteld. Hij zou 20
jaar bij de NCRV blijven, daar vele getalen-
teerde collega’s uit de AMVJ-tijd introduce-
ren, met alle bekende namen uit de
Nederlandse showbizz werken, en zijn
tweede vrouw, Leny leren kennen. 
Dat Dick en Leny elkaar zouden ontmoeten
stond in de sterren geschreven. Hun paden
kruisten zo vaak dat het  slechts een kwes-
tie van tijd was, voordat ze elkaar eens goed
in de ogen zouden kijken! En dat gebeurde,
maar niet bij hun eerste ontmoeting. Ze

ontmoette elkaar voor het eerst bij de mu-
sical:  “Het meisje met de blauwe hoed”,
met Jenny Arean en André van Duin. Leny
had de  IVKO en de Scapino Dansacademie
gedaan om vervolgens 2 jaar bij het ballet-
gezelschap Scapino te dansen. Dit bleek
toch niet helemaal haar wereldje te zijn. Na
wat omzwervingen en toevaltreffers kwam
Leny bij de televisie terecht als danseres. Dit
bleek aanzienlijk beter bij haar te passen.
De chaos, de gekte, de variatie inspireerden
haar meer dan de discipline en herhaling
van een balletgezelschap. Naast het televi-
siewerk waren beiden actief in het schnab-
belcircuit, een welkome financiële aanvul-
ling en feitelijk ook een gedegen ‘on-the-
job’ theatertraining. Tijdens de vele auto-
ritten door het land, realiseerden Leny en
Dick zich dat er méér was dan een vriend-
schap, en besloten ze hun leven te delen.
Na wat omzwervingen belandden ze in
1985 in Vreeland, in hetzelfde jaar waarin
Dick afscheid nam van de NCRV. Dit bete-
kende overigens geenszins dat het echt-
paar van den Ende het rustig aan ging
doen. In 1986 richtte Dick van den Ende
het Theatergezelschap ‘Jeans’ op, een ini-
tiatief waarbij nog onbekende Nederland-
se talenten de kans kregen te excelleren op
de bühne. Jeans is inmiddels al 22 jaar een
begrip in de Nederlandse theaters “The one
and only super spectacular song and dance
show with the greatest hits of all times”. 
De Jeansformule is gebaseerd op een idee
van Dick waarmee hij jonge mensen een
kans wilde geven om te laten zien dat ze
meer kunnen dan in de ‘chorus line’ van
een musical te staan. In oktober 1986 be-
gonnen als een workshop, met 13 jonge en-
thousiaste zangers/dansers, groeide Jeans
uit tot een volwaardige theatervoorstelling
en zijn in heel Nederland ruim 2400 voor-
stellingen gegeven. Inmiddels hebben vele
van die jonge talenten bewezen dat Dick
van den Ende het gelijk aan zijn kant had
en heeft, zoals Lenette van Dongen, Tony
Neef, Antje Monteiro en Bastiaan Ragas om
er maar een paar te noemen. 
Dat niet alleen Amsterdam een bodem is
voor creatief uitvoerend talent blijkt uit
het feit dat Dick nog steeds de audities voor
nieuw Jeansbloed regelt vanuit ons eigen
Dorpshuis, hier in Vreeland. Het jong ta-
lent wordt hier gekoesterd, warm onthaald
en vervolgens klaargestoomd voor de spot-
lights. In september gaat de 21ste Jeans in
première! Het theatervak is er een van kilo-
meters maken, veel – en we weten allemaal
uit ervaring dat Vreeland een uitstekend
vertrekpunt is voor boeiende reizen..
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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

Ook deze zomer gaan we voor de 10e keer
huttenbouwen 16 tot en met 19 augustus.
Het thema voor dit jaar is “10 jaar hutten-
bouwen”. 
Oproep voor bouwmaterialen 
We vragen alle inwoners om (redelijk scho-
ne en spijkervrije) pallets, plaatwerk, bal-
ken, hang- en sluitwerk, deurtjes etc. voor
ons te bewaren. We zoeken ook naar leden
voor ons comité en mannen of vrouwen die
Casper kunnen helpen bij het verzamelen
van bouwmateriaal.
Reinko Abels, Evelyn van Vliet en Casper
Zeldenrijk, Anne Tusveld, Nelly Jilesen

Huttenbouwen 2011
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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

Conclusions Communication Architects

is gevestigd op Hofstede Groot Kantwijk

aan de Bergseweg, daar waar ook de polo-

wedstrijden plaatsvinden. Reclamegoeroe

Rob Benjamens vertelt over de activiteiten

van zijn bureau. ‘We zitten hier nu tien

maanden en het bedrijf bestaat bijna 3,5

jaar. Deze locatie is helemaal geweldig. En

wat wij doen? Communicatie architec-

tuur. We adviseren bedrijven hoe ze hun

communicatie kunnen regelen en hoe ze

zich kunnen positioneren in de markt.

Dat wordt ook wel merkdenken genoemd.

We geven dus puur strategische adviezen.

En we helpen bij het zoeken van de juiste

bureaus die voor de uitvoering van de re-

clame en de communicatie kunnen zor-

gen. Ieder merk heeft waarden: Volvo staat

voor veiligheid, BMW voor rijplezier en

Audi voor superieure techniek. Alle bedrij-

ven c.q. merken zoeken een onderschei-

dende positie. Op dat stuk, merkdenken,

denken wij mee.’

Oer-Vreelandse vrouw
CCA heeft zes werknemers en Rob

Benjamens sluit verdere groei niet uit.

Maar waarom ging  het bureau naar

Vreeland? Benjamens:  ‘Ik woon in

Nederhorst en mijn zakenpartner Fred

Moolhuisen woont in Ankeveen. We heb-

ben ons hele leven in de file gestaan. En

dat hoeft nu niet meer. Zelf heb ik ook heel

lang in Vreeland, aan de Singel, gewoond.

Mijn vrouw, Nell Brandse, is zelfs oer-

Vreelandse. Dus we hebben zeker een

band met dit prachtige  dorp.  Ik kan nu

met de fiets of zelfs met de boot naar mijn

werk. Ik wist natuurlijk al dat deze hofste-

de van Cor van Zadelhoff er was. Toen er

kantoorruimte vrij kwam, was de beslis-

sing snel genomen. Het is een mooie rui-

me locatie op een centrale plek. Dat komt

goed uit, want wij willen de centrale plek

worden waar adverteerders en de reclame-

wereld elkaar kunnen ontmoeten. We or-

ganiseren regelmatig bijeenkomsten en

brainstormsessies. We kunnen hier mak-

kelijk 200 mensen ontvangen. En echt, ie-

dereen die hier komt, krijgt een vakantie-

gevoel. Het is toch geweldig dat je op zo’n

plek mag werken? Dit wordt steeds meer

het kloppend hart van de reclamewereld.

Toen we dit pand betrokken hebben we

een housewarming party georganiseerd.

Natuurlijk mét een speciaal voor ons geor-

ganiseerde polowedstrijd. Het is geweldig

dat Van Zadelhoff zo’n emotionele band

met deze streek heeft. Hij wil dat het ge-

bied mooi blijft en brengt veel in oude stijl

terug. Zo langzamerhand wordt dit een

van de mooiste stukjes aan de Vecht. Het

wordt ook heel goed onderhouden. De om-

geving is voor iedereen die hier werkt, of

komt, inspirerend.’

De andere Cor
Rob was ook een regelmatige bezoeker van

het café van onze Cor. Na een pittige brain-

storm sessie een borrel in ons dorpscafé!

Dat hoorde er zo bij. Benjamens: ‘Ik had

een sterke band met Cor. Hij was een

icoon, iemand die altijd trouw is aan zich-

zelf. Nu komt Lokaal Zuid van Paul

Zuidervaart. Mijn verwachting is dat we

onze ‘borrel’ in deze nieuwe brasserie

gaan nemen. We willen zoveel mogelijk de

middenstand in het dorp ondersteunen.

Dus doen we voor onze zaak ook de bood-

schappen bij Aloys. Wie klaagt dat de mid-

denstand vertrekt, kan daar zelf wat aan

doen. De oplossing is simpel. Ga naar de

mooie Dagmarkt.’ En dan krijg ik nog snel

een rondleiding.  Via de stallen waar de

Limousine koeien er ontspannen bijlig-

gen, naar de door architect Van Berkel ‘ver-

bouwde’ bunker. Inderdaad, het is een

prachtige plek. En wie hier werkt is zeker

bevoorrecht! C.L. 

Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper.... 
Rob Benjamens, partner 
Conclusions Communication Architects: 
‘Groot Kantwijk is een inspirerende werkplek’

ZEIST - Stichting HiP (Hulp in Praktijk)
biedt mensen in nood de helpende hand.
Sinds 2009  is HiP actief in Nieuwersluis,
Loenen, Loenersloot, Vreeland en
Nigtevecht.  Steeds meer mensen weten
HiP te vinden. Sonja (helpdeskmedewer-
ker HiP): “Wanneer iemand ons belt met
een hulpvraag, en zelf een gebrek heeft
aan netwerk, gezondheid en/of financiën,
gaan wij op zoek naar iemand die kan hel-
pen. In  Nieuwersluis, Loenen, Loener-
sloot, Vreeland en Nigtevecht worden er

op deze manier ook mensen met elkaar in
contact gebracht!” De hulp is gratis, en
wordt aangeboden namens de participe-
rende lokale kerken. 6 kerken doen hier-
aan mee en er zijn inmiddels 30 hulpbie-
ders ingeschreven bij de helpdesk. In 2010
zijn 130 hulpcontacten geweest met de
HiP helpdesk. 100% van de hulpvragers is
ook daadwerkelijk geholpen! Het tele-
foonnummer (0900-447 447 4) is op werk-
dagen te bereiken van 9 tot 12 uur en van
13.30 tot 17 uur.

Hulp nodig? Bel HiP!
0900 447 447 4 Hulpdienst voor noodhulp

TE
 H

U
U

R Op de kaasboerderij
Voorste gedeelte van boerderij
Met vrij uitzicht op rivier de Vecht

Huur e 1.095,00 per maand inclusief gas/water/licht/ wifi-internet/
satellietontvangst/glazenwasser (buiten) en garagebox 20m2

Meer informatie: David 06-10132084



De komende maand is goed voor rechtlij-
nig denken. Op 4 april staat de planeet
Saturnus in oppositie met de Zon. Dat bete-
kent, dat voor een waarnemer in Vreeland,
Saturnus precies tegenover de Zon aan de
hemel staat. De Zon, Aarde en Saturnus
staan op een lijn. Daardoor komt Saturnus
op rond zonsondergang en gaat ze onder
rond zonsopkomst. De planeet is hierdoor
vrijwel de gehele nacht te zien., Daarnaast
staat Saturnus op dit moment relatief
dicht bij de Aarde, zodat hij goed zichtbaar
is; ideale omstandigheden dus om
Saturnus te bekijken. Met een verrekijker
zijn de ringen van Saturnus goed te zien.
Deze ringen zijn zeer waarschijnlijk het
overblijfsel van een maan die door de
zwaartekracht van Saturnus uiteen gerukt
is. Net als de zon, komt ook Saturnus niet
zo heel hoog boven de horizon.
Op 6 April staat de planeet Jupiter in con-
junctie met de Zon en beweegt vanuit
Vreeland gezien er precies achterlangs.
Jupiter, de Zon en de Aarde staan op een
lijn. De planeet is hierdoor op dit moment
niet zichtbaar. Jupiter bevindt zich op
maximale afstand van de Aarde (bijna 900
miljoen kilometer). En om het verhaal
compleet te maken. Op 9 april bevindt de

planeet Mercurius zich in benedencon-
junctie en beweegt tussen Aarde en Zon
door. De Zon, Mercurius en de Aarde be-
vinden zich dan op een lijn, waardoor de
Aarde in oppositie staat voor een denk-
beeldige waarnemer op Mercurius. Dat
betekent dat vanuit Mercurius bekeken,
de Aarde opkomt, wanneer de zon onder
gaat, en de Aarde gaat onder, wanneer de
zon opkomt.  H.L. 
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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

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

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)

Gratis glazen...
...maar wie betaalt ze dan?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Hemel boven Vreeland

Wat doen zij nou?
Iedere donderdagavond met hout aan de
slag, hakken, schuren en schaven. De hout-
bewerkers noemen ze zichzelf. Een groep –
met helaas alleen nog maar – mannen, die
elke donderdagavond in het Dorpshuis aan
houtbewerking doen. Clublid Reinko Abels
vertelt: ‘Het is 25 jaar geleden ontstaan uit
een cursusproject. We kregen toen les van
Joop Huisstede uit Vreeland. In 2000 is hij
overleden. Zijn vrouw woont nog steeds
aan de Nigtevechtseweg’. 
De mannenclub met negen leden houdt
zichzelf in stand. Ze hebben geen bestuur
en nieuwe leden zijn welkom. Van de ne-
gen houtbewerkers komen vier uit
Vreeland. De anderen komen uit Loenen,
Breukelen, Kortenhoef en Vinkeveen.
Reinko: ‘Ieder jaar rond de zomer bellen we
weer met elkaar of we door zullen gaan. En
dat doen we dan ook. Dan maken we weer
een afspraak met het Dorpshuis. Ik zit er
nu voor het derde jaar bij. We nemen zelf

alles mee. Hout, materiaal, gereedschap,
speciale beitels, houthamers. Die spullen
kopen we bij De Hazelaar in Soest.’ Reinko
laat wat werkstukken zien; mooie versie-
ringen voor zijn boot en een houten vorm
om speculaaspoppen in te bakken. ‘We
denken er wel over om in de toekomst eens
een expositie te organiseren. Er worden
echt mooie kunstwerken gemaakt. Van ab-
stract tot figuratief. We ondersteunen el-
kaar, geven tips en in de toekomst gaan we
ook weer een vakman inhuren die ons spe-
ciale technieken kan aanleren. En wat be-
treft die expositie: het zou leuk zijn als dat
een soort open podium werd voor al het
creatieve talent in Vreeland.’

De kosten voor dit cursustraject zijn laag.
De leden betalen voor 24 bijeenkomst
slechts € 40. Voor de prijs hoef je het dus
niet te laten. Reinko: ‘Echt, het is heel ont-
spannend. We werken met levend materi-

aal en zijn vooral bezig met het
zoeken naar oplossingen. Hoe kun
je bijvoorbeeld een hoorn van
hout diepte geven. Dat soort vra-
gen. De werkbanken zijn nog uit
de tijd van het cursusproject en
staan in de gang tussen het dorps-
huis en de gymzaal. Het enige wat
we eigenlijk missen is een hobby-
ruimte. Die was er vroeger wel,
maar daar is indertijd een keuken
voor in de plaats gekomen. En dat
had weer met de cateringactivitei-
ten te maken.’ Dan tot slot: ‘De on-
derlinge sfeer is heel gezellig. We
drinken koffie en nu met de nieu-
we eigenaar John is de kans groot
dat we na afloop nog een biertje
met elkaar drinken.’ C.L.



Excuses voor de overlast, wegens een verbouwing zijn wij tijdelijk gesloten maar per eind maart bent u
van harte welkom in Lokaal Zuid. Deze aankondiging heeft u vast allemaal wel zien hangen op
de ramen van het dorpscafé. De afgelopen maanden heeft er daar, met dank aan de bijdrage
van vele LOKALE mensen, een grondige verbouwing plaatsgevonden. En nu is het bijna zo-
ver, Lokaal Zuid opent donderdag 24 maart haar deuren. De focus ligt in eerste instantie op
de bar en zodra de stroomvoor-
ziening toereikend is, zal de pro-
fessionele keuken ook open gaan.
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Voor deze laatste Proost neem ik u mee naar Italië.
Hier staat in de heuvels van het Valpolicella-gebied
ten noorden van Verona het wijnhuis Sartori di
Verona. De wijn van deze maand, de Regolo uit het
jaar 2006, is een van de mooiste specialiteiten van
het huis Sartori. De wijn wordt gemaakt volgens de
klassieke Ripasso-methode. Men gebruikt hiervoor
gedeeltelijk ingedroogde druiven van de druivenras-
sen corvina en rondinella. Het sap blijft gedurende
lange tijd in contact met de schillen, gevolgd door
een zeer langzame gisting. Dit duurt zo'n twintig da-
gen. De wijn wint hierdoor aan extractie, hetgeen de
intensiteit en de kwaliteit vergroot. Vervolgens laat
men de wijn drie jaar op Sloveens eikenhout liggen,
om daarna nog 26 maanden op fles na te rijpen. De
wijn in mijn glas heeft een ondoorzichtige granaat-
rode kleur. In de geur komen tonen van rijpe rode
bessen, pruimen en kersen naar boven. Ook ruik je
de geur van kruiden, specerijen en vanille. In de
mond komt het samenspel van sappig rijp rood
fruit, aanwezige tannines en de houttonen tot ui-
ting in een volle, tintelende en zachte smaak. De tan-
nine (het stroeve gevoel op je tong) is nog ruim-
schoots aanwezig. Tannine zorgt voor de houdbaar-
heid van een wijn. In de loop der jaren neemt dit af.
Een wijn zoals deze heeft dus de potentie om zeker
nog een jaar of vier te liggen. Deze op en top
Italiaanse wijn laat zich goed combineren met bij-
voorbeeld een lamsbout met knoflook en rozema-
rijn of ossobuco. Ook na de maaltijd bij een stuk par-
mezaan of pecorino zal deze wijn u verrassen.
Persoonlijk vind ik het een heerlijk glas wijn!!!
De Regola Sartino di Verona uit het jaar 2006 heeft
een alcoholgehalte van 13,5%, en is te koop bij de
Dagwinkel voor € 9,29.  Ik had het genoegen om an-
derhalf jaar voor u Proost te mogen verzorgen. Dit
heb ik met heel veel plezier gedaan. Allereerst wil ik
Aloys graag bedanken voor het mogelijk maken van
deze rubriek. Daarnaast wil ik u hartelijk bedanken
voor uw leuke reacties. Hopelijk houdt u in de toe-
komst ook, VEEL PROEFPLEZIER.          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!

Lokaal Zuid opent 24 maartLokaal Zuid opent 24 maart


